
34ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 116 leden, te 
weten: 

Van Aardenne, Van Amelsvoort, 
Andela-Baur, E. C. Bakker, M. Bakker, 
Beckers-de Bruijn, De Beer, Beinema, 
Van den Bergh, P. M. Blauw, De Boer, 
De Boois, Borgman, Braams, Brink-
horst, Broekhuis, Brouwer, Buikema, 
Buurmeijer, Castricum, Cornelissen, 
Cotterell, Couprie, Van Dam, Dees, 
Dekker, Dijkman, Van Dis, Dolman, 
Duinker, Van Eekelen, Engwirda, 
Epema-Brugman, Van Erp, Van Es, 
Evenhuis, Evenhuis-van Essen, 
Eversdijk, Frinking, De Graaf, Groen-
man, Gualthérie van Weezel, Haas-Ber-
ger, Van der Hek, Hennekam, Hermsen, 
Van lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat-
Abee, Joekes, De Jonge, Keja, 
Kohnstamm, Koning, Konings, De 
Korte, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, Lankhorst, Lansink, 
Leerling, Lubbers, Mik, Moor, Van 
Muiden, Müller-van Ast, Niessen, Van 
Nieuwenhoven, Nijland, Nijpels,Van 
Noord, Nuis, Nypels, Van Ooijen, 
Oomen-Ruijten, Patijn, Ploeg, Poppe, 
De Pree, Rienks, Rietkerk, Roethof, 
Van Rossum, Salomons, Van der 
Sanden, Schaapman, Schartman, 
Scherpenhuizen, Scholten, Schutte, 
Spieker, Stoffelen, Tazelaar, Tommei, 
Van den Toorn, Toussaint, Ter Veld, 
Veldhoen, Veldhuizen, Van der Vlies, 
Van Vli jmen, K. G. de Vries, Wallage, 
Waltmans, Weijers, Wessel-Tuinstra, 
Wiegel, Wilbers, Willems, Wolff, 
Wolters, Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heer Den Uyl, vice-Minister-Pre-
sident, Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, mevrouw Garde-
niers-Berendsen, Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
mevrouw D'Ancona, Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, mevrouw Dales, Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en mevrouw Lambers-Hacquebard, 
Staatssecretaris van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 
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Gerritse en Waalkens, wegens ziekte; 

Mateman, Van der Linden, Bolkestein, 
Smit-Kroesen Korte-van Hemel, 
wegens bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van de begroting van 
inkomsten en uitgaven van het 
Gemeentefonds voor het jaar 1981 
(eerste wijzigingsvoorstel) (17 205); 

Wijziging van hoofdstuk XIII 
(Departement van Economische 
Zaken) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1980 
(wijziging in hoofdzaak naar aanlei-
ding van de Voorjaarsnota; eerste 
wijzigingsvoorstel) (16 964). 

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

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

hoofdstuk XV (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) van de rijksbegro-
ting 1982 (met uitzondering van het 
onderdeel Emancipatie) (17 100-XV); 

de stukken over het Sociaal-Econo-
misch beleid voor 1982 (17200); 

en van: 
de gewijzigde motie-Groenman 

over een samenhangend inkomensbe-
leid voor jongeren (17 029, nr. 11); 

de motie-Beckers-de Bruijn over het 
principe van individualisering bij de 
vormgeving van het inkomensbeleid 
(17 030, nr. 14); 

de motie-De Korte c.s. over de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
(17 100-XV, nr. 18); 

de motie-De Korte c.s. over een 
project ontwikkelingswerk voor 
werkloze jongeren (17 100-XV, nr. 19); 

de motie-Willems over de kortingen 
op de ziektegelden (17 100-XV, nr. 20); 

Ingekomen stukken 
Gemeentefonds 
Economische Zaken 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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de motie-Beckers-de Bruijn over de 
arbeidsvoorwaarden voor thuiswer-
kers (17 100-XV, nr. 21); 

de motie-De Korte en Rietkerk over 
een bijzondere koopkrachtbescher-
ming voor de 'echte' minima (17 200, 
nr. 13); 

de motie-De Korte c.s. over de netto 
inkomensafstand tussen min imum-
loon en modaalloon (17200, nr. 14). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

De Voorzitter: Door mij zijn aanvullen-
de schriftelijke antwoorden ontvangen 
van de Minister en de Staatssecreta-
rissen van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid. Deze antwoorden zullen 
worden opgenomen in een bijvoegsel 
bij de Handelingen van deze vergade-
ring. 

[Het bijvoegsel is opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]7 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In 1977 heeft de oud-minis-
ter van Economische Zaken de heer 
Van den Brink een brochure geschre-
ven, waarin hij een vergelijking heeft 
getrokken tussen de problematiek van 
de dertiger en die van de tachtiger 
jaren. 

Ten aanzien van de dertiger jaren 
sprak hij over de traagheid van de 
politieke besluitvorming. Hij stelde 
dat ons allen veel leed bespaard zou 
zijn, wanneer in die periode in de 
politiek juistere beleidskeuzes waren 
gedaan. Voor die laat-kapitalistische 
periode heeft men onderkend, dat 
juist de onderbesteding het grote 
vraagstuk was, dat ten grondslag lag 
aan de werkloosheid. De heer Van 
den Brink voegde eraan toe, dat voor 
de tachtiger jaren, in deze post-kapita-
listische markteconomie, met name 
de noodzaak van rendementsherstel 
en van de plaats voor het bedrijfsleven 
als grondslag voor ons hele economi-
sche en maatschappelijke bestel, de 
aandacht behoort te hebben, en dat er 
nu duidelijk andere maatregelen 
genomen moeten worden. Zo niet, 
dan herhaalt zich de fout van de 30-er 
jaren. 

1387 



Rietkerk 

Ik geef een citaat: 'Het grote 
structuurvraagstuk van de jaren dertig 
was: hoe veranderen wi j de maat-
schappij in de richting van meer 
gemeenschapsverantwoordelijkheid, 
opdat wij de grote problemen, - o.a. 
het vraagstuk van de structuurwerk-
loosheid - weer de baas kunnen 
worden. Het grote structuurprobleem 
van de komende jaren zal blijken te 
zijn: hoe veranderen wi j de maatschap-
pij - met behoud van het wezenlijke in 
de sociale vooruitgang van de in de 
achter ons liggende jaren - in de 
richting van meer ruimte voor het 
dragen van zelfverantwoordelijkheid. 
Die ruimte dient namelijk voldoende 
te zijn, om de economische onderbouw 
van de huidige welvaartstaat, de 
markt-economie, weer bevredigend te 
laten functioneren. 

Wij hebben de laatste jaren onvol-
doende maat weten te houden. De 
slinger, die in een hoog ontwikkeld 
industrieland als Nederland niet te 
veel mag uitslaan, i s - n a zich tientallen 
jaren in de richting van meer gemeen-
schapsverantwoordelijkheid te 
hebben bewogen - bezig te ver door 
te slaan'. 

Ik haal dit aan, omdat dit naar mijn 
mening aansluit op de discussie die 
wi j gisteren over de verzorgingsstaat 
en over het beleid van dit kabinet ten 
aanzien van onze hele sociaal-econo-
mische problematiek hebben gevoerd. 

Als vandaag de dag door praktisch 
alle economen gesteld wordt, dat dè 
oplossing voor onze problemen in de 
allereerste plaats gezocht moet 
worden in een versterking van de 
rendementspositie van het bedrijfsle-
ven, dan moet ik zeggen, dat het 
betoog van de Minister bij mij veel 
vragen heeft opgeroepen. De Minister 
erkent natuurlijk ook de noodzaak van 
matiging van de collectieve lasten, de 
noodzaak van beperking van de 
arbeidskosten. Hij zegt echter, dat in 
zijn beleid twee zaken centraal zijn, te 
weten: de werkverdeling en de 
inkomensbescherming. Ik ben het 
hiermee eens, doch ik mis hierin iets. 
Is dit beleid hetzelfde als het tweespo-
renbeleid van de commissie-Wagner? 
De Regering heeft toch besloten de 
adviezen van deze commissie met een 
nieuwe commissie te gaan opvolgen? 
Zit hiertussen geen duidelijk verschil? 

Minister Van der Stee - om een 
ander voorbeeld te noemen - heeft 
namens het kabinet bepleit een 
richting in te slaan, waarin wi j minder 
consumeren en meer investeren. Wat 
zegt de Minister van Sociale Zaken? 
De investeringen trekken niet aan, dus 

moeten wij ervoor oppassen, het 
consumeren niet te veel te beperken. 
Ik formuleer het betoog van de 
Minister zeer kort. Wat het totaal van 
de collectieve uitgaven betreft, zegt 
de Minister, dat ombuigingen geen 
doel op zichzelf behoren te zijn. Ik ben 
het daarmee eens, doch ik zou eraan 
wil len toevoegen: het omgekeerde 
ook niet 

De Minister zegt dat dit jaar terecht 
meer dan 100% van de weinige groei 
vanwege de werkloosheidsuitkeringen 
naar de collectieve sector is gegaan. 
Ik verwonder mij over het woord 
'terecht'. Dit is niet terecht! Ik kan mij 
voorstellen dat de Minister zegt dan 
het helaas niet anders kon. Het is 
mijns inziens echter onjuist dit als een 
terecht beleid aan te merken. Dit staat 
namelijk dwars op de noodzaak van 
verdere beperking. 

Ik ben blij dat de Minister over de 
loonpolitiek heeft gezegd, dat hij wi l 
werken aan een minder vrijheidsbeper-
kend beleid. Wel mag vandaag van 
hem toch een nadere visie worden 
verwacht op de wenselijkheid om tot 
meer loondifferentitaie, meer verant-
woordelijkheid per bedrijfstak, per 
sector en per bedrijf te komen. 

De kranten staan vandaag vol over 
de gedachten die binnen de kring van 
de Partij van de Arbeid ook op dit 
punt leven. Wij mogen nu van de 
Minister die een beleid gaat voeren 
toch op zijn minst een nadere visie 
daarop horen. Als ik de Minister dan 
vraag of hij bereid is mee te werken 
aan een algemene lastenverlichting, 
conform de suggestie van professor 
Rutten, dan krijg ik daar niet eens 
antwoord op. 

Als ik spreek over de problematiek 
van de jaren na 1985 en stel, dat als 
wi j nu de zaken niet goed aanpakken 
de problemen dan echt onoplosbaar 
worden, dan moet ik tot mijn spijt 
vaststellen dat het toch wel erg 
teleurstellend is dat de Minister daar 
nauwelijks op ingaat. 

Ik ben het volstrekt met de Minister 
eens - dat is mijns inziens ook heel 
verstandig - als hij zegt dat het 
werkgelegenheidsplan geen heilsplan 
is. Waarschijnlijk heeft hij ook in het 
verleden te veel verwachtingen op dit 
punt gewekt. Ik merkte gisteravond al 
op dat een werkgelegenheidsplan, dat 
vele goede elementen van pogingen 
tot verdeling van de arbeid bevat op 
zijn minst ook een beleid behoort in te 
houden om werkgelegenheid te 
behouden en te vergroten. 

Ten slotte wi l ik over de visie van de 
Minister over de verzorgingsstaat nog 
het volgende opmerken. Als ik het 

goed begrijp wi l de Minister verdediger 
blijven van de grondvesten van de 
verzorgingsstaat. Ik wi l dit ook, maar 
er moet wel gediscussieerd kunnen 
worden over de vraag wat de grond-
vesten zijn. Naar mijn oordeel — de 
Minister zal het met mij eens zijn - is 
dat inderdaad een verantwoordelijk-
heid voor de gemeenschap. 

Ik zet er echter een vraagteken bij of 
de technische koppeling, die wi j nu 
kennen, daartoe ook behoort. Velen 
zien dit juist als een van de oorzaken 
dat het fundament van de verzorings-
staat wel eens zou kunnen verdwijnen. 
Ik heb het gevoel dat wij toch aan de 
problemen van vandaag voorbijgaan 
als wij niet inzien dat één van de 
allerbelangrijkste zaken die er aan 
voorafgaan is het behoud van de 
grondslagen van onze verzorgings-
staat in de vorm van werkgelegenheid, 
van een renderend bedrijfsleven. De 
Minister heeft met zijn betoog mijn 
zorg dat hij, naar ons oordeel, niet de 
juiste beleidskeuze zal doen, helaas 
versterkt. Ik hoop alleen maar dat de 
heer Van den Brink geen gelijk krijgt 
met zijn waarschuwing. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor de antwoorden die zij hebben 
gegeven. Ik voeg hier echter onmiddel-
lijk aan toe dat ik weinig te spreken 
ben over de vele ontwijkingen. Wij 
hebben een reeks van suggesties, 
alternatieve aanscherpingen van het 
beleid gegeven, omdat wi j in deze 
crisis een opbouwende oppositie 
wil len leveren ten bate van het 
geheel. Wat kregen wij terug? 'Ach, 
ons antwoord is niet al te negatief; wij 
kunnen nog niets zeggen omdat een 
en ander nog in behandeling bij de 
SER is of een onderdeel vormt van 
het banenplan op het ministerie! ' 

Het was nogal beschamend dat de 
Staatssecretaris onze Ziektewet-sug-
gestie van één werknemerswachtdag, 
in dit Huis niet eens had gehoord. 
Sliep zij, of moet zij haar oren nog 
eens laten uitspuiten? Deze suggestie 
is in ieder geval twee keer op het 
journaal geweest, stond op de 
voorpagina's van Trouw en de 
Volkskrant en, groot opgemaakt, in De 
Telegraaf, dus zo onbelangrijk was 
het niet! In ieder geval vond ik het ook 
minder plezierig dat zij er vervolgens 
helemaal niet over wenste te praten, 
terwijl er daarvoor en daarna kwistig 
suggesties van andere fracties over 
de Ziektewet werden becommenta-
rieerd. Zo kunnen wij echt niet met 
elkaar omgaan! 
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Ter aanscherping van het kabinets-
beleid gaven wi j een scenario ter 
lastenverlichting van de bedrijven en 
ter versterking van de economische 
structuur. Dit scenario past geheel in 
de loonruimte van het regeerakkoord', 
min 1 % initieel. 

Het past geheel in de notitie van de 
PvdA-fractie voor het aanstaande 
bezinningsweekend over loondifferen-
tiatie. Zie hiervoor Trouw van gisteren. 
Het garandeert min 1 % koopkracht, 
en niet lager, voor de 'echte' minima. 
Het levert in 1985 40.000 banen meer 
op dan het huidige kabinetsbeleid. 
Het levert een 2% lagere arbeidsinko-
mensquote op en nog eens 4% 
minder prijsinflatie. Dat kan de 
Minister toch niet met één brede 
armveeg van tafel vegen en zeggen 
dat het niet in zijn inkomenspolitiek 
past? Ik heb geen enkele inhoudelijk 
argument van hem gehoord. 

Minister Den Uyl is van Werkgele-
genheid, welnu, dan lijkt het mij erg 
goed dat hij daarover toch eens 
betere inhoudelijke argumenten gaat 
geven en niet geobsedeerd wordt 
door inkomensprentjes. In naam van 
de werkgelegenheid: laat die obsessie 
varen, mijnheer Den Uyl. In naam van 
de werkgelegenheid: laat ook de 
nivelleringsobsessie varen. De notitie 
van de PvdA-fractie getuigt tenminste 
van realisme. 'Het zou wel eens 
kunnen zijn dat onze inkomenspoli-
tieke opvattingen een krachtiger 
herstel van de economie en derhalve 
ook van de koopkrachtontwikkeling, 
bemoeili jken. Dit te meer omdat onze 
opvattingen niet gedeeld worden 
door werknemers en werkgevers'. Dit 
stond in Trouw. 

Ik prees CDA-collega De Vries reeds 
voor zijn opvattingen ter zake. Ik doe 
dit nu ook ten aanzien van collega 
Weijers. Hij stelde terecht dat er een 
einde aan de nivellering aan het 
komen is. De Minister is in het geheel 
niet ingegaan op mijn betoog dat de 
nivellering het ergste klemt tussen 
min imum en modaal: een nettover-
houding van 1 : 1,3 voor zes van de 
tien werknemers boven de 23 jaar. De 
Minister heeft geen enkel commentaar 
gegeven op onze staatjes ter zake 
waaruit blijkt dat tussen 1982 en 1985 
die verhouding nog meer opeen 
geperst dreigt te worden. 

De Minister volstaat alleen maar 
door bij voorbeeld in de NRC te 
zeggen dat die inkomensverhouding 
niet zo plat als een dubbeltje is. 
Maar ik zeg dan tegen de Minister: 
kom met argumenten. In ieder geval 
lijkt hij voorlopig stekeblind voor de 

feiten. Wanneer de Minister zo 
doorgaat, maakt hij de werkende 
bevolking kapot. 

Mijnheer de Voorzitter! Het steekt 
ons dat niemand in dit huis, behalve 
de heer Willems, die een naargeestige 
stoot onder de gordel aan ons adres 
gaf, is ingegaan op de problemen van 
de kwetsbaarste groepen: zij die met 
twee of meer gezinsleden van f 1400 
moeten rondkomen. Denk eens aan 
hun energiekosten en denk eens aan 
wat zij vorig jaar te kort kwamen. Denk 
aan de gegevens over één-oudergezin-
nen van het Sociaal Cultureel Planbu-
reau. Denk aan de gehuwde bejaarden 
met alleen een AOW-uitkering, die tot 
de echte minima behoren. Zij hebben 
hier gedemonstreerd. Hierover hoor ik 
dan plotseling niets meer. Als ze in de 
oppositie zitten, dan hoor je ze wel. 
Dan zeg ik tegen het kabinet: kraak 
onze motie maar af. En tegen de 
Kamer zeg ik: stem haar maar weg. 
Over enkele maanden wordt wel 
duidelijk wie het bij het rechte eind 
heeft. 

Ik heb overigens nog steeds geen 
duidelijk antwoord gekregen op de 
vraag over de koopkrachtcontroverse 
tussen het Ministerie van Sociale 
Zaken en het Ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk. 
Welke methodiek wordt nu uiteindelijk 
gevolgd? Het is toch eigenlijk te gek 
dat de mensen maar moeten zien 
welk Ministerie zij moeten geloven 
met betrekking tot hun koopkracht. Dit 
brengt onrust. 

Eenheid van beleid mankeert ook 
waar het gaat om het verplaatsen van 
de consumptie naar de investeringen. 
'Er wordt te veel geconsumeerd, te 
weinig gespaard en daarom te weinig 
geïnvesteerd. Het kabinetsbeleid 
probeert hier veranderingen in te 
brengen'. Dit is een letterlijk citaat van 
wat de heer Van der Stee op 12 
januari in het openbaar zei. Wat zei de 
heer Den Uyl gisteren? Er moet niet 
minder geconsumeerd worden, want 
dan gaat het nog slechter met de 
investeringen'. Is dit eenheid van 
beleid? Het lijkt wel een kippenhok en 
het is diep treurig dat er zulke verschil-
len van inzicht bestaan. 

Het gaat hier namelijk om de 
structurele kern van de economische 
crisis in dit land. Wij volgen in ieder 
geval de analyse van de heer Van der 
Stee en omdat wij die volgen, geloven 
wij in investeringsloon, maar niet in 
opgelegde vorm, want die geeft 
afwenteling. Het is goed dat er een 
adviesaanvraag komt. Het kabinet 
heeft dat tenminste toegezegd. Is het 
kabinet bereid onze vierledige 

suggestie als één van de mogelijkhe-
den ter illustratie mee te nemen? Is 
het kabinet bereid fiscale stimulansen, 
zoals het Zweedse voorbeeld laat 
zien, te overwegen? 

Ook op het gebied van de bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid kwamen 
wij met suggesties. Onze punten 
zullen, zo wordt gezegd, zorgvuldig 
nagelopen worden. Moet ik nu kwijlen 
van dankbaarheid voor zoveel 
bereidwil l igheid van de bewindslie-
den? Tot nu toe is geen enkele partij 
zo concreet geweest op dit punt. 
Niemand, ook het kabinet niet, heeft 
het streefgetal om 30.000 jongeren 
voor f300 min. uit de uitkeringen te 
halen met gemotiveerde suggesties 
ingevuld. Wij hebben dat wel gedaan. 
Vanuit de samenleving hebben wij 
talloze adhesie-verklaringen gekregen. 
Wij weten dat werkgevers en werkne-
mers in de Stichting van de Arbeid 
over deze hoofdsuggestie van ons 
reeds praten. Wat doen de bewinds-
lieden? Zij zwijgen. 

Welnu, hier liggen kansen, zeker als 
wij kijken naar onze motie op stuk nr. 
19. De Staatssecretaris heeft het 
gehad overwerken met een uitkering. 
Wij hebben een praktijkvoorbeeld 
gegeven: opgeleid worden en voor de 
halve ti jd werken in de marktsector. 
Dit valt binnen de norm van vermijding 
van concurrentievervalsing, die de 
heer Den Uyl zo terecht noemt en 
biedt een oplossing voor zo'n 25.000 a 
30.000 jeugdige werklozen. 

Als er een voorbeeld is, waar de 
terechte gewetensvraag van de 
bewindslieden of uitkeringstrekkers 
mogen worden uitgesloten van een 
actief, werkzaam bestaan, zonder 
schade positief beantwoord kan 
worden, dan is het hierbij. Wat horen 
wi j van de Regering? Niets! 
Regering doe dit, uit naam van zo'n 
25.000 a 30.000 werkloze jongeren! 

Bij het beantwoorden van de vraag 
of uitkeringstrekkers met behoud van 
hun uitkering werk mogen verzetten, 
wordt onzes inziens onvoldoende 
gehamerd op het volgen van een 
opleiding. Dat is ook een vorm van 
werken; dat is werken aan jezelf en 
investeren in jezelf. Ik pleit voor meer 
wederkerende opleidingen in een 
mensenleven, juist wanneer je tijdelijk 
of wat langduriger een uitkering 
ontvangt. 

Over de Ziektewet heb ik al het een 
en ander gezegd. In het land is, 
anders dan in deze zaal, zeer veel 
aandacht aan ons mogelijke alternatief 
besteed: handhaving boven wettelijke 
verzekeringen, één wachtdag en 
premieheffing over ziektegeld. Ik heb 
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vijf onmiskenbare voordelen opge-
somd. Mag ik nu werkelijk een zakelijk 
commentaar vragen op deze voorde-
len? Zwijgen is immers zwak. 

Staatssecretaris Dales motiveert 
terecht de vijf dagen voor de werkge-
vers vanwege de prikkel. Waarom 
geldt dit volume-argument niet 
omkeerbaar voor de werknemers? 
Eén wachtdag voor de werknemers 
zou een gevaar voor de volksgezond-
heid opleveren, hoort men zeggen. In 
de ca.o. voor de schoonmaakbedrij-
ven zijn twee onbetaalde wachtdagen 
opgenomen en de ca.o. voor de 
havenbedrijven en sleepdiensten 
heeft er een. Zo is het in het buiten-
land. 

Ons was een standpunt over het 
ISMO-rapport toegezegd. Wij zouden 
dat vóór het debat horen, maar het is er 
niet. Het komt pas over een maand. 
Zo gaat het met meer dingen. Het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid financiert vanwege 
de WWV-controle sociale recher-
cheurs. Als gemeenten hun geen 
opsporingsbevoegdheid geven, dan 
kunnen zij niet functioneren. Dat geldt 
voor meer dan de helft van deze 
mensen. Gemeentelijke autonomie of 
niet, dat zij zo, maar de bewindslieden 
kunnen wel de medefinanciering 
stoppen. Zij zijn toch ook niet bereid, 
zwembaden te financieren, als de 
gemeenten er geen water in doen? 

Over het gegeven van de deeltijdar-
beid hebben wij veel verbale uitingen 
gehoord, onder andere dat deeltijdba-
nen vooral ook bij de bedrijven 
moeten worden gerealiseerd. Daarom 
is de VVD geporteerd voor wisselwe-
ken. Wij hebben indertijd - wi j waren 
onze tijd misschien een beetje te ver 
vooruit — daarover een motie inge-
diend (15 800 nr. 15). Wat is hiervan 
terechtgekomen? Wordt ermee 
gewerkt. Hoe staat het met de uitvoe-
ring? 

Over de kinderbijslag wi l ik tot slot 
het volgende zeggen. Als deinkomens-
afhankelijke kinderbijslag er toch 
komt, dan is dat een zeer slechte zaak. 
De kinderaftrek is eerst afgeschaft. In 
plaats daarvan is de kinderbijslag 
belastingvrij gemaakt. Dit hoort bij de 
horizontale draagkrachtprincipes. Dit 
is een van de oudste principes van de 
belastingheffende rechtsstaat. 
Worden nu midden- en hogere 
inkomens met kinderen tot de vogel-
vrijen van die staat verklaard? Denken 
deze bewindslieden uitsluitend in 
termen van inkomens, die het nog wel 
kunnen lijden en denken zij helemaal 
niet meer aan individuen met gezinnen 
en levensverwachtingen? 

D 
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Gaarne wi l ik 
de bewindslieden en in het bijzonder 
de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid bedanken voor zijn 
zo vriendelijke, ook tot mij gerichte, 
woorden. Ook dank ik de Staatssecre-
taris, mevrouw d'Ancona, omdat zij 
heeft gemeend zo uitgebreid te 
moeten antwoorden. Ik dank beiden 
voor de antwoorden die ik van hen 
heb mogen ontvangen. 

In mijn verhaal in eerste termijn 
stond de problematiek van de jeugd-
werkloosheid centraal. Uit de antwoor-
den is het mij duidelijk geworden dat 
de Minister de zorgen over de jeugd-
werkloosheid met mij deelt, maar 
voorlopig kunnen wi j op vele vragen 
nog geen antwoord tegemoet zien. 
Eind februari mogen wij de eerste 
contouren van het werkgelegenheids-
plan-in-wording aanschouwen. 

De Minister heeft toegezegd dat de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
een belangrijk onderdeel van dit plan 
zal gaan uitmaken. Ik vind het eigenlijk 
een beetje pijnlijk, dat wij gisteravond 
nog onvoldoende reactie hebben 
gekregen, niet alleen op de plannen, 
die wi j hebben aangevoerd, maar ook 
op de plannen die er reeds sinds juni 
vorig jaar bestaan om de jeugdwerk-
loosheid op te lossen. Ik noem als 
voorbeeld het jeugdgarantieplan. 

De problemen ten aanzien van de 
jeugdwerkloosheid zijn zo gigantisch 
dat wij na nogmaals vijf weken 
denken en voorbereiden op 1 maart 
aanstaande nu echt aan de slag 
wil len. De jongeren in dit land hebben 
grote verwachtingen van ons. 

Het CDA eist van de Regering een 
concrete aanpak, zeker vanaf 1 maart. 
Er zijn inmiddels toch plannen te 
over? Mevrouw Dales heeft toegezegd 
alle voorstellen gedaan vanuit de 
maatschappij mee te wegen. Dat 
beoordelen wi j positief. Ik wil er nu al 
op wijzen dat wij zonder al te veel 
ingewikkelde adviesprocedures de 
zaak ten spoedigste moeten aanpak-
ken. De ti jd dringt immers! 

Ik heb gewezen op een onconventi-
onele en een creatieve aanpak: geen 
dwang, maar drang. Graag verneem 
ik hierop een duidelijke reactie van de 
kant van de Regering. Zijn de bewinds-
lieden het met mij eens, dat in de 
nieuwe plannen ook woorden als 
'plicht' en 'verplichting' mogen 
voorkomen? Hoe denkt men het 
begrip drang in concrete beleidsmaat-
regelen om te zetten? 

Een helder antwoord op de vraag 
hoe het staat metdeorientatieplaatsen 

bij de schakelcursussen, heb ik niet 
gehad. Wel is gesproken over een 
verdubbeling van het aantal schakel-
cursussen. Wat men denkt over de 
suggestie van de christelijke organisa-
ties om deze oriëntatieplaatsen 
daadwerkelijk in te vullen, heb ik 
echter niet mogen vernemen. 

Ik maak mij zorgen over het vacuüm 
dat zal ontstaan indien de CBO's 
verdwijnen en de ca.o.'s nog niet uit 
de startblokken zijn. Hoe denkt de 
Minister dit probleem op te lossen? 
Op scholingsmogelijkheden die niet 
exact in het kader van de Gewestelijke 
Arbeidsbureaus en van de Gemeente-
lijke Sociale Diensten passen als door 
de scholing uitkeringsrechten ver-
speeld worden, heb ik geen reactie 
gekregen. 

Ik ben erg blij dat positief werd 
gereageerd op de mogelijke inzet van 
jeugdige werklozen met behoud van de 
uitkering in zowel het bedrijfsleven, 
als de kwartaire sector. Ik ben het ook 
eens met het onderscheid tussen 
beide sectoren, dat daarbij is gemaakt. 
Het past in onze visie, dat wij het in de 
toekomst nog sterker dan voorheen 
moeten hebben van werk in de 
produktieve sector. Daarom heb ik in 
eerste termijn een vraag gesteld over 
de positie van de leerling-bouwplaat-
sen. Op mijn suggestie daarbij 
gedaan om de mogelijkheden in het 
monumentenherstel meerte benutten, 
heb ik geen reactie ontvangen. Wordt 
besteding in een dergelijke zin nog 
overwogen? 

Ik kom bij de relatie onderwijs-ar-
beidsmarkt. Naar de mening van de 
fractie van het CDA ligt hier een van 
de sleutels van de oplossing van het 
jeugdwerkloosheidsprobleem. In 
eerste termijn ben ik hierop erg 
uitgebreid ingegaan. Ik ben er diep 
teleurgesteld over, dat op mijn vragen 
over de relatie onderwijs-arbeidsmarkt 
nauwelijks een reactie is gegeven. 
Tevens ben ik er teleurgesteld over 
dat ik geen reactie heb gehad op mijn 
opmerkingen om arbeidsmarktcriteria 
meer te betrekken bij de planning van 
onderwijsvoorzieningen. 

Er is niet alleen droevenis, maar 
ook vreugde. Ik heb namelijk met 
genoegen vernomen dat de Regering 
zich voorstelt om de WAG per 1 april 
aanstaande in te laten gaan. Dat is 
werkelijk een ongekende voortvarend-
heid. Alle hulde hiervoor! Eenzelfde 
voortvarendheid verwachten wi j ook 
bij de wijziging van artikel N.5 van de 
Pensioenwet om het voor andersge-
schikten mogelijk te maken om ook bij 
de overheid in dienst te treden. Op 
ons herhaald verzoek mocht ik echter 
geen toezegging van de kant van de 
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Oomen-Ruyten 

Regering ontvangen. Deze kwestie 
loopt al vanaf het begin van de jaren 
'70. Wanneer wordt zij opgelost? 

Voorts vraag ik de Regering of zij 
nader wil ingaan op het door mijn 
collega Weijers aangedragene 
omtrent de experimentele arbeidsor-
ganisatie. 

Op mijn vragen over de problematiek 
van de grensarbeiders toont de 
Minister naar mijn mening enige 
koudwatervrees. Ook zonder het 
bekend zijn van het aangekondigde 
advies van de Sociale Verzekerings-
raad - of moet ik zeggen juist vanwege 
'het aanstaande zijn' van dit advies -
vraag ik de Minister nogmaals zeer 
dringend, met zijn ambtgenoot van 
Financiën in overleg te treden ten 
einde de aangekondigde inning 
voorlopig op te schorten. 

• 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister en de 
Staatssecretarissen voor hun antwoor-
den en wil daarbij meteen een 
verzuim goedmaken. In eerste termijn 
heb ik Staatssecretaris D'Ancona niet 
namens mijn fractie welkom geheten. 
Naar mijn gevoel hoort zij zo bij het 
meubilair dat ik er eigenlijk niet aan 
dacht. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Pas maar op; dat zeggen ze wel meer 
van vrouwen! ! 

De heer Weijers (CDA): Heel goed... 
Mijnheer de Voorzitter! In eerste 

termijn heb ik een beschouwing 
gegeven over de plaats die het 
educatief verlof naar mijn mening 
moet innemen in de huidige proble-
men. Ik heb en houd het gevoel dat 
wi j kansen missen als wij in overleg 
met de sociale partners geen goed 
sluitend stelsel van educatief verlof en 
educatieve voorzieningen kunnen 
ontwikkelen. 

Ten aanzien van arbeidsomstandig-
heden is door de vorige Minister 
toegezegd om, in overleg met zijn 
ambtgenoot van Onderwijs en 
Wetenschappen, na te gaan hoe 
elementen, die voor de Arbeidsonv 
standighedenwet van grote betekenis 
zijn, al in het beroepsonderwijs 
kunnen worden meegenomen. 

Principieel heb ik wat moeite met 
het opnemen van een arbeidsmarktcri-
terium in de subsidieregeling, want 
dit zal betekenen dat 'rot' werk, 
waarvoor wel mensen te vinden zijn, 
niet zal veranderen. Van particuliere 
zijde zijn er bedrijven die zich bezig-
houden met advies en installatie. 

Deze bedrijven vrezen dat zij zullen 
worden weggewerkt als de dienstver-
lenende instanties worden ontwikkeld. 
Wil de Staatssecretaris dit in het oog 
houden? 

Staatssecretaris Dales heeft wat 
'mist ig ' gesproken over de stelselkeu-
ze. Zij heeft niet veel meer gezegd dan 
dat het een twee-trajectenstelsel moet 
worden. Op zich vind ik dit juist, maar 
dan vraag ik mij wel af wanneer dit tot 
stand zal komen. Wij kunnen ons niet 
veroorloven om hier al te lang over te 
doen. Het scheppen van duidelijkheid, 
over en weer, lijkt mij noodzakelijk. 

Hiermee hangt samen de integratie 
van werkloosheidsvoorzieningen, 
waarop ook een onduidelijk antwoord 
is gegeven. Wil de Staatssecretaris 
hier nog eens nader op ingaan, mede 
gezien in het licht van de decentralisa-
tie, de arbeidsbemiddeling en de 
mede-verantwoordelijkheid van de 
sociale partners op regionaal niveau? 
Ik vrees dat dit zal blijven liggen, 
omdat wi j zozeer door andere proble-
men worden gekweld. De Staatssecre-
taris zal echter ook wel weten wat het 
zal betekenen als in de toekomst grote 
aantallen mensen doorschuiven naar 
de RWW en alles wat daarmee 
samenhangt. 

Ik heb begrepen dat er stilstand is in 
de uitvoeringsorganisatie, behalve in 
de bovenbouw. Betekent dit bij 
voorbeeld dat het aantal bedrijfsvere-
nigingen niet kleiner zal worden en 
dat niet zal worden gezocht naar 
oplossingen voor procedures die 
keurig langs elkaar heen marcheren? 
Ik heb al gesuggereerd om nog eens 
in commissieverband te spreken over 
de sociale zekerheid en de ontwikke-
lingen op dit gebied op korte en lange 
termijn. Ik verwacht dat de Staatsse-
cretaris hierop positief reageert. 

Geen antwoord is gegeven op mijn 
suggesties betreffende de VUT. In 
dat verband heb ik gewezen op de 
mogelijkheid om een verband te 
leggen met de duur van het arbeids-
verleden en het maken van een 
flexibel uittredingsmodel, zoals wordt 
gehanteerd in Zweden. 

Wat de ziektewetmaatregel betreft, 
ik vind het juist dat de Regering niet 
ingaat op mogelijkheden en onmoge-
lijkheden. De SER zal nu moeten 
spreken. Ik ga ervan uit, dat wat straks 
het resultaat zal zijn, ook van toepas-
sing zal zijn voor ambtenaren. 

Dan de Jumbo. De Minister heeft 
daarover schriftelijk iets medegedeeld, 
maar het lijkt mi j , juist omdat de 
Europese kant van onze problemen 
niet weggepoetst mag worden, goed 
dat de Minister daarop nog eens 

ingaat en de mogelijkheden van een 
gemeenschappelijke aanpak belicht. 

Hetzelfde geldt eigenlijk voor het 
onderwerp 'de verzorgingsstaat'. Ik 
had eigenlijk van de Minister wat 
meer verwacht. Ik had van de heer 
Den Uyl in zijn nieuwe verantwoorde-
lijkheid, vooral gelet op de jaren die 
op ons afkomen, een wat meer 
filosofisch getinte beschouwing 
verwacht. 

Ik heb grote waardering voor het 
grote belang dat de Regering ziet in 
het hebben van werk. Ik vind haar 
stell ingname juist. In dat licht krijgt 
het werkgelegenheidsplan extra 
betekenis. Ik heb ook waardering voor 
de realistische stellingname van de 
Minister, dat we met elkaar niet in 
staat zijn, voldoende volledige 
arbeidsplaatsen te scheppen voor een 
ieder die wi l en kan werken. Maar als 
ik mijn gedachten over het plan laat 
gaan, dan vraag ik me af, wat ik me 
erbij moet voorstellen. Het is een 
soort voortschrijdend plan. Maar wat 
komt er nu eerst? De contouren van 
middellange-termijnontwikkelingen? 
In februari komt er iets en aan het 
eind van het jaar weer. Ik daag de 
Minister uit, er nu iets anders over te 
zeggen en ik wi l daarbij twee elemen-
ten bijzonder in zijn aandacht aanbe-
velen. Het plan moet met name voor 
nieuwe toetreders uitdagende 
mogelijkheden bevatten. Het tweede 
element is de genoemde regionale 
component, nog steeds een punt van 
grote zorg in diverse streken. 

Minister Den Uyl: Wat bedoelt de 
heer Weijers precies met uitdagende 
mogelijkheden voor nieuwe toetre-
ders? 

De heer Weijers (CDA): Wij moeten 
mensen die voor het eerst de arbeids-
markt wil len betreden, meer keuzemo-
gelijkheden bieden, waarbij ik denk 
aan vormen van deeltijdarbeid en aan 
alles wat daarmee samenhangt. 

Ik denk dat het goed is om aan de 
hand van de notitie een aparte 
gedachtenwisseling te houden over 
het inkomensbeleid. Nu nog een paar 
kanttekeningen. De Minister heeft niet 
gereageerd op de suggestie, een raad 
voor het inkomensbeleid op te zetten. 
Dat zou ik toch wel op prijs stellen. 

Ik dank de Minister voor de notities, 
die ik met grote belangstelling heb 
gelezen. Maar welke beleidsconclusies 
hieruit voor de Minister voortvloeien, 
is mij niet duidelijk geworden. Ik denk 
dat dat onderwerp in een commissie-
beraad wat verder uitgewerkt moet 
worden. 
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Weijers 

Er zijn nog twee opvallende zaken 
die mij in dit stadium zijn bijgebleven, 
namelijk de schrale inkomenspositie 
van de één-oudergezinnen en de 
verhoudingsgewijze lage beloning 
van het vakmanschap in de industrie, 
in relatie tot de beloning van ambte-
naren in dezelfde sfeer. Ik denk dat wi j 
dat punt met name nog eens goed 
moeten 'uitdiscussiëren' in die 
commissievergadering. 

Geen antwoord heb ik gekregen op 
mijn gedachten over uitzendbureaus. 

Ten slotte nog de loonpolitiek. De 
Minister houdt wat dat betreft zijn 
kruit nog wat droog. Hij wacht het 
interimadvies, dat spoedig zal komen, 
af. Maar daarmee is de zaak voor mij 
nog niet helder geworden. De Minister 
voegt wat gedachten toe aan dat 
interimadvies. Dan hebben we weer 
een hoop papier, maar wat doen we 
ermee? 

Ik denk dat we al pratend volgend 
jaar weer verzeild raken in allerlei 
loonmaatregelen en alles wat daarmee 
samenhangt. Laten we bekijken, of we 
snel tot een model kunnen komen, 
waarmee we de tachtiger jaren aan 
zouden kunnen. Ik herhaal mijn 
suggestie om het overleg met de 
sociale partners rondom het t i jdstip 
van verschijnen van de voorjaarsnota 
te houden. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l allereerst terugkomen 
op de discussie over het banenplan 
en de contouren daarvan die zouden 
moeten verschijnen. Ik vind het wel 
erg tragisch dat wij nu, in januari 
1982, nog niet weten waarvoor die 
300 miljoen gulden precies gebruikt 
zal worden, dat wi j straks alleen nog 
maar globale hoofdli jnen krijgen en 
dat het eigenlijke plan nog een jaar op 
zich zal laten wachten. Mijn grote zorg 
is wel of die 300 miljoen nu echt t i jdig 
wordt besteed aan nieuwe banen. 

Of zal het grootste deel van het geld 
— wij hebben aanwijzingen gekregen 
dat onze zorg terecht is en dat de 
bewindslieden achter de tafel die zorg 
delen - worden besteed aan respec-
tievelijk scholing en deeltijdarbeid? 
Daarbij gaat het uitdrukkelijk niet om 
nieuwe banen. Daarbij gaat het 
uitdrukkelijk om aanvullende banen, 
om aanvullend inkomen in gezinnen 
waar al een inkomen verdiend wordt. 
Dat is dan misschien niet anti-emanci-
patorisch, zoals de Staatssecretaris 
voor emancipatiezaken zegt, maar zij 
moet dan toch maar eens uitleggen 
wat dit te maken heeft met emancipa-

tiebeleid als er in feite geen nieuwe, 
zelfstandige, volwaardige banen bij 
komen. 

Welke consequenties trekken de 
bewindslieden van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zelf uit het gegeven, 
wat zij in interruptiedebatten hebben 
toegegeven, dat een deeltijdbaan 
slechts voor een beperkte groep 
mensen is weggelegd die een wat 
hoger inkomen, een wat hogere 
functie hebben, respectievelijk kan 
gelden als aanvullend inkomen in 
huishoudens waar al een inkomen is? 

Wat de jeugdwerkloosheid betreft is 
het voorstel van de VVD niet bespro-
ken. Het is wel in de pers besproken. 
Daaruit mogen wij echter toch niet 
afleiden dat de pers niet meer zo links 
is als zij is geweest in de ogen van de 
VVD? Misschien is het echter toch zo 
dat het voorstel van de VVD geen 
goed onderbouwd voorstel is, dat het 
niet leidt tot banen. In hoeverre 
denken de bewindslieden dat de 
voorstellen van de VVD voor het 
oplossen van de jeugdwerkloosheid 
afwijken van de suggesties om een 
leerplichtverlenging in te voeren om 
daarmee de jeugdwerkloosheid op te 
lossen? 

Wij moeten nog afzonderlijk terugko-
men op de kwestie van werken met 
behoud van uitkering. Daarbij moeten 
nog zoveel technische problemen 
worden opgelost dat wi j er in het 
kader van deze begrotingsbehandeling 
niet uit zullen komen. Ik ben toch wel 
verrast over de positieve wijze 
waarop de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken is ingegaan op de 
plannen van de gemeente Epe. De 
plannen die de gemeente Epe ons 
heeft voorgelegd voldoen toch niet 
aan de criteria die zij zelf voor het 
werken met behoud van uitkering 
heeft genoemd? 

Wat de bescherming van de minima 
betreft vraag ik mij toch af in hoeverre 
het kabinet zijn voornemen zal 
realiseren, opdat niet opnieuw aan 
het einde van dit jaar blijkt dat de 
minima, zeker de echte minima maar 
ook de modale inkomens, meer 
achteruitgaan dan in het beleid van 
het kabinet is voorgesteld. Kunnen wi j 
er zeker van zijn dat de verhoging van de 
gasprijs niet verder wordt doorge-
voerd? Kunnen wij er zeker van zijn 
dat noch door het kabinet noch door 
de lagere overheden maatregelen 
worden getroffen die het inkomenspo-
litieke plaatje van het kabinet in feite 
tot een onhaalbare kaart maken? 
Welke garanties krijgen wij daarvoor? 

Ik ben toch bang dat de instrumenten 
die gehanteerd zullen worden, 

namelijk de beperkte en straks 
wellicht uitvoerige loonmaatregel, 
onvoldoende blijken te zijn om de 
minima te beschermen. Wij moeten 
nu de garantie krijgen dat andere 
maatregelen zullen worden genomen 
in de inkomenssfeer waardoor met 
name de aftopping in de hogere 
inkomens sneller zal plaatsvinden en 
die bij de lagere inkomens afgegren-
deld is. Dan bedoel ik niet dat er een 
extra eenmalige uitkering moet 
komen. Wij hebben die gedachte 
verschillende malen uitdrukkelijk 
afgewezen. Wij vinden dat er een 
structureel beleid moet worden 
gevoerd waardoor de minima er niet 
verder in koopkracht op achteruitgaan, 
ook geen 1 % . 

Mijn vraag over het beleid van het 
ministerie ten aanzien van de tewerk-
stelling van gewetensbezwaarden is 
niet beantwoord. Wij kunnen daar 
wellicht nog op terugkomen. Als dat 
nu niet kan, doen wij dat wel in 
commissieverband. 

Ten slotte kom ik tot de voorstellen 
ten aanzien van de Ziektewet. Ik zal 
evenals de bewindslieden niet op 
details ingaan. Mijn voorstel is 
duidelijk. Er zijn zowel in de collectieve 
sector als bij voorbeeld in de aardgas-
winsten nog te veel mogelijkheden 
om het financieringstekort aan te 
pakken, voor zover dat nodig is. Wij 
vinden de maatregelen in de sfeer van 
de Ziektewet geen maatregelen die de 
lasten over alle schouders verdelen. 
Het is weer een beperkte groep, en 
wel de groep met de zwakste schou-
derr, die de lasten van deze maatrege-
len zullen moeten dragen. 

Wij zijn van mening dat er onvol-
doende argumenten zijn aangegeven 
om deze maatregelen verder aan het 
parlement voor te leggen. Wij hand-
haven onze motie waarin wordt 
gesuggereerd, eerst te zoeken naar 
andere mogelijkheden in decollectieve 
sector. Daarbij moeten dan vooral de 
hoge inkomens worden aangepakt. 

Wij hebben het over de vrije 
beroepen gehad, maar er zijn in de 
motie ook nog enige andere suggesties 
verwerkt, hoewel de gedane sugges-
ties niet uitputtend zijn. Wij zijn van 
mening dat er ingegrepen moet 
worden waar de sterkste schouders 
zijn en dat is niet in de sfeer van de 
Ziektewet. Wanneer alle lasten 
werkelijk op een eerlijke wijze werden 
verdeeld in ons land, dan zou aan het 
einde van dit jaar ook 10% van de 
Kamerleden en de bewindslieden 
werkloos moeten zijn! 
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D 
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook wij danken de bewinds-
lieden voor de antwoorden. Ik zal 
vooral ingaan op hetgeen de Minister 
heeft gezegd. Wij vonden dat moed-
gevend wat de helderheid betreft 
waarmee de Minister namens het 
kabinet het eigen werkgelegenheids-
beleid heeft gesteld tegenover de 
aandrang van de VVD om te komen 
tot een beleid dat wordt gekenmerkt 
door een lastenverlichting door 
middel van het ongericht bezuinigen 
op de collectieve voorzieningen. Een 
dergelijk beleid zou vooral ten koste 
gaan van de niet-actieven en van 
essentiële gemeenschapsvoorzienin-
gen. 

Het beleid van het kabinet laat 
duidelijk een heroriëntatie zien van 
het werkgelegenheidsbeleid. Het is 
een tweesporenbeleid, waarbij 
enerzijds ruimte wordt gezocht voor 
de ondernemingen, de industrie, het 
bedrijfsleven, en waarbij anderzijds is 
gekozen voor een actieve stimulering 
en richtinggeving door een eigen 
structuurbeleid van de overheid. De 
overheid komt daarbij met maatrege-
len die op korte termijn kunnen leiden 
tot directe resultaten. 

Wij moeten ook zeggen dat de 
Minister betrekkelijk vaag is geweest. 
Wij hebben daar begrip voor, want de 
eerste contouren van hetwerkgelegen-
heidsplan zijn nog in bespreking bij 
diverse adviesorganen. Het plan komt 
in februari en dat wisten wi j . Toch 
maken wij hierover nu al enige 
opmerkingen. Voor 1982 zal mijn 
collega Moor dat doen. 

Voor de langere termijn heeft de 
Minister een belangrijke uitspraak 
gedaan, namelijk dat het economische 
structuurbeleid een centraal deel van 
het werkgelegenheidsbeleid zal 
uitmaken. Wij hebben er begrip voor 
dat de Minister daar niet verder op is 
ingegaan. Wij zullen dat bij de 
behandeling van de begroting van 
Economische Zaken echter zeker 
doen. Wij herhalen nu dat een 
loonkostenmatiging zeker nodig is 
voor ondernemingen, maar dat dit 
nog geen bestrijding van de oorzaken 
van de werkloosheid betekent. 

Het is geen bestrijding van de 
tendentie in onze economie om wèl te 
streven naar herstel van de positie 
van de eigen onderneming, maar met 
de werkgelegenheid als sluitpost. Dat 
is een tendentie die kan worden 
samengevat in de opmerking: wi j 
gaan in de richting van groei, maar 
zonder banen. Een beleid dat is 
gericht op het verwezenlijken van 

recht op arbeid, betekent ook het 
werken aan een meer planmatige 
ontwikkeling. 

Wij hebben met voldoening gecon-
stateerd dat de Regering vasthoudt 
aan het uitgestippelde beleid van 
eerlijk delen. Dat wil zeggen dat de 
garantie van de vloer in de inkomens-
verdeling - de minima hoogstens 1 % 
achteruit - blijft bestaan en dat er 
geen algemene teruggang zal zijn met 
alleen een pleister op de wond voor 
wat de VVD de 'echte minima' noemt. 

Een apart probleem blijft voor ons 
de positie van mensen die in hun 
woonsituatie in het bijzonder worden 
getroffen door de grote stijging van 
de energielasten. Wij wil len dit in dit 
debat niet aan de orde stellen, maar 
stipuleren nogmaals dat hiervoor een 
oplossing moet worden gevonden. 
Wij zijn hiermee ook in eigen kring 
bezig. 

Het minst tevreden zijn wi j over wat 
is gezegd over de manier waarop 
inkomensoffers zinvoller kunnen 
worden gemaakt door werknemers 
meer mogelijkheden te geven, zelf 
zeggenschap uit te oefenen op het 
gebruik van deze offers. In zekere zin 
heeft de heer Weijers gelijk met zijn 
opmerking dat het niet nodig moet 
zijn, dit verband tussen matiging en 
zeggenschap te leggen. Bedrijfsdemo-
cratisering moet ook op zich zelf 
bepleit worden. 

Wij zijn het eens met de opmerkin-
gen van de heer Weijers in zijn 
pleidooi voor werknemerszelfbestuur. 
Zover is het echter in 99,9% van de 
ondernemingen nog niet. Wij vragen 
op dit moment aan mensen, lonen in 
de ondernemingen te laten, waarin zij 
te weinig invloed hebben. Daarom 
moet hieraan zeker iets worden 
gedaan, als wij mensen inkomensof-
fers opleggen. 

Wij waren dan ook verheugd over 
de toelichting op de loonmaatregel in 
de Staatscourant, waarin het overleg 
over de besteding van de resultaten 
van de loonmaatregel geboden werd 
genoemd. Daarom zijn wi j ernstig 
teleurgesteld dat het bij het uitspreken 
van deze wenselijkheid is gebleven. 

De Ministerzegt nu dat de informatie 
die aan de ondernemingen over de 
loonmaatregel is gegeven, technisch 
is en dat het nooit is gebeurd dat 
hierbij de politieke context werd 
aangeduid. Het realiseren van wat 
geboden is, vereist echter ook 
administratieve ondersteuning. Het is 
ook nooit gebeurd dat de Regering 
heeft gezegd dat dit overleg geboden 
is. 

Ik moet de Minister met nadruk nog 
eens vragen of hij niet met mij van 
mening is dat degenen die de loon-
maatregel in de onderneming uitvoe-
ren, de loonadministratie of de 
afdeling personeelszaken, aan de 
bedrijfsleiding, de ondernemingsraad 
en de vakbeweging moeten rapporte-
ren wat de opbrengst van de loonmaat-
regel is geweest, zodat er een basis is 
voor het gesprek dat de Minister 
geboden acht. 

Wij wil len vandaag niet ingaan op 
onze kritiek op het feit dat de Regering 
voor het werkgelegenheidsoverleg, in 
meer ruime zin voor arbeidsplaatseno-
vereenkomsten voorlopig vertrouwt 
op de nogal vrijbli jvende afspraken 
hieromtrent in de Stichting van de 
Arbeid. Wij hebben hier niet alleen 
weinig fiducie in, maar zijn ook vast 
ervan overtuigd dat het hierbij op 
korte termijn niet kan blijven, zeker als 
wi j verdergaan met het verschuiven 
van lasten van ondernemingen naar 
werknemers, een aspect van de 
voorstellen rondom de Ziektewet. 

Het is bekend dat wij bezwaren 
hebben tegen de vormgeving van 
deze voorstellen. Wij hebben alterna-
tieven gesuggereerd, waarbij niet 
zozeer de zieken worden gepakt, 
alswel de pijn wordt gespreid over 
alle werknemers. Ook onze suggesties 
betekenen echter een noodzakelijke 
lastenverlichting voor ondernemingen 
door inkomensoffers van werknemers. 
Daarom komen wij zeker op het 
werkgelegenheidsoverleg terug. 

Dit geldt ook voor ons voorstel, 
zoals in het regeerakkoord in het 
vooruitzicht werd gesteld, aan 
ondernemingen de verplichting op te 
leggen, een investeringsplan op te 
stellen dat met de ondernemingsraad 
wordt besproken. Wij hebben al 
eerder gezegd dat dit het noodzakelijk 
wegnemen van een ernstige lacune in 
de Wet op de ondernemingsraden is. 

Het adviesrecht en vooral het 
hieraan verbonden beroepsrecht 
tegen het geen rekening houden met 
adviezen van ondernemingsraden 
gelden alleen als er directievoorstellen 
worden geformuleerd. Het is belangrijk 
dat de directie dan ook de verplichting 
krijgt, zo'n investeringsplan voor te 
leggen. 

Ook vanuit de beleidsfilosofie in het 
algemeen waarover wij vandaag 
spreken, is er een reden om hiervoor 
te pleiten. Een Regering die van 
mening is dat er voor de economie als 
geheel een meerjarenplan nodig is als 
oriëntatiemiddel en als basis voor 
planmatig beleid, moet dit ook 
erkennen voor de onderneming en de 
ondernemingsraad. 
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D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoorden. De grote li jnen, 
zoals uitgezet door de bewindsleden, 
- te weten de herverdeling van 
betaalde en onbetaalde arbeid èn de 
creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, -
onderschrijven mijn betoog, dat dit de 
eerste weg is om de sociale zekerheid 
te kunnen beperken èn de weg naar 
de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen. In de UCV over het 
onderdeel Emancipatie zullen wi j over 
dit laatste uitgebreid verder spreken 
met de bewindslieden. 

De door de Staatssecretaris me-
vrouw Dales genoemde uitgangs-
punten voor stelselwijziging, - de 
huidige verbrokkeling, de rechtvaar-
digheid, de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen: èn daarom de 
noodzaak om tot een fundamentele 
discussie over deze uitgangspunten te 
komen, - onderschrijf ik, alsmede de 
procedure, inhoudende een oriënte-
rende fase, het uitwerken van alterna-
tieven en daarna de keuze. Een 
discussie tussen Regering en parle-
ment en ook discussies in de vaste 
Kamercommissie voor Sociale Zaken, 
zoals ook het CDA voorstelt, zullen 
daarbij zeker noodzakelijk zijn. 

Inderdaad zijn er vele varianten 
mogelijk voor stelselwijziging. Ik heb 
daar al over gesproken. De uitspraken 
van mevrouw Dales, te weten dat er 
een min imum zal zijn, dat er een 
relatie moet bestaan tussen lonen en 
uitkeringen en dat haar voorkeur er 
daarbij naar uitgaat om ook de 
verzelfstandiging mee te nemen, acht 
ik positief. Met haar opstelling geeft 
de Staatssecretaris aan, dat zij beseft 
welk een groot recht sociale zekerheid 
is voor mensen die daarvan afhankelijk 
zijn. Ik vertrouw erop, ook bij de 
uitwerking van concrete voorstellen 
een zo aan mijn betoog verwante 
opstelling terug te vinden. 

Mijnheer de Voorzitter! In dit kader 
wi l ik toch nog een opmerking in de 
richting van D'66 maken. Ik geef eerst 
een citaat: 'Verzorging van de wieg 
tot het graf is mooi, maar heeft geleid 
tot een te grote afhankelijkheid van 
overheidszorg en tot een stelsel 
waarin een te declareren taxi om naar 
het ziekenhuis te gaan verkozen wordt 
boven de auto van de buren, die geen 
gemeenschapsgeld kost.' Een zo 
gemakkelijk voorbeeld doet bij mij de 
vraag rijzen, of D'66 zich wel realiseert 
wat dergelijke rechten en wat sociale 
zekerheid betekenen voor mensen in 
een afhankelijke situatie. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij verwach-
ten nog veel. Er is nog veel toegezegd: 
een nota, aan de hand waarvan de 
financiering van het stelsel aan de 
orde komt; een standpunt inzake het 
ISMO-rapport; voorstellen met 
betrekking tot de kinderbijslag. Ik stel, 
hierop aansluitende, dat ook wi j de 
studiefinanciering graag snel geregeld 
wil len zien. 

Voorts is genoemd de uitvoerings-
organisatie. Ik acht het bijzonder 
positief dat ook de mensen die daar 
werken, weten in welke toekomstige 
werksituatie zij zullen verkeren en dat 
daar op het moment enige rust is. Wel 
dring ik nogmaals aan op een geza-
menlijk notitie met uitgangspunten, 
van Belastingen en Sociale Zaken, 
met betrekking tot de gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen. 

Ik heb gewezen op de fricties die 
kunnen ontstaan bij de verzelfstandi-
ging van de premieheffing voor de 
volksverzekeringen, wanneer de 
huidige premiegrenzen blijven 
bestaan. Deze premies worden op dit 
moment via de belastingwet geheven. 
De individuele draagkracht en de 
factoren die daarvoor medebepalend 
zijn, zijn zaken die naar mi jn oordeel 
alleen behandeld kunnen worden in 
relatie met de belastingwetgeving. 
Draagkracht behoort mijns inziens in 
eerste instantie via de belastingkant te 
worden verdisconteerd. 

Ik wil ook nog wijzen op de relatie 
tussen belasting en sociale zekerheid, 
waar het de belastingheffing van 
getrouwde vrouwen betreft, die op dit 
moment verschilt bij de verschillende 
uitkeringen in de verschillende sociale 
zekerheidsregelingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Een laatste 
opmerking betreft mijn suggestie ten 
aanzien van één-oudergezinnen met 
een bescheiden inkomen. Over die 
één-oudergezinnen is al veel gesproken. 
Ook de Minister heeft gewezen op de 
positie van deze gezinnen, naar aan-
leiding van het rapport van het SCP. 
Mijn suggestie was en is om voor die 
één-oudergezinnen, alleenstaanden 
met jonge kinderen, te zoeken naar 
mogelijkheden, bij voorbeeld om door 
middel van een subsidie deeltijdarbeid 
met een bodemgarantie mogelijk te 
maken. Zo kan ook de relatie tussen 
arbeidstijdverkorting en deelti jdarbeid 
worden gelegd. Deeltijdarbeid mag 
geen luxe zijn. Het kan de weg zijn 
naar een algemene arbeidstijdverkor-
ting per dag. De weg die voor iedereen 
begaanbaar behoort te zijn. 

D 
De heer Moor (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook mijn dank voor de 
gegeven antwoorden op mijn vragen. 
Een aantal daarvan werden schriftelijk 
beantwoord. Op een tweetal van die 
antwoorden wil ik nog kort reageren. 

De Minister heeft toegezegd dat hij 
de kwestie van de jeugdlonen in de 
Stichting van de Arbeid zal brengen. 
Over het hoe en wanneer beraadt hij 
zich nog. Ik zou er bij de Minister op 
wil len aandringen een besluit daarover 
op korte termijn te nemen en deze 
kwestie niet te laten liggen tot 
volgend jaar. 

Met betrekking tot mijn vraag over 
de beperking van het overwerk zegt 
de Minister dat de Arbeidsinspectie 
heel weinig vergunningen verstrekt 
op grond waarvan overwerk is 
toegestaan. 

Dat zal ik niet in twijfel trekken. 
Ik wil hierbij wel opmerken dat voor 

het verrichten van overwerk in de 
meeste gevallen geen vergunning 
gevraagd wordt. Dat wordt gewoon 
gedaan. Ik dring daarom aan op meer 
controle hierop. 

Ook vind ik het positief dat de 
Minister al in februari met de eerste 
versie van het werkgelegenheidsplan 
komt. Net als mijn fractiegenoot de 
heer Poppe heb ik begrip voor het feit 
dat een rijpere editie langer gaat 
duren. Naar de mening van mijn 
fractie mag het feit dat het werkgele-
genheidsplan dat in februari komt, 
slechts een eerste editie is, niet 
betekenen dat de afspraak over het 
aantal te creëren arbeidsplaatsen voor 
1982 niet nagekomen zal worden. 

Ik wi l nu niet treden in de discussie 
tussen de Minister en het Centraal 
Planbureau; ik zal de Minister ook niet 
vragen om vandaag precies het aantal 
te creëren banen te noemen. Ik wil 
wel van hem vernemen of de doelstel-
ling voor 1982 neergelegd in de 
regeringsverklaring, te weten 25.000 a 
35.000 nieuwe arbeidsplaatsen met 
daarnaast een pakket van arbeids-
marktmaatregelen die de verdere 
groei van de werkloosheid nog met 
circa 30.000 kan verminderen, uit-
gangspunt blijft voor het beleid van 
de Regering. Mijn fractie stelt er prijs 
op dit van de Minister te horen. 

Een ander hoofdpunt uit de discussie 
was- het creëren van arbeidsplaatsen 
met behulp van uitkeringsgelden. De 
Staatssecretaris, mevrouw Dales, 
reageert daar positief op. De grenzen 
die zij daarbij noemt, lijken ons juist. 
Het verliezen van normale arbeids-
plaatsen door het invoeren van deze 
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Interruptie van het VVD-kamerlid De Korte 

Moor 

mogelijkheid is natuurlijk niet de 
bedoeling. Uit het antwoord van de 
Staatssecretaris begrijp ik dat mensen 
die met gebruikmaking van uitkerings-
gelden kunnen werken in de particu-
liere sector, niet uitkeringsgerechtigd 
meer zijn. 

Dat betekent dat zij onder de 
normale condities in die bedrijven 
gaan werken, zoals ik dit ook in eerste 
instantie heb bepleit. In de overheids-
sfeer luidt het antwoord dat dit werk 
zal zijn met behoud van de uitkering. 
Uit een van de schriftelijke antwoorden 
maak ik op, dat zolang iemand een 
uitkering heeft het begrip passende 
arbeid niet van toepassing is als hij 
met behoud van die uitkering werkt. 
Vertaal ik dit nu goed als ik zeg, dat 
werken met behoud van uitkering 
alleen op vri jwil l ige basis kan? 

Tot slot wi l ik nog een paar opmer-
kingen maken over het plan van de 
VVD met betrekking tot de bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid. Om te 
beginnen wi l ik zeggen, dat de 
jeugdwerkloosheid zo groot is, dat 
plannen ter bestrijding daarvan niet 
door mij op voorhand worden 
afgewezen. Het is echter wel opvallend, 
dat de VVD nu ineens met plannen 
komt terwijl zij net een regeringsperio-
de achter de rug heeft waarin geen 
grote plannen voor de oplossing van 
dit probleem zijn ingediend. 

De heer De Korte (VVD): Heeft de 
Partij van de Arbeid dat dan wel 
gedaan? 

De heer Moor (PvdA): Dat hebben wi j 
wel gedaan. Bij voorbeeld toen de 
VVD de jeugdlonen halveerde, werd 
in diezelfde Kamervergadering 
gestemd over het uittrekken van 
enorm veel geld voor de bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid, met name 
voor de experimentele plannen. De 
heer de Korte stemde daar toen 
tegen. Nu zegt de heer De Korte dat zij 
verdubbeld moeten worden. 

De heer De Korte (VVD): Mag ik de 
heer Moor wijzen op mijn voormalige 
collega De Voogd die zelfs een hele 
brochure heeft uitgegeven waarbij hij 
ook in contact is geweest met de 
jongeren over het discussiëren over 
banen. Is de heer Moor hiervan op de 
hoogte? 

De heer Moor (PvdA): Ja dat weet ik. 
Ik heb in eerste termijn gezegd, dat er 
veel nota's verschenen zijn. Het gaat 
er echter om dat de VVD vier jaar in 
de Regering heeft gezeten en dat zij 
geen enkel plan heeft ingediend. Het 
gaat er niet om wat de VVD aan de 

pers heeft gegeven of wat zij bij ons 
in de vakjes heeft gelegd. Het gaat er 
om wat hiervan in het beleid tot 
uitdrukking is gekomen, behalve dan 
het haiveren van de jeugdlonen. 

De heer De Korte (VVD): U heeft te 
maken met de VVD-fractie; wat de 
VVD-f ractie naar voren heeft gebracht. 

De heer Moor (PvdA): Neen, ik heb te 
maken met het regeringsbeleid uit de 
vorige periode. 

De heer De Korte (VVD): Wanneer ik 
naar u luister, moet ik dus eigenlijk 
naar het kabinet luisteren en behoef ik 
niet naar u te luisteren. 

De heer Moor (PvdA): Ik heb het over 
uw plan. Ik heb het niet over het plan 
van de heer Den Uyl. Dat komt over 
een paar weken. Ik heb het over uw 
plan en over de plannen die u in de 
vorige periode heeft ingediend en dat 
was helemaal niets. 

De heer De Korte (VVD): In de vorige 
periode heeft de VVD-fractie, bij 
monde van de heer De Voogd, zeer 
uitgebreide plannen naar voren 
gebracht. Ik zal u de nota hiervan nog 
eens toesturen. 

De heer Moor (PvdA): Dat behoeft u 
niet te doen, want ik heb hiervan een 
aantal exemplaren in mijn kast. Mijn 
laatste opmerking die ik hierover wi l 
maken is dat u dit niet tot uitdrukking 
heeft gebracht in het beleid van de 
Regering in de vorige periode. 

Bij het jeugdplan van de VVD wil ik 
een paar kritische opmerkingen 
maken. De VVD meent dat hiermee de 
kansen van deelnemers op een vaste 
plaats enorm vergroot worden. Ik heb 

daarover mijn twijfels. Daarvoor zijn 
meer arbeidsplaatsen nodig of, zoals 
ik heb geopperd, een verplichting 
voor werkgevers om een bepaald 
percentage jongeren in dienst te 
nemen. 

Het lijkt erop - dit is mijn tweede 
grote probleem - dat de VVD de 
werkgevers wil helpen aan extra 
goedkope arbeidsplaatsen. De 
drastische verlaging van de jeugdlo-
nen was kennelijk niet genoeg. 

Invoering van de door de VVD 
voorgestelde plannen zal er absoluut 
toe leiden, dat normale arbeidsplaat-
sen komen te vervallen. Deze zullen 
dan ingenomen worden door jonge-
ren, waarvan de loonkosten voor de 
werkgever nauwelijks meer iets te 
betekenen hebben. 

D 
De heer Spieker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoorden. Ik wi l een paar 
kanttekeningen plaatsen bij het door 
de Minister zo nadrukkelijk naar voren 
gebrachte korte-termijnbeleid. Ik heb 
hierover in eerste termijn enkele 
vragen gesteld. In antwoord hierop 
verwijst de Minister naar het program-
ma dat wi j over enkele weken zullen 
ontvangen. 

Ik heb zeer nadrukkelijk gevraagd, 
of de Minister hierbij met twee zaken 
rekening wi l houden. Dat betreft in de 
eerste plaats de regionale component 
van de werkloosheid in de structureel 
zwakke gebieden. Hierover heeft de 
Minister geen toezeggingen gedaan. 
Ik wil echter beslist van de Minister 
vernemen, in hoeverre hij hiermede 
rekening wenst te houden. Dit vooral 
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Spieker 

ook in het licht van mijn opmerking, 
dat met betrekking tot het lange-ter-
mijnbeleid, dat gevoerd gaat worden, 
het in deze gebieden wel eens zo zou 
kunnen zijn, dat zij wat de werkgele-
genheid betreft verder achterop 
komen. Dat is het laatste wat moet 
gebeuren. 

In de tweede plaats moet de 
Minister rekening houden met de 
problematiek van de oude stadswijken 
in de grote steden. Hier wonen de 
laagst-betaalden, de mensen met 
WAO en grote groepen jongeren die 
niet of nauwelijks de kans hebben, 
aan het arbeidsproces deel te nemen. 
Hiervoor zullen op zeer korte termijn 
extra maatregelen getroffen moeten 
worden, anders onstaat er een 
situatie, die niet meer in de hand te 
houden o f te herstellen is. Ik hoor 
graag het oordeel van de Minister 
hierover. 

De Minister heeft een zeer interes-
sante opsomming gegeven van het 
aantal werkzoekenden, die ingeschre-
ven en uitgeschreven worden bij de 
Gewestelijke Arbeidsbureaus. Dit is 
jarenlang aardig in evenwicht geweest. 
Wij moeten nu echter constateren, dat 
het aantal inschrijvingen rond de 
200.000 meer is dan het aantal 
uitschrijvingen. 

Het is echter veel belangrijker, vast 
te stellen wat de rol is van al die 
uitschrijvingen door de Gewestelijke 
Arbeidsbureaus. Hoeveel mensen 
komen via de GAB's weer in het 
arbeidsproces? 

Het is een positieve ontwikkeling, 
dat het overgrote deel van de inge-
schrevenen op eigen kracht weer aan 
het arbeidsproces gaat deelnemen. 
Er doet zich echter tegelijkertijd een 
ander probleem voor, namelijk het 
verdringingseffect. Hierbij aanvaarden 
de hoger opgeleiden functies, die 
eigenlijk bestemd zijn voor mensen 
met lagere opleidingen. Mijn grote 
vrees is, dat wanneer de Gewestelijke 
Arbeidsbureaus niet in staat zijn hun 
bemiddelingsrol te verbeteren, het 
grote legioen langdurig werklozen 
steeds groter wordt. Er zullen derhalve 
afspraken met de werkgevers- en 
werknemersorganisaties gemaakt 
moeten worden over vacaturemelding 
en -afmelding. Ook de bezetting van 
de GAB's moet verbeterd worden. 

Ik wil hiervoor de bijzondere 
aandacht van de Minister vragen en ik 
hoor graag van hem, welk beleid de 
Minister met betrekking tot de 
personeelsbezetting van de Gewestelij 
Arbeidsbureaus denkt te gaan voeren. 

Het mag in deze situatie niet zo zijn, 
dat puur uit financiële overwegingen 
het aanvullen van de personeelsbezet-
ting achterwege blijft. Dit is het paard 
achter de wagen spannen. Hij gaat 
hiermede de verkeerde kant op. 

De Kamer heeft over het kort 
middelbaar beroepsonderwijs in 1979 
een motie van de heer Worrell 
aangenomen, waarin werd gevraagd 
de integrale invoering van deze 
onderwijsvoorziening te doen realise-
ren. Onze fractie staat nog steeds op 
het standpunt dat daar een sterke 
uitbreiding moet plaatsvinden. Men 
bereikt hierme een aantal goede 
zaken. De positie van de jongeren op 
de arbeidsmarkt wordt versterkt en 
tegelijkertijd vermindert daarmee de 
jeugdwerkloosheid. Bovendien schept 
het extra arbeidsplaatsen in het 
onderwijs. 

De Minister is over de scholings-
maatregelen mijns inziens wat te vaag 
gebleven. Concreet zou ik wil len 
vernemen wat de stand van zaken is 
bij het kort middelbaar beroepsonder-
wijs en wat de Regering voornemens 
is daaraan te doen. 

Ik heb kennis genomen van het 
standpunt van de Staatssecretaris 
over de Arbeidsomstandighedenwet. 
Ik heb er ook kennis van genomen dat 
er in de voorlopige adviesraad 
stemmen zijn opgegaan om naast de 
twee opgevoerde artikelen een aantal 
andere artikelen in werking te doen 
treden. Het verontrust ons toch 
enigszins dat de consequentie hiervan 
is dat de wet pas op 1 januari 1983 in 
werking kan treden. Wij hebben 
hiermee toch wat problemen. 

De Arbeidsomstandighedenwet laat 
al veel te lang op zich wachten, terwijl 
het een absolute noodzaak is dat deze 
wet snel wordt ingevoerd. Het is ook 
hoogst noodzakelijk omdat er een 
aantal maatregelen wordt verwacht 
die snelle invoering van deze wet 
dringend gewenst maken. 

Hoe groot is eigenlijk de kans dat er 
binnen de voorlopige adviesraad 
overeenstemming wordt bereikt over 
de artikelen, die door de Staatssecre-
taris worden genoemd? 

Wat is het ti jdstip waarop de raad 
zijn advies gaat uitbrengen? Dit 
tijdstip is mijns inziens veel te ruim 
gesteld: in de vakanties en direct na 
de vakanties. Sommige mensen 
hebben een geweldig lange vakantie 
en anderen zijn bijna permanent op 
vakantie, die kunnen zich dat ook 
veroorloven. Wat ons betreft wordt 
daar gauw een einde aan gemaakt, 
maar dat kunnen wij niet alleen 
oplossen. Ik zou er bij de Staatssecre-

taris op wil len aandringen dat de 
voorlopige adviesraad op zeer korte 
termijn advies gaat uitbrengen, opdat 
absoluut wordt voorkomen dat de wet 
nog verder achteruit wordt geschoven. 

Ten slotte - dit is een gewetensvraag 
aan de Staatssecretaris - zou ik graag 
horen hoe sterk zij zich gaat maken 
opdat wij erop kunnen rekenen dat 
deze wet op 1 januari 1983 in werking 
kan treden. 

Het minderhedenbeleid is ook al 
even genoemd. De Staatssecretaris 
heefteen aantal te treffen maatregelen 
die in voorbereiding of in onderzoek 
zijn, aangegeven. Het betreft hier 
echter voornamelijk scholingsmaatre-
gelen; onder andere een onderzoek 
naar de positie van de minderheids-
groepen op de arbeidsmarkt. Het lijkt 
mij gewenst dat wi j , vooral gelet op 
de ernstige problematiek - wi j zijn het 
daar allemaal over eens - over het 
pakket dat de Staatssecretaris heeft 
opgevoerd op zeer korte termijn met 
de Regering «an gedachten wisselen. 

Een ander punt is de Wet Arbeid 
buitenlandse werknemers. Onze 
fractie heeft er bij herhaling op 
gewezen dat deze wet een aantal 
discriminerende elementen bevat. 
Met instemming hebben wi j geconsta-
teerd dat Staatssecretaris Leijenhorst 
de mening is toegedaan dat juist op 
dit punt de wet moet worden geëvalu-
eerd. Wanneer kunnen wi j daarover 
wijzigingsvoorstellen verwachten? 

Over de remigratie van de buiten-
landse werknemers is de laatste t i jd, 
met name onder de Spanjaarden, 
nogal wat onrust ontstaan. Er wordt 
ernstig gepoogd de mensen die hier 
al geruime tijd zijn weer naar hun 
thuisland te doen terugkeren. De 
mogelijkheden in die landen zijn 
beperkt. Het idee is geopperd om te 
bekijken hoe wi j dit samen zouden 
kunnen doen, bij voorbeeld door in 
zo'n land projecten op te zetten waar de 
mensen, die terugkeren daadwerkelijk 
aan het werk zouden kunnen gaan. 

Mijn vraag nu is, welk beleid het 
kabinet in dezen gaat voeren. Heeft dit 
kabinet nog wel serieuze aandacht 
voor die projecten? Ingeval het 
kabinet toch nog medewerking aan 
deze projecten verleent, zou ik wil len 
vernemen, om welke projecten het 
gaat en wat wij er op korte termijn 
van kunnen verwachten. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook ik wil de bewinds-
lieden danken voor hun antwoorden, 
al heb ik niet op alle vragen een 
antwoord gekregen. 
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De Minister is begonnen met 
uitgebreid de droevige situatie van de 
Nederlandse economie te schetsen. 
Hij heeft eigenlijk ook aangegeven dat 
de werkloosheid sneller toeneemt dan 
in november werd verwacht. Hij zegt 
dan 'wi j moeten van onze ideeën een 
röntgenopname maken'. Op zich zelf 
lijkt mij dit wel prachtig, maar als hij 
dat doet, moet hij ook meer zaken 
doorlichten. 

Het lijkt mij namelijk dat het beleid 
tot nu toe - en daarbij reken ik het 
beleid van het vorige kabinet -
doorgelicht moet worden om te zien 
welke negatieve effecten dat allemaal 
heeft gebracht. De VVD kan hier nu 
wel heel triomfanteli jk spreken over 
bescherming van de minima, maar 
het is natuurlijk niet voor niets dat 
onder hun mede-verantwoordelijk-
heid, het inkomen van die minima is 
achteruit gegaan, de uitkeringen zijn 
aangepakt, de AOW-uitkering, voor 
behoud waarvan de bejaarden ook 
gedemonstreerd hebben, is aangepakt 
en er verdere ombuigingen hebben 
plaatsgevonden. Bij een ongelooflijk 
snel stijgende werkloosheid, zoals nu 
het geval is, lijkt het mij erg belangrijk 
te kijken welke consequenties dat 
bezuinigingsbeleid heeft gebracht. 

Het lijkt mij ook belangrijk de vraag 
te stellen of er niet een echte oplossing 
nodig is. Daarmee doel ik op een 
aantal ideeën die al veel eerder aan 
de orde zijn gesteld en waarover ik 
niet meer hoor praten. Deze ideeën 
behelzen bij voorbeeld beperking van 
de kapitaalexport, aanpakken van de 
aardgaswinsten - hierover hoor ik ook 
niets m e e r - het aanspreken van de 
goudvoorraden van De Nederlandsche 
Bank enzovoorts. Is het juist nu niet 
noodzakelijk, nu er veel mensen in 
grote problemen verkeren, dit soort 
zaken eens concreet aan te pakken en 
in ieder geval serieus te onderzoeken. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
sprak over een meersporenbeleid. 
Voor mij is echter het spoor van het 
werkgelegenheidsbeleid, dat toch 
onder dat meersporenbeleid moet 
vallen, niet erg duidelijk. In november 
1981 zijn er getallen genoemd. Er is 
gesproken over 60.000 banen. Het 
Centraal Planbureau heeft daarover 
een berekening gemaakt en er is een 
saldo van 5000 uitgekomen. Sindsdien 
heb ik geen cijfers meer gehoord. 

Het spijt mij dit te moeten zeggen, 
maar de Minister is daarover gisteren 
heel vaag geweest en heeft niet 
concreet aangegeven hoe het nu zit 
met het werkgelegenheidsbeleid en 
wat dit nu nog kan opleveren. Ik vind 

een antwoord hierop erg belangrijk, 
omdat ik ook graag wi l weten wat de 
teruggang in bestedingen sinds 
november alweer aan banen heeft 
gekost. Ik wi l hierbij ook verwijzen 
naar de petitie van de Nederlandse 
boomkwekers, waarop de Minister 
helaas niet is ingegaan. 

Er is voorts gezegd dat herverdeling 
van werk aan de orde is. Natuurlijk is 
een discussie hierover de moeite 
waard. De vraag is wel : hoe reëel zijn 
de plannen die de Minister en de 
Staatssecretarissen op dit moment 
voorleggen? Hoe reëel is het bestaande 
banen te verdelen? Hoe reëel is dit 
ook voor mensen meteen min imumin-
komen. Ik ben hierop gisteren nog 
ingegaan. De Minister heeft zelf ook 
aangegeven dat hierbij problemen 
bestaan. Wanneer hierop geen 
antwoord komt, is de vraag: hoe reëel 
is die herverdeling? Het kan niet dat 
mensen met een minimuminkomen 
voor 70% of zelfs voor 50% gaan 
werken. 

Deze mensen kunnen niet inleveren, 
want zij zitten nu al in de problemen. 
Je kunt ook niet inleveren als je een 
jeugdloon hebt. Mijn vraag is dan, als 
ik ook nog even reageer op het 
verhaal van de heer Moor, of deze 
Regering van plan is, de halvering van 
de jeugdlonen terug te draaien? 

Minister Den Uyl: Mevrouw Brouwer, 
ik heb gisteren gezegd, dat het op 
basis van vri jwil l igheid wel mogelijk 
is in huishoudens waar meer dan één 
inkomensverdiener is. Dit geldt ook 
voor lonen rondom het min imum. Dat 
is de werkelijkheid. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Er zijn 
mensen met een minimuminkomen 
waarvan de echtgenote nu gaat 
werken, omdat het inkomen nu al te 
laag is. Dat is waar. Ik heb alleen 
gezegd, dat dit als beleid geen 
oplossing kan zijn. Dat betekent dat 
mensen met een minimuminkomen 
daaraan alleen kunnen voldoen als zij 
samen met een partner werken. Dat 
betekent dat je ook afhankelijk bent 
van het inkomen van de partner. De 
Minister onderkent dit probleem zelf. 
Daarom blijf ik vragen, hoe reëel het 
beleid is en hoe het nu zit met nieuwe 
banen? Ik heb dit gisteren ook 
gevraagd en daarop helaas geen 
antwoord gekregen. Mevrouw 
d'Ancona onderkent de problemen 
die ik heb aangegeven bij de deelti jd-
banen. 

Er is gezegd, dat tijdelijke aanpassin-
gen nodig zijn. 

Ik heb niet concreet gehoord welke 
tijdelijke aanpassingen dit zijn. Ik wi l 

dat graag weten om deze zaak verder 
te kunnen beoordelen. Mevrouw 
d'Ancona heeft ook heel terecht 
gezegd, dat als het beleid op deeltijd-
banen is gericht en de norm van de 
40-urige werkweek blijft bestaan, het 
gevaar erin schuilt, dat het op deeltijd 
gerichte beleid onemancipatoir gaat 
werken. Dat betekent dat, als deeltijd-
banen vri jwil l ig aan de orde komen en 
mensen daarvoor kunnen kiezen, er 
een beleid moet worden uitgestippeld 
met arbeidstijdverkorting. Deze 
arbeidstijdverkorting kan niet anders 
worden geregeld dan met behoud van 
loon voor de groepen met een 
minimum/modaal inkomen. Anders is 
het niet reëel. Als de Staatssecretaris 
voor Emancipatiezaken dit constateert, 
wat betekent dit dan voor het beleid? 
Ik wil hierop graag een heel concreet 
antwoord hebben. 

Ik vind het onjuist dat er alleen 
wordt gesproken over de 'crisis van 
de verzorgingsstaat'. Ik wil het eerder 
noemen een crisis van de Staat in 
politiek, economisch en sociaal 
opzicht. Er moet dus niet alleen 
geïsoleerd worden gekeken naar het 
systeem van sociale verzekeringen. 
Hoewel ik niet wi l zeggen dat de 
Minister dit bedoelt, krijg ik toch de 
indruk dat er toch wel erg veel 
aandacht wordt besteed aan de 
uitkeringen en te weinig of helemaal 
niet aan crisisverschijnselen zoals 
export van kapitaal, aan het aanpakken 
van de winsten en dergelijke en aan 
het verschijnsel van de automatisering. 

Ik ben blij dat mevrouw Dales heeft 
gezegd, dat bezuiniging geen goed 
motief is om het stelsel van de sociale 
zekerheid te wijzigen. Ik ben het met 
haar eens, dat er een wijziging moet 
komen, gezien de EG-richtlijn. Ik wi l 
graag een antwoord hebben op de 
vraag, hoe mensen en organisaties 
die met uitkeringen te maken hebben, 
bij de verandering van het systeem 
worden betrokken. Het is een kwestie 
van democratie. 

De Minister heeft over de koppeling 
tussen loon en uitkeringen gezegd dat 
die de onderste steen vormt van het 
bouwwerk. Heb ik hem goed beluis-
terd, dat hij heeft gezegd dat dit voor 
één jaar in het beleid is vastgelegd? 
Kan de Minister niet duidelijker 
aangeven dat hij het koppelingssys-
teem niet dit jaar, niet het volgend 
jaar en ook niet in de toekomst 
loslaat? 

Een ander punt waarover ik erg 
verbaasd ben geweest is dat de 
adviesaanvraag voor de Ziektewet 
niet aan de orde is gekomen. De 
Minister heeft althans gezegd, dat wi j 
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moeten wachten op het SER-advies. Ik 
ben daarover verbaasd en wel om de 
volgende reden. Het is in het hele 
land aan de orde. De discussie is 
losgebarsten door de adviesaanvraag. 
De Regering is daarvoor verantwoor-
delijk. Ik vind dan ook dat een Kamer 
die daarover kritische vragen stelt, het 
recht heeft daarop antwoord te 
krijgen. 

Dat is niet alleen een antwoord aan 
de Kamer, maar ook een antwoord op 
vragen van mensen uit het land. Het 
is een antwoord aan mensen in de 
havens, in de vakbeweging, in de 
bouw, aan de artsen en aan iedereen 
die zich verder met de adviesaanvrage 
heeft bemoeid. Ik vind dat een 
Regering niet om dit soort vragen 
heen kan. De Regering kan ook niet 
zeggen dat men moet wachten tot het 
advies van de SER is gekomen. Per 
slot van rekening is de adviesaanvraag 
op zich een politiek feit. Dat houdt in 
dat een politieke discussie daarover 
nu aan de orde is. 

Er is al zoveel fundamentele kritiek 
op deze adviesaanvraag gekomen, dat 
er naar ons oordeel geen maatschap-
pelijke basis is om haar te handhaven. 
Wij doen nogmaals het verzoek om 
deze adviesaanvraag in te trekken. De 
Minister heeft gisteren immers 
gezegd, dat hij bij voorbeeld met de 
beperking van de onderhandelingsvrij-
heid veel voorzichtiger wi l omgaan. 
De adviesaanvraag is daar dan ook bij 
betrokken. 

Ik heb nog geen antwoord gekregen 
op de opmerkingen die ik heb gemaakt 
over de gezondheidsaspecten. Ik denk 
hierbij bij voorbeeld aan het risico van 
toename van het aantal WAO'ers. Er 
zijn ook geluiden te horen, dat, als de 
adviesaanvrage doorgaat, er een 
toename van de werkloosheid komt. 
Ik heb tevens geen antwoord gehad 
op mijn vraag over overheveling en 
wel ongecontroleerde overheveling 
van gelden aan werkgevers. 

Ik ben geschrokken van een sugges-
tie van de VVD. Deze partij neemt het 
zgn. steeds voor de minima op en 
introduceert vervolgens heel vrolijk één 
wachtdag voor werknemers! Daarvan 
zullen juist de minima de dupe 
worden. 

De heer De Korte (VVD): Wil mevrouw 
Brouwer dat toelichten? Ik heb het 
steeds gehad over de 'echte minima'. 
Deze minima bevinden zich vooral in 
de sfeer van de uitkeringen. De 
wachtdagen gaan niet op voor 
mensen die een uitkering genieten. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik ga niet 
mee in de discussie over 'min ima' en 
'echte minima'. Ik vind dat mensen 
waarvan duidelijk is aangetoond zoals 
b.v. door het Sociaal Cultureel 
Planbureau dat zij een min imum 
inkomen hebben, niet achteruit 
kunnen in inkomen. Dat betekent dat 
zij dus ook niet één wachtdag kunnen 
hebben. Er zijn mensen die regelmatig 
ziek zijn 

Zij zouden dan iedere keer één 
wachtdag moeten inleveren! Deze 
mensen kunnen nu al niet rondkomen 
van hun min imum-loon! Laat staan 
dat zij één dag kunnen missen als zij 
ziek zijn! Dat lijkt mij heel duidelijk. 

De heer De Korte (VVD): Mevrouw 
Brouwer moet mij niet aanvallen op 
oneigenlijke argumenten. Zij moet 
alles wat ik heb gezegd nog eens 
nalezen! 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik heb het 
niet over oneigenlijke argumenten. 
Daarbij lees ik niet alleen na wat de 
heer De Korte heeft gezegd. Ik kijk ook 
naar wat het beleid van zijn partij is 
geweest. Dat beleid was niet zo best 
voor de minima. Wat dat betreft, ben 
ik het eens met de vorige sprekers. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
van Sociale Zaken heeft geen duidelijk 
antwoord gegeven. Hij zei dat er 
denkbare alternatieven zijn en hij 
heeft het voor zover ik heb begrepen, 
overgelaten aan het advies van de 
SER. Graag krijg ik duidelijkheid over 
zijn reactie op de suggestie van de 
VVD omtrent één wachtdag voor 
werknemers. 

Ik kom bij de maatregelen krachtens 
de Ziektewet. In de eerste termijn 
werd de suggestie gewekt dat ik niet 
helemaal begreep waarom het ging 
toen artikel 1638c BW besproken 
werd. Uit het schriftelijk antwoord heb 
ik begrepen, dat de Regering niet 
helemaal begreep waarom het ging. 
Lid 7 zou inderdaad geschrapt moeten 
worden. Dat is belangrijk. 

Ik heb nog een vraag over de 
adviesaanvraag aan de Emancipatie-
raad over deze ziektewetvoorstellen. 
Tot nu toe heb ik daarover weinig 
gehoord. Graag zou ik wil len weten 
wanneer een rapport over de advies-
aanvraag komt. Waarom wordt dat 
niet duidelijk aangegeven? 

Ik kom bij de richtlijnen van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau. Het blijkt 
mogelijk, dat mensen alszij regelmatig 
ziek zijn ontslagen kunnen worden. 
Weliswaar kan het alleen als het 
produktieproces wordt verstoord en 
alleen als daardoor druk op collega's 
wordt uitgeoefend. In de praktijk is 

dat echter een zeer gevaarlijke 
richtlijn onder de huidige omstandig-
heden. Er wordt immers zwaar 
geselecteerd op zieke mensen. Ik 
vraag dan ook duidelijk aan de 
Staatssecretaris of zij van mening is 
dat deze richtlijn ingetrokken moet 
worden en of zij daartoe bereid is. 
Hierbij moet de uitspraak, dat de 
zwakkeren moeten worden beschermd 
in ogenschouw worden genomen. 

Ten slotte verzoek ik u, mijnheer de 
Voorzitter, mijn motie betreffende de 
Algemene Kinderbijslagwet (1 729, nr. 
9) bij deze beraadslaging te betrekken. 

Motie 

De Voorzitter: Op verzoek van 
mevrouw Brouwer stel ik voor, de 
motie-Brouwer en M. Bakker (17 029, 
nr. 9) bij deze beraadslaging te 
betrekken. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoorden, hoewel met 
name in de sfeer van de sociale 
zekerheid een aantal vragen onbeant-
woord bleef. Ik begrijp dat de Staats-
secretaris niet te diep wi l ingaan op 
haar plannen met de grondslagennota, 
maar ik zou toch graag wat meer 
zekerheid krijgen over een aantal 
daarin op te nemen zaken. Zo denk ik 
bij voorbeeld aan de gelijkberechti-
ging. De suggestie van mevrouw Ter 
Veld op dit punt spreekt mij zeer aan. 
Het uitbrengen van een gezamenlijke 
discussienota door de departementen 
van Financiën en van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid zou prachtig zijn, 
maar zal nogal wat ti jd vergen. Dit 
laat onverlet dat die nota er moet 
komen. 

Ik heb gevraagd of aan de grondsla-
gennota een bijlage kan worden 
toegevoegd betreffende het geëman-
cipeerd inkomensbeleid. Kan ik ervan 
uitgaan dat in ieder geval in de 
grondslagenncta duidelijkheid zal 
worden geschapen? In dit verband 
vraag ik mij af, in hoeverre ambte-
naren, die zich met emancipatiebeleid 
bezighouden, betrokken zijn bij de 
voorbereiding van de grondslagenno-
ta? Mag ik ervan uitgaan dat, voordat 
over de grondslagen is gesproken, 
geen ingrepen in het stelsel van 
sociale zekerheid zullen worden 
gedaan die emancipatoire ontwikkelin-
gen op de lange termijn kunnen 
blokkeren? 

Mevrouw D'Ancona heeft gezegd 
dat zij de weg naar de toekomst niet 
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wil blokkeren door het nemen van 
kortzichtige beslissingen, dus dat 
wijst in die richting. In dit verband 
denk ik bij voorbeeld aan de integratie 
van de werkloosheidsregelingen. 

Graag herhaal ik nog mijn vraag of. 
het mogelijk zal zijn om in de grond-
slagennota de mogelijkheid te verwer-
ken om te komen tot een verplichte en 
een aanvullende verzekering, met het 
oog op de door ons gewenste beleving 
van de eigen verantwoordelijkheid. 
Mevrouw Ter Veld maakte mij in dit 
verband ten onrechte een verwijt. Het 
gaat mij niet om de aantasting van 
rechten van mensen, maar om het 
besef dat het gebruik maken van 
rechten geld kost. Als men in plaats 
van met de taxi ook naar hetziekenhuis 
kan met de auto van de buren, kan 
men dat toch op z'n minst afwegen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): In de 
toekomst zal uw fractie nog zeer veel 
concrete mogelijkheden krijgen om 
duidelijk te maken hoe goed zij 
doordrongen is van het belang van de 
sociale zekerheid. Ik reken daar dan 
op. 

Mevrouw Groenman (D'66): Wacht u 
maar af. 

Mijnheer de Voorzitter! Worden 
problemen betreffende de deeltijdar-
beid en de sociale zekerheid ook in de 
studie betrokken? 

Ik heb een schriftelijk antwoord 
gehad op mijn vraag naar de verschil-
lende inkomensafhankelijke toeslagen 
en subsidies. Natuurlijk stelde ik deze 
vraag niet voor niets. Ik wi lde een 
verband leggen met de discussie over 
een inkomensafhankelijke kinderbij-
slag. In het rapport-lnkomensprijzen 
van oktober 1979 staat dat van enige 
uniformiteit in opzet en uitvoering van 
voorkomende inkomensprijzen geen 
sprake is. Het bleek een rommeltje te 
zijn. Er bestond geen duidelijkheid 
over tariefstructuur, draaipunten en 
inkomensmaatstaven. Kan de werk-
groep-Burger op korte termijn 
resultaten bekend maken? 

Kunnen uitkeringstrekkers betrokken 
worden bij de beleidsadvisering? 
Vooralsnog twijfelen wij aan de 
effectiviteit van de WAG. Worden 
sanctiemogelijkheden en een goede 
vorm van controle uitgewerkt? Zorgen 
maken wi j ons over problemen 
rondom de 'afschatting'. Kan inzicht 
worden gegeven in de praktijk op dit 
gebied? Zal het landelijk beraad-WAO 
daarbij worden gehoord? 

Kan gewaakt worden voor cumulatie 
van bezuinigingsmaatregelen die 
arbeidsongeschikten treffen, want ik 
vind dat een zeer ernstige zaak? 

Het antwoord op onze vraag over 
het belastingvoordeel dat werkgevers 
hebben die werknemers in dienst 
hebben die gebruik maken van de 
regeling op het gebied van de vooraf-
trek, heeft ons niet overtuigd. Admini-
stratieve problemen bij de opheffing 
van deze voordelen kunnen niet 
doorslaggevend zijn. Ook de bereke-
ning vinden wij niet overtuigend. Wij 
denken dat er een positief saldo is. 
Alle besparingsmogelijkheden 
moeten worden gebruikt. Kan er een 
nieuwe berekening worden gemaakt, 
wellicht door het Centraal Planbureau? 

D 
Mevrouw Dekker (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik dank de bewindslie-
den voor hun antwoord. Met name 
dank ik mevrouw D'Ancona, die ik 
voor het eerst in deze hoedanigheid 
tegenover mij mag meemaken. 
Hiermee is niet gezegd dat de inhoud 
van alle antwoordentot volletevreden-
heid stemt, maar daarover kom ik 
dadelijk nader te spreken. 

De Minister bevestigde in zijn 
betoog dat er een aanzienlijk groter 
tekort aan arbeidsplaatsen is dan de 
500.000 officieel geregistreerde. 

Als je alle feitelijk werkzoekenden 
optelt, dan gaat het om een aantal in 
de orde van grootte van 1 miljoen. Ik 
vind het in dit verband goed, dat 
besloten is tot een ruimere definiëring 
en een uitgebreidere registratie van 
feitelijk werkzoekenden, omdat 
hiermee een beter beeld van de 

werkloosheid ontstaat. Dat is nodig 
om verantwoord maatregelen te 
kunnen nemen ter bestrijding van 
deze enorme problematiek. 

Ik heb in eerste termijn een betoog 
gehouden over de herverdeling van 
werk en met name over de arbeidstijd-
verkorting per dag, die ook in het 
regeerakkoord is opgenomen. Ik heb 
nog niets gehoord over de stand van 
zaken met betrekking tot de adviesaan-
vrage op dit punt aan de WRR en de 
Emancipatieraad. 

Dan de deeltijdarbeid. Mijn fractie 
heeft bij andere gelegenheden het 
belang daarvan onderstreept en 
initiatieven ter zake ontwikkeld. Ik 
noem de motie-Engwirda, die bij de 
behandeling van de regeringsverkla-
ring is aangenomen, waarin wordt 
gevraagd een plan te ontwerpen om 
175.000 banen om te bouwen in 
deeltijdbanen. De bewindslieden 
hebben niet gezegd, hoe het hiermee 
staat. Ik kan me voorstellen, dat dit 
plan wordt opgenomen in het nieuwe 
werkgelegenheidsbeleid, maar 
daarvan zou ik nu dan toch wel graag 
een bevestiging krijgen. 

Ik heb de Regering ook gevraagd, 
welke maatregelen worden genomen 
om een veel betere verdeling van 
deeltijdbanen over mannen en 
vrouwen te bereiken en te bevorderen, 
dat in alle sectoren en op alle niveaus 
deeltijdarbeid mogelijk wordt. Dit is 
ook in het regeerakkoord opgenomen. 
Het is een onderwerp, dat ook tijdens 
de UCV over het emancipatiebeleid 

Mevrouw Dekker (D'66) aan het woord 
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aan de orde kan komen, maar ik 
breng dit nu ter sprake, omdat het 
antwoord dat de Minister gisteravond 
gaf nogal teleurstellend was. 

Hij stelde slechts dat blijkt dat zich 
op het ogenblik wel meer mannen 
aanbieden voor deeltijdwerk. Daaruit 
spreekt een nogal passieve houding, 
gelet op de enorme wanverhouding 
tussen mannen en vrouwen in dit 
opzicht. Ik heb ook gezegd dat de paar 
procent mannen, die in deeltijd 
werken, vooral gezocht moeten 
worden in de rechterlijke macht, de 
medische sfeer etc. Per persoon komt 
het niet op deeltijdarbeid neer, maar 
op het bekleden van verschillende 
functies. 

Ook mijn fractie zou graag verne-
men, hoe het bedrag van 300 min. 
voor de bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid, opgevoerd op de begroting, 
wordt aangewend. Met name wil len 
wij graag weten, welk gedeelte 
specifiek voor werkgelegenheid voor 
jongeren wordt bestemd en welk 
gedeelte voor andere arbeidsvoorzie-
ningen. Het is immers een gecombi-
neerde post. Maar ik neem aan, dat 
dit bij de verdere besprekingen van 
het werkgelegenheidsplan nog nader 
aan de orde zal komen. 

Het derde hoofdpunt is het arbeids-
marktbeleid. Evenals vorige sprekers 
vind ik de beantwoording op dit stuk 
erg summier. Het simpele feit van een 
groot aantal mutaties zegt niets over 
de kwaliteit en de structuur van de 
arbeidsmarkt. Ik heb in eerste termijn 
gewezen op een aantal elementen, 
waaruit blijkt dat er, zij het verhuld 
door de huidige werkloosheid, toch 
duidelijk sprake is van een slechte 
werking van de arbeidsmarkt, wat tot 
verlies van arbeidsplaatsen kan leiden 
of zelfs tot het vertrek van bedrijven 
uit Nederland. 

Er is dus alle aanleiding om structu-
rele maatregelen te treffen, ten einde 
de kwaliteit van het aanbod en de 
onderlinge aansluiting van vraag en 
aanbod te verbeteren. Het is ook van 
belang om alvast in te spelen op de 
ontwikkeling van herverdeling van 
arbeid, waardoor ook het arbeidsaan-
bod zal veranderen. 

Voorts heb ik geen reactie gekregen 
op mijn voorstel om als zelfstandige 
sociaal-economische doelstelling op 
te nemen het streven naar een 
geëmancipeerde arbeidsverdeling en 
arbeidsverhoudingen. Ook de Emanci-
patieraad heeft in zijn nota, die wij 
gisteren kregen, het belang hiervan 
benadrukt. 

Ten slotte is er nog het voorstel van 
een studie naar de mogelijkheden van 
en de behoefte aan een systeem van 
maatschappelijke dienstplicht. Ik heb 
die formulering gebruikt omdat deze 
het meest tot uitdrukking brengt dat 
de bedoeling is te bekijken in hoeverre 
het een goede weg is te onderzoeken 
hoe de maatschappelijke onvervulde 
behoeften en vele andere maatschap-
pelijke taken gedurende een beperkte 
periode over jongeren zouden kunnen 
worden verdeeld. 

Ik hab dit naar voren gebracht 
omdat er thans voorstellen zijn 
gedaan om dit soort taken vooral aan 
jongeren die werkloos zijn op te 
dragen. Nu iser duideli jkeen scheiding 
tussen werkende jongeren enerzijds 
en werkloze jongeren anderzijds, aan 
wie dan allerlei activiteiten zouden 
worden opgedragen. Een betere 
spreiding over alle jongeren zou 
interessante effecten kunnen hebben 
en tot een evenwichtiger verhouding 
tussen de jongeren leiden. 

Ik vind het jammer dat de bewinds-
lieden alleen maar een aantal bezwa-
ren hebben opgesomd. Voorts heeft 
de Minister gesteld dat het de discussie 
zou verzwaren. Naar mi jn mening zou 
dit juist een nieuwe invalshoek geven 
aan de discussie die op dit moment 
gevoerd wordt. Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil nu al een motie indienen, maar 
wel in de hoop dat het nadere ant-
woord van de Regering al tot tevreden-
heid stemt. 

De heer Poppe (PvdA): Kan mevrouw 
Dekker nog een nadere toelichting op 
haar motie geven? Ik verbaas mij een 
beetje over het feit dat in die motie 
een overweging is opgenomen die 
uitspreekt dat het wenselijk is onbetaal-
de en vri jwil l igersarbeid meer in het 
algemeen te spreiden. Vervolgens 
loopt het uit op een suggestie van 
maatschappelijke dienstplicht voor 
jongeren in een zeer korte dienst. Wat 
kan een maatregel die ertoe leidt dat 
onbetaalde en vri jwi l l ige arbeid 
verplicht wordt opgelegd aan een 
bepaalde categorie, bijdragen aan het 
spreiden van onbetaalde en vri jwil l ige 
arbeid? 

De heer De Korte (VVD): Misschien 
moet het onvri jwil l ige arbeid zijn. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Dekker 
en Oomen-Ruijten wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer; 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat nog vele maat-
schappelijke behoeften onvervuld 
bli jven; 

van mening, dat ook onbetaalde 
arbeid en vri jwil l igerswerk evenwich-
tig verdeeld kunnen worden en niet 
voornameli jk worden toebedeeld aan 
degenen die buiten het betaalde 
arbeidsproces vallen; 

van mening, dat een maatschappelijke 
dienstplicht voor alle jongens en 
meisjes die daartoe in staat zijn een 
eerlijke verdeling van werkzaamheden 
en taken en tevens maatschappelijke 
voordelen biedt; 

verzoekt de Regering, een interdepar-
tementale studie te starten om de 
mogelijkheden van en de behoefte 
aan een systeem van maatschappelijke 
dienstplicht te onderzoeken en de 
Kamer hieromtrent op korte termijn te 
informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 24 (17 100-XV). 

Mevrouw Dekker (D'66): Eén aspect 
daarvan heb ik al genoemd in mijn 
toelichting. Het leidt er in elk geval toe 
dat dit soort taken en werkzaamheden 
over de gehele linie door jongens en 
meisjes worden vervuld. Het wordt 
dan niet alleen overgelaten aan 
degenen die buiten het betaalde 
arbeidsproces vallen, wat op zich een 
ongelijke verdeling is. Ik vind dit 
eigenlijk al een behoorlijk antwoord 
op de vraag in hoeverre dit tot een 
bredere verdeling van bedoelde 
werkzaamheden zou leiden. 

Ik wijs er ook nog op dat in de 
motie gevraagd wordt een studie te 
verrichten naar al dit soort aspecten. 
Ik heb geen concreet plan en geen 
concrete eis aan de Regering op tafel 
gelegd om de maatschappelijke 
dienstplicht al in te voeren. De 
bedoeling van de motie is juist, dit 
soort elementen goed op een rij te 
zetten, ten einde daarmee een 
duidelijke bijdrage te leveren aan de 
discussie die wordt gevoerd op het 
gehele vlak van het onbetaald werk, 
het vri jwil l igerswerk, het betaald werk 
en de grenzen daartussen die momen-
teel steeds meer worden vervaagd. 

Ik kan natuurlijk geen uitspraken 
doen over de uitkomst van een 
dergelijke studie. Ik kan geen voorspel-
lingen doen. Het gaat erom dat wij 
een goede basis krijgen om ons op 
deze problematiek te bezinnen en om 
een uiteindelijk standpunt te kunnen 
bepalen. Op het moment blijft de 
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maatschappelijke dienstplicht als een 
al dan niet 'aardig idee' in de discussie 
hangen. De discussie hierover is nog 
maar weinig ontwikkeld. Het opzetten 
van een oriënterende studie lijkt mij 
dan ook alleszins nuttig. 

De heer Poppe (PvdA): Er is al een vri j 
fundamentele discussie op dit terrein 
aan de gang, want er wordt overal al 
gesproken over maatschappelijke 
dienstplicht. 

Ik zeg ook niet dat mijn fractie op 
zich zelf tegen de maatschappelijke 
dienstplicht is. De discussie wordt nu 
echter belast met een motie die de 
suggestie wekt dat enige fracties in 
deze Kamer hun mening al hebben 
vastgelegd. 

Mevrouw Dekker (D'66): Wanneer je 
vraagt om een studie, dan betekent 
dat niet dat je je bij voorbaat vastlegt 
op de uitkomst daarvan. Wellicht 
geeft de redactie van de motie 
aanleiding tot de veronderstelling van 
de heer Poppe. Dat is dan jammer. 
Het is de bedoeling van de onderte-
kenaars van de motie dat alle facetten 
goed op een rij worden gezet. In de 
motie staat niet dat wi j ons bij 
voorbaat vastleggen op de uitkomst 
van de studie. Wanneer je dat doet, 
dan hoef je geen studie meer te 
vragen, want dan kun je gewoon een 
motie indienen waarin je je eindstand-
punt neerlegt. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Is dit niet eerder een zaak 
van spreiding van onvri jwi l l ig werk? 

Mevrouw Dekker (D'66): Deze vraag 
lokt een aparte discussie uit. 

De Voorzitter: Dat is niet de bedoeling. 

Mevrouw Dekker (D'66): In de motie 
wordt gedoeld op hetgeen in algemene 
zin wordt verstaan onder vri jwil l ige 
arbeid. Wat ons betreft zijn de 
modaliteiten nog open. Dat moet juist 
worden onderzocht. Je kunt je 
modaliteiten voorstellen waarbij er 
sprake is van het opleggen van taken 
die door de vervuilers daarvan als 
onvri jwil l ige taken worden be-
schouwd. Dat is heel wel mogelijk. 
Zover zijn wi j echter nog niet. 

De heer Poppe (PvdA): Waarom kiest 
mevrouw Dekker juist voor dit 
middel? Er zijn vele andere instrumen-
ten denkbaar waarbij een betere 
spreiding van de verschillende 
soorten arbeid kan worden bevorderd. 
Het is mij niet duidelijk waarom 
mevrouw Dekker plotseling voor dit 
vrij ingrijpende systeem kiest, terwijl 
er toch andere mogelijkheden denk-
baar zijn. 

Mevrouw Dekker (D'66): Wij staan er 
voor open, bij de studie andere 
variaties of modaliteiten te betrekken. 
Ik acht dat alleen maar een verrijking 
van het onderzoek. Ik herhaal dat ik de 
term 'maatschappelijke dienstplicht' 
heb gehanteerd, omdat dit op bondige 
wijze een algemeen bekend systeem 
aanduidt. Op die manier weet iedereen 
waarop wordt gedoeld. Deze term 
laat, zoals gezegd, onverlet dat er 
allerlei modaliteiten en systemen 
denkbaar zijn. Ik heb graag een studie 
om dit eens goed op een rij te zetten. 

De discussie die wij nu voeren, 
duidt juist aan dat er nog spraakver-
warringen en onduidelijkheden over 
bestaan en dat er alle aanleiding toe 
is, deze zaak goed op een rij te zetten. 

De heer Rietkerk (VVD): Als u een 
studie vraagt over iets, doet u dit, 
omdat u in beginsel iets erin ziet. In 
deze zin is het niet volstrekt vri jbli j-
vend. 

Mevrouw Dekker (D'66): Het idee 
spreekt ons aan. De modaliteiten, 
consequenties en oplossingen van 
problemen moeten worden onder-
zocht. Het is mogelijk dat deze 
problemen zo onoverkomelijk zijn dat 
wi j onze positieve houding tegenover 
dit idee aanpassen. Ik meen dat ik 
hiermee ook voor de andere indieners 
spreek. 

De heer Rietkerk (VVD): Spreekt het 
idee u op dit ogenblik aan? 

Mevrouw Dekker (D'66): Ja. Gezien 
de grote werkloosheid en de ongelijke 
verdeling van taken, vooral tussen 
diverse groepen jongeren, spreekt het 
idee ons zeker aan. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Misschien kan 
ik enig licht in de discussie brengen. 
De gevraagde studie is al lang bezig. 
Ik kom straks hierop terug. 

Mevrouw Dekker (D'66): Als dit zo is, 
begrijp ik het negatieve antwoord van 
de Minister op mijn verzoek niet. Ik 
heb bij de indiening van mijn motie al 
duidelijk gezegd dat ik hoop dat het 
niet nodig is, haar uiteindelijk in 
stemming te laten brengen. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook de Regering is van 
oordeel dat werknemerszelfbestuur 
gestimuleerd dient te worden. Met 
deze uitspraak erkent de Regering de 
principiële en praktische betekenis 
van bedrijven op grondslag van 
zelfbestuur. Ik ben hierover verheugd, 
maar moet erbij zeggen dat ik van dit 
kabinet geen ander standpunt had 
verwacht. 

Ik kan mij vinden in het voorstel, in 
een commissievergadering nader in 
te gaan op de mogelijkheden, knelpun-
ten voor zelfbesturende bedrijven 
weg te nemen. 

In eerste termijn heb ik, zeer 
voorzichtig overigens, de suggestie 
op tafel gelegd, na te gaan of het 
mogelijk of wenselijk is, in bepaalde 
gevallen zelfbesturende bedrijven 
buiten eventuele loonmaatregelen te 
houden. Ik heb dit gedaan in de hoop 
dat iets dergelijks het bestaan en 
ontstaan van zelfbesturende bedrijven 
kan stimuleren. Ik heb het zeker niet 
genoemd als hèt middel om tot 
ontwikkeling van deze bedrijfsvorm te 
komen. Dit was voor mij een punt van 
overweging op de achtergrond. 

Ik ben het eens met de opmerking 
in de schriftelijke beantwoording dat 
wij voorzichtig moeten zijn, bepaalde 
bedrijven buiten algemene regelge-
ving te laten. Het is niet mijn bedoeling 
- ik heb dit ook niet voorgesteld -
deze bedrijven bij voorbeeld uit de 
prijsmaatregelen te halen. Hier 
moeten zij naar mijn mening in 
blijven. In het geval dat er sprake is 
van een beperkte loonmaatregel, 
zoals nu bij voorbeeld het geval is 
met de aftopping van vakantietoesla-
gen, moeten de maatregelen uiteraard 
algemeen gelden. 

Terecht wordt in het antwoord 
geschreven dat dergelijke bedrijven 
bij voorbeeld meer aandacht zullen 
besteden aan aspecten zoals spaarloon 
en investeringsloon. Ik voeg hieraan 
toe dat bij deze bedrijven in het 
algemeen veel meer aandacht bestaat 
voor het gebruik van bedrijfsinkomsten 
voor het werkgelegenheidsbeleid. Op 
deze grond heb ik mijn suggestie in 
overweging gegeven. 

Ik stel kort twee andere onderwerpen 
aan de orde, eerst de kwestie van de 
pensioenpremie van artsen bij 
wijkcentra, die ik in eerste termijn al 
aan de orde heb gesteld. In het 
antwoord wordt gewezen op het 
overleg dat vanuit twee departemen-
ten over deze kwestie gaande is met 
het desbetreffende pensioenfonds. Ik 
hoop dat dit overleg snel tot resultaten 
leidt, in het bijzonder tot het treffen 
van een nieuwe regeling waardoor de 
pensioenpremie en -rechten worden 
aangepast aan de situatie in die 
centra of tot een ruimer gebruiken 
artikel 26 van de wet voor dispensatie. 

Ter afsluiting vraag ik de Minister of 
hij ertoe bereid is, de klachten van het 
Informatiecentrum Ondernemingsra-
den over het negeren van adviezen 
van ondernemingsraden over directie-
benoemingen te onderzoeken en na te 
gaan of op dit punt een wijziging van 
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de Wet op de ondernemingsraden 
noodzakelijk is, door instemmings-
recht of beroepsrecht voor de onder-
nemingsraad in te voeren. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Enkele van mijn vragen 
zijn beantwoord, waarvoor ik de 
bewindslieden dank. Enkele andere 
vragen zijn niet beantwoord en dat is 
jammer. 

Er wordt hoge prioriteit toegekend 
aan behoud en herstel van arbeids-
plaatsen. Werkloosheid is een 
droevige zaak. Ik stem geheel in met 
de opmerking van mevrouw Dales, 
gisterenavond, dat naarmate de 
situatie van het zonder werk zijn 
langer duurt, de psychologische druk 
en schade groter worden of kunnen 
worden. Dit is een schrijnende zaak, 
waarin niet mag worden berust. 
Daarom heeft ook voor onze fractie 
het beleid omtrent de werkgelegenheid 
hoge prioriteit. Wij zien met spanning 
uit naar het te presenteren werkgele-
genheidsplan van het kabinet. 

Wij hopen dat het allemaal niet te 
lang hoeft te duren, vóórdat een 
constructief plan operationeel wordt. 
Intussen moet natuurlijk niet worden 
stilgezeten. Maar laat het plan dan 
straks ook integraal en duidelijk 
doeltreffend zijn. Wij sluiten ons 
overigens aan bij de vragen die 
gesteld zijn naar de omvattendheid 
van het plan: Om hoeveel arbeidsplaat-
sen gaat het nu daadwerkelijk? 

Wij hebben nota genomen van de 
door Minister Den Uyl en Staatssecre-
taris Dales geuite bereidheid om tot 
het uiterste te gaan bij de welwil lende 
beoordeling van plannen van gemeen-
tebesturen om niet-betaalde arbeid te 
laten verrichten door werklozen, met 
behoud van uitkering. Het behoort 
dan te gaan om additioneel werk en 
de zogenaamde substitutie-effecten 
moeten worden afgeschermd, aldus 
de Minister. Daarmee gaan wi j 
akkoord. Wij dringen aan op spoedige 
afhandeling van de op het ministerie 
in portefeuille genomen plannen ter 
zake. Als enthousiaste en gemotiveer-
de plannenmakers lang moeten 
wachten, ontmoedigt dit en het zal in 
de samenleving ook in het algemeen 
niet worden begrepen. Op dit punt 
zijn we nog niet gerustgesteld. 
Kunnen geen concretere toezeggingen 
worden gedaan dan er nu gedaan 
zijn? 

Een vraag die niet werd beantwoord, 
is deze: Zijn er mogelijkheden om in 
gevallen van zwaar en onaangenaam 

De heer Van der Vlies (SGP) 

werk, in plaats van aan een daarop 
gegronde extra beloning aan een 
andere lijn te denken, te weten aan de 
verkorting van arbeidstijd op deze 
arbeidsplaatsen, uiteraard met 
volledig behoud van het eerder 
ontvangen loon? Wij zouden graag 
zien, dat op deze vraag nog wordt 
ingegaan. 

Wij zijn teleurgesteld over de 
vaagheden die hier en daar nog in de 
antwoorden en in de benaderingen 
moesten worden gelaten, bij voorbeeld 
ten aanzien van de maatregelen om 
de jeugdwerkloosheid op een zo kort 
mogelijke termijn terug te dringen. 
Anderen hebben, vóór mij, ook 
hierover gesproken, zelfs heel gedetail-
leerd. In vele opzichten sluiten wij ons 
daarbij aan. 

Wij brengen nogmaals onder de 
aandacht, dat wij onderzocht zouden 
wil len zien, of het begrip passende 
arbeid niet nog verruimd zou kunnen 
en, gezien de praktijk, ook behoren te 
worden. 

Sprekende over eventuele plannen 
voor de kinderbijslag, - ombuigingen 
zijn ook hier onontkoombaar, aldus de 
Staatssecretaris, - wil len ook wij 
herinneren aan de gang van zaken in 
het verleden, waarbij de kinderaftrek 
in of met de kinderbijslagregelingen is 
verwerkt. Als wordt gedacht aan 
belastbaarstelling, op enigerlei wijze, 
van de kinderbijslag, zou aan dit feit 
toch niet voorbijgegaan kunnen 
worden. 

Wij betreuren het dat niet is ingegaan 
op onze suggestie om bij de terugdrin-
ging van de overwerkvergunningen 

met name te denken aan het in de 
overwerksfeer, bij niet-noodzakelijke 
werksoorten, wegwerken van arbeid 
op zondag. Dit is sterk aanbevelensbe-
waardig, èn uit godsdienstige overwe-
gingen, èn uit sociale overwegingen 
ten aanzien van de gezinnen. 

Over het thuiswerk is, door mevrouw 
D'Ancona, een onderzoek toegezegd. 
Dit kan inderdaad een goede zaak zijn 
en wij wachten het onderzoek dan ook 
gaarne verder af. 

Op allerlei vragen en suggesties 
rond de voornemens betreffende de 
Ziektewet is niet of slechts toelichtend 
ingegaan, omdat de bewindslieden 
eerst het SER-advies willen afwachten. 
Procedureel is dit te begrijpen. 
Anderzijds is het toch onbevredigend, 
in het licht van de gespannen discus-
sies en reacties in de samenleving op 
de kenbaar gemaakte voornemens. 

Wij behouden ons ons standpunt 
voor ten aanzien van allerlei intussen 
aangereikte mogelijke uitwerkingen. 
Wij staan er in principe welwil lend 
tegenover dat ook op dit terrein 
gezocht wordt naar bezuiniging in de 
collectieve sfeer. 

Particuliere zorg, zorgvuldig 
invoeren van een eigen profijt en het 
opkomen voor de eigen verantwoor-
delijkheid zijn zaken die wi j toch bij 
voortduur in de aandacht van het 
kabinet wil len aanbevelen. Wanneer 
deze zaken zijn geënt op, en genor-
meerd aan Gods Woord en Wet, zal 
daarvan herstel te verwachten zijn. 
Het Evangelie naar Mettheus houdt 
ons de eis voor: Zoekt eerst het 
Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. 
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Maar er wordt ook een belofte aan 
verbonden: Alle andere dingen zullen 
u worden toegeworpen. Dat staat in 
de context van de zorg voor ons leven 
en de inrichting van ons leven. 

Nu de fundamenten van onze 
verzorgingsstaat wankelen, wijs ik op 
dit uitnemende fundament. Wanneer 
daarvoor zou worden gekozen, 
zouden weliswaar ook niet alle 
vraagstukken in één klap zijn opgelost 
- dat erken ik - maar dan zou wel de 
kiem gelegd zijn voor een wezenlijk 
herstel van de verhoudingen in ons 
land op allerlei terreinen. Dat staat 
voor mij vast. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Het werkgele-
genheidsplan is geen heilsplan. Bij 
mij is na het debat van gisteren toch 
wel de indruk overgebleven dat deze 
drie bewindslieden weten wat zij 
wi l len, dat zij bereid zijn om nieuwe 
ontwikkelingen kansen te geven en 
barrières weg te nemen. Zij worden 
daarin zeker niet gehinderd door 
gebrek aan enthousiasme en kundig-
heid maar wel door gebrek aan geld. 
Het zal echter wel een hele toer zijn 
om te voorkomen dat deze factor 
straks de doorslag geeft waar het gaat 
om concrete resultaten. De Minister is 
door de wol geverfd; hij realiseert 
zich dit heel goed. Dat was aan alle 
kanten voelbaar en zichtbaar in zijn 
presentatie. Hij weet dat alle enthousi-
asme en alle kundigheid ten spijt voor 
de mensen alleen de meetbare 
resultaten tellen. Dat zijn: een duidelijk 
afnemende werkloosheid en nieuwe 
mogelijkheden voor mensen in hun 
eigen situatie. Daarop zullen deze 
bewindslieden en dit kabinet worden 
beoordeeld. 

Voor de jongeren zal vooral tellen 
hoeveel arbeidsprojecten en hoeveel 
concrete plaatsen in bedrijven dat 
warme hart van Den Uyl kan klaarsto-
men. Want een warm hart op zich 
zegt hen niets. Er is hen al zo veel 
beloofd. 

Voor vrouwen zal tellen of er 
werkelijk ook voor hen betaalde 
banen beschikbaar komen en of hun 
partner straks wel het risico van een 
deeltijdbaan aandurft omdat zijn 
werkende vrouw als zij werkloos 
wordt hetzelfde recht heeft op een 
uitkering als hij. 

Voor kostwinners zal tellen of al die 
prachtige plannen voor deeltijdarbeid 
ook in hun persoonlijke situatie 
toepasbaar zullen zijn. Dat geldt voor 
alleenstaanden meteen minimumloon 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR) 

en dat geldt voor gescheiden vrouwen 
en weduwnaars met kinderen en dat 
geldt bij voorbeeld ook voor ambte-
naren die tot nu toe gewoon geen 
toestemming kregen om vier dagen 
per week te werken. 

Voor de 'Mensen zonder Werk' zal 
niet het aankondigen van nieuwe 
regelingen van werk met behoud van 
uitkering beslissend zijn bij hun 
beoordeling. Beslissend zal zijn of zij 
met al hun plannen en initiatieven 
niet langer stuklopen op de onwil van 
plaatselijke en regionale instanties. 
Beslissend zal zijn dat zij door die 
instanties en door hun omgeving 
eindelijk beschouwd worden als 
volwaardige leden van de samenle-
ving. 

Mijnheer de Voorzitter, al bij al is 
over het werkgelegenheidsplan 
nauwelijks meer duidelijkheid geko-
men. Er is gevraagd om nog eens het 
bedrag voor de jeugdwerkloosheid te 
specificeren. Wat krijgen wi j nu voor 
die arbeidsprojecten? Dat antwoord is 
er ook nog niet. Ik geef niet snel de 
hoop op; ik hoop nog steeds dat er in 
ons land voor al die zaken toch een 
nieuwe geest gaat waaien. Ik hoop dat 
al die plannen van gemeenten, 
organisaties en instellingen die op het 
departement liggen, zoals Staatssecre-
taris Dales zei, niet in de bureaucratie 
verdrinken, maar dat er werkelijk iets 
mee gebeurt. 

Ik hoop dat er een echt emancipa-
tiebeleid van de grond komt, geen 
beleid dat beheerst wordt door 
structuren, bureaus, regelingen, 
studies, nota's en loketten, maar een 
beleid dat vooral tot uiting komt in 

ontzettend veel enthousiaste activitei-
ten van vrouwen zelf. 

De Minister sprak gisteren over de 
verschillende functies die hij inmiddels 
achter de rug heeft. Mij viel vooral zijn 
nieuwe positie hier in de Kamer op ' 
geflankeerd door meer vrouwen dan 
ooit; in zijn antwoord onderbroken 
door meer vrouwen dan ooit. Dat 
antwoord had er wel een dimensie 
bijgekregen. Mijn fractie verwacht 
vooral van de Staatssecretarissen, dat 
zij proberen de politiek te ontdoen 
van overbodige bureaucratie en 
allerlei ambtelijke molens en dat zij de 
politiek dichter bij de mensen brengen. 
Wij verwachten dit van hen ten eerste 
omdat zij vrouw zijn - ik denk dat 
vrouwen hiervoor over het algemeen 
meer gevoel hebben - en ten tweede 
omdat zij beiden op hun beleidsterrein 
heel direct met mensen in achterstand-
situaties te maken hebben. 

Zichtbare oplossingen voor indiv idu-
ele situaties en voor de werkloosheid 
in het algemeen, daarom gaat het en 
dat mag niet te lang meer duren. Dit 
zal meebeslissend zijn voor de 
veerkracht, de tolerantie en de 
solidariteit, die veertien miljoen 
Nederlanders de komende jaren 
zullen kunnen opbrengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Gezien de 
verwachtingen die wij van de Staats-
secretaris voor Emancipatiezaken 
hebben, is haar reactie op de motie 
over thuisarbeid mij wat tegengeval-
len. Ik heb het stenogram nog eens 
goed nagelezen. De Staatssecretaris 
heeft deze zaak opgepakt vanuit het 
gezichtspunt van de emancipatie van 
de vrouw. Zij is er ook van overtuigd. 

Tweede Kamer 
21 januari 1982 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1403 



Beckers-de Bruijn 

dat er iets gedaan moet worden aan 
dit probleem en zij wil daaraan 
werken. Zij concludeert terecht, dat de 
betrokken materie zich veel breder 
uitstrekt, namelijk over het gehele 
terrein van Sociale Zaken en dat van 
Financiën. Ik heb de zaak dan ook in 
dit debat aangkaart en niet bij de UCV 
over het emancipatiebeleid. 

Er is een klein misverstand over de 
nieuwe Amerikaanse technieken met 
behulp van micro-elektronica die voor 
een deel in thuisarbeid worden 
omgezet. Dit is een ontwikkeling die 
naar Nederland overwaait. Ik heb in 
mijn verhaal niet gesproken over 
bedrijven die hun werknemers mét 
een arbeidsovereenkomst, tegen 
normale arbeidsvoorwaarden en 
beloning, thuis werk laten verrichten; 
daarop slaat het arrest van de Hoge 
Raad. Het gaat om bedrijven die 
thuiswerk inschakelen als slecht 
betaalde en onbeschermde arbeid 
zonder arbeidsovereenkomst. Ook 
deze ontwikkeling neemt, waar het 
gaat om montagewerk, ponstypiste-
en programmeerwerk, snel toe. 

De Staatssecretaris heeft - zij doet 
dit namens de Regering, dacht ik — 
een onderzoek toegezegd. De manier 
waarop zij het geformuleerd heeft, 
kan misverstanden wekken. Ik denk 
niet, dat zij bedoelt dat wij nog jaren 
kunnen wachten met maatregelen. Uit 
onze nota blijkt, dat het niet meer gaat 
om het signaleren van het probleem, 
maar om de oplossing ervan. 

Er ligt een SER-adviesaanvrage met 
een ontwerp van wet uit 1956, dat 
uitvoerig is beargumenteerd; er ligt 
een SER-advies; er is onderzoek 
gedaan om de huidige situatie in kaart 
te brengen; er is nieuw onderzoek 
gaande. De motie geeft duidelijk aan 
waar de politieke knelpunten liggen. 
Over die knelpunten bestaat sinds 
1933 geen enkel verschil van mening 
bij al degenen, die zich met de zaak 
hebben beziggehouden. Waar het 
gaat om de oplossing, moet natuurlijk 
eerst studie worden verricht, moeten 
wi j bij benadering kunnen zeggen, om 
hoeveel mensen en om welke werksi-
tuaties het nu gaat, moeten wi j geen 
maatregelen voorstellen zonder 
daarover goed na te denken. Uiteraard 
moet Financiën daarbij betrokken 
worden. 

De huidige formulering van mi jn 
motie, zoals ik in eerste termijn reeds 
heb laten doorschemeren, sluit dat 
helemaal niet uit. Ik ben echter best 
bereid dat wat duidelijker aan te 
geven. Ik heb de Voorzitter daartoe 
reeds een wijziging aangeboden. Ik 

stel echter een voorwaarde, mijnheer 
de Voorzitter, namelijk dat studies en 
interdepartementaal overleg geen 
alibi worden om de zaak jaren op te 
schuiven. 

Motie 

De Voorzitter: Mevrouw Beckers-de 
Bruijn heeft haar motie (17 100-XV, nr. 
21), in die zin gewijzigd, dat het 
dictum thans luidt: 

'nodigt de Regering uit, de voorbe-
reidende werkzaamheden te verrichten 
om zo spoedig mogelijk de noodzake-
lijke aanpassingen in de bestaande 
wetgeving aan te brengen'. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 25 (17 100-XV). 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Bij 
de discussie over de eenmalige 
uitkering heb ik grote bezwaren geuit 
tegen het voeren van een inkomens-
beleid waarbij aan het einde van het 
jaar geprobeerd wordt, met een 
eenmalige uitkering recht te trekken 
wat in de loop van het jaar scheef is 
gegaan. De Minister heeft toen 
onomwonden gezegd, dat hij het 
daarmee eens was. De roerende 
inspanningen van de VVD voor de 
echte minima zijn niet meer dan een 
alibi om de mensen meteen min imum-
inkomen gewoon te laten zakken. 
Dit gebeurt keer op keer. 

Er is, zo zegt de heer De Korte, 
immers tussen minima en modaal al 
genoeg genivelleerd. Wat ligt dan 
meer voor de hand dan de grenzen zo 
veel mogelijk naar beneden te 
verleggen? Wij doen hier niet aan 
mee! 

Eén van de condities die wi j aan het 
inkomensbeleid stellen is het principe 
van de individuele behandeling, met 
extra aandacht voor verantwoordelijk-
heden die mensen alleen, samen met 
een ander, of met anderen, op zich 
nemen. Is de Regering bereid het 
principe van de individualisering van 
inkomens, sociale zekerheid en 
belastingen als uitgangspunt te 
nemen voor een rechtvaardig inko-
mensbeleid? Deze vraag wacht nog 
steeds op antwoord. 

De maatschappelijke dienstplicht is 
niet zo lang geleden in de Kamer aan 
de orde geweest. Bij de behandeling 
van de regeringsverklaring 1978 heeft 
onze fractie om een onderzoek naar 
de mogelijkheden gevraagd. Dit 
onderzoek is toegezegd. Tijdens de 
UCV-Jeugdwerkloosheid hebben wi j 
gevraagd naar de vorderingen. Het 
gaat hier om een studie van de 

stuurgroep beleidsvorming niet-actie-
ven, die is opgenomen in de nota 
'beleidsvorming voor niet-actieven'. 

Mijn invalshoek is: voorlopig alleen 
uitbreiding van de militaire dienstplicht 
naar een algemeen maatschappelijke 
dienstplicht, waarbij het tewerkstellin-
genbeleid, dat veel problemen 
oplevert, kan worden opgeheven. De 
vraag van het uitbreiden van de 
sociale dienstplicht naar meisjes ligt 
voor ons veel moeilijker. Gezien de 
achterstand van meisjes, en gezien 
het feit dat een groot deel van hen 
nog steeds zo gauw mogelijk het 
huwelijk ingaat en dan al een aantal 
jaren 'maatschappelijke dienstplicht' 
voor de boeg heeft, mogen wi j 
hierover niet zo gemakkelijk praten. 

Moeten wi j voorts in de huidige 
situatie alleen werkloze jongeren 
verplichten tot een vorm van maat-
schappelijke dienstplicht? Ik ben het 
met de heer Poppe eens dat dit 
element - door de bewindslieden van 
CRM ingebracht - de discussie extra 
belast. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Graag zeg ik de bewinds-
lieden hartelijk dank voor de uitvoerige 
beantwoording hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, van vragen die ik heb 
gesteld. Met name Minister Den Uyl 
heeft voor mijn fractie op een aantal 
essentiële onderdelen helderheid 
verschaft over het beleid dat hem 
voor ogen staat. Mijn fractie is er met 
hem van overtuigd dat het werkgele-
genheidsvraagstuk niet met enkele al 
of niet ingrijpende handelingen op 
korte termijn kan worden opgelost. 
Daarvoor is de problematiek, zowel 
nationaal 3ls internationaal, te wijd 
vertakt. Het gaat er echter wel om, of 
wij bereid zijn de wortels aan te 
wijzen waaruit de problemen zijn 
ontstaan. Als de Regering dan tot een 
radicale aanpak wi l komen, zal de ene 
oorzaak beter kunnen worden bestre-
den dan de andere. Daarbij zullen 
echter wel politieke keuzen moeten 
worden gemaakt. 

Niettemin zouden wij met een 
tweesporenbeleid kunnen instemmen, 
wanneer dit betekent dat naast 
terugdringing van het financieringste-
kort een rechtvaardige verdeling van 
beschikbaar werk prioriteit heeft. Toch 
wil ik ook in tweede termijn er nog 
een keer op wijzen, dat er naast de 
wereldwijde economische recessie, 
het teruglopen van de wereldhandel 
en het hoge financieringstekort ook 
geestelijke aspecten ten grondslag 
liggen aan deze crisis. Mijn fractie 
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acht het dan ook een fundamentele 
zaak dat dit wordt onderkend, wil ons 
land echt weer tot bloei komen. Ik heb 
er in eerste termijn voldoende over 
gezegd. 

Bij het beantwoorden in eerste 
termijn is de Minister ingegaan op het 
aantal inkomens per huishouden. Hij 
zei daarbij te vrezen, dat het verbieden 
van meer dan één baan per economi-
sche eenheid de vrouw het eerst zal 
treffen. Is de Minister het met ons 
eens, dat op dit moment de huishou-
ding met twee banen, de huishouding 
zonder baan die is aangewezen op 
een uitkering, bijzonder zwaar treft? Is 
dit ook geen vorm van discriminatie 
en is dit dan wel maatschappelijk 
verdedigbaar? Wij betreuren dat de 
Minister deze zaak niet heeft overwo-
gen in zijn uitgebreide beschouwing 
over de rechtvaardige verdeling van 
beschikbaar werk. 

Wij hebben in eerste termijn, 
overigens niet gezegd dat een 
tweede, eventuele part-time, baan 
binnen een economische eenheid 
verboden moet worden. Dietermino-
logie heeft de Minister zelf gebruikt. 
Een tweede baan kan nodig zijn om in 
een overspannen bestedingspatroon 
te voorzien, maar het is ook mogelijk 
dat die baan voorziet in de behoefte 
om gegeven talenten dienstbaar te 
maken aan de samenleving. Men zou 
hierbij kunnen denken aan kinderloze 
huwelijken. Het zal duidelijk zijn dat 
het laatste motief ons veel meer 
aanspreekt dan het eerste. Om die 
reden hebben wi j in eerste termijn 
ook voorgesteld niet in de eerste 
plaats de tweede baan maar juist het 
tweede inkomen te treffen door 
belastingmaatregelen en maatregelen 
in de sfeer van de sociale verzekering. 
Graag vernemen wi j alsnog de reactie 
van de Minister. 

Is er overigens onderzoek gedaan 
naar de motieven waarom mensen 
binnen een samenlevingsverband als 
het gezin een tweede baan wil len 
hebben? 

Mijnheer de Voorzitter! In eerste 
termijn hebben wij wederom de 
nivellering van inkomens ter sprake 
gebracht. Wij krijgen bij de beantwoor-
ding door de Minister in dit verband 
de indruk, dat hij inmiddels uitgaat 
van een driesporenbeleid. Is die 
indruk juist? In eerste termijn hebben 
wij de nog steeds onbeantwoorde 
vraag gesteld of deze nivellering nu 
doel of middel is. De Minister is ook 
nog niet ingegaan op de vraag, waar 
de grens van de nivellering wordt 
bereikt. Is die grens in zicht? 

Zijn ambtsvoorganger Albeda heeft 
gezegd dat de grens is bereikt of zelfs 
al is overschreden. Wij hebben deze 
vraag al vaker gesteld en wij hopen 
dat Minister Den Uyl bereid is iets 
meer over zijn totale plan te vertellen, 
zodat wi j weten waaraan wij met de 
nivellering toe zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Gisteren is 
uitvoerig gesproken over de mogelijk-
heid en het nut van het scheppen van 
deeltijdbanen. Dat deeltijdbanen een 
nuttige functie hebben, zal mijn fractie 
zeker niet ontkennen. Toch is onze 
gereserveerdheid ten opzichte van dit 
aspect van het werkgelegenheidsbe-
leid door de inbreng van de Minister 
gisteren eerder versterkt dan afgeno-
men, met name omdat een aantal 
gevolgen van het massaal creëren 
van deeltijdbanen nog niet is te 
overzien. Bovendien kost een deeltijd-
baan relatief gezien meer geld dan 
een full-time baan. Wie draait voor de 
kosten op? 

Gelet op wat de Minister en ook 
Staatssecretaris D'Ancona hebben 
gezegd ten aanzien van de positie van 
de vrouw en wat worden genoemd de 
emancipatoire aspecten in deze zaak, 
hecht mijn fractie er toch aan nog 
eens een dikke streep te zetten onder 
het feit, dat het overgaan op een 
deeltijdbaan alleen op vri jwil l ige basis 
kan en mag geschieden. Zijn de 
bewindslieden het daarmee eens? De 
overheid zou om welke motieven dan 
ook, nooit een deeltijdbaan dwingend 
mogen voorschrijven aan bij voorbeeld 
een echtpaar, omdat het verdelen van 
functies de verantwoordeli jkheid is 
van de huwelijkspartners. 

In dit kader wi l ik overigens nog een 
vraag stellen aan mevrouw D'Ancona, 
die gisteravond de vrees uitsprak dat 
bij ongewijzigd beleid een groot 
aantal van de vrouwen werk in de 
privésfeer zou moeten blijven doen. 
Mijn vraag is of uit onlangs gepubli-
ceerde cijfers van het CBS in het 
Sociaal Cultureel Kwartaalbericht, niet 
is gebleken dat vele huisvrouwen in 
Nederland daar geen enkele moeite 
mee hebben. Op de vraag of men als 
huisvrouw het werk in eigen gezin 
wi lde ruilen voor werk buitenshuis, 
gaf zo'n 80% te verstaan, daar geen 
enkele behoefte aan te hebben. 
Daarnaast bleek uit datzelfde rapport 
dat eveneens zo'n 80% tevreden is 
met huwelijk en gezin. Nu mogen 
onderzoekcijfers altijd betrekkelijke 
waarde hebben, maar ze zeggen toch 
wel iets. Graag hoor ik de reactie van 
de Staatssecretaris. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben erg 
blij, dat zowel de Kamer als het 

kabinet grote aandacht wil len geven 
aan het probleem van de jeugdwerk-
loosheid. Met name de toezegging 
van mevrouw Dales, dat zij elk 
initiatief toejuicht om jongeren met 
behoud van een uitkering werk te 
laten doen, heb ik als zeer positief 
ervaren. In dit kader is echter nog een 
vraag onbeantwoord gebleven, die ik 
opnieuw aan de orde wil stellen. 

Is er in de afgelopen vi j f jaar bewust 
gewerkt om jongeren van studie- of 
opleidingsrichting te doen veranderen 
om hun daardoor meer kansen te 
geven op de arbeidsmarkt? In het 
verlengde hiervan wil ik vragen hoe 
lang het duurt voordat er effecten te 
verwachten zijn van een betere 
afstemming van het onderwijs op de 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
Bovendien blijkt het met het huidige 
om- en bijscholingsbeleid ten aanzien 
van cursussen niet zo te zijn gesteld 
als wenselijk is. Mij hebben namelijk 
uit Groningen berichten bereikt, dat 
jongeren meer dan een jaar moeten 
wachten voordat zij voor zo'n cursus 
in aanmerking komen. Is dat juist, en 
is een dergelijke gang van zaken echt 
uitzondering of regel? 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
wi l ik nog één onbeantwoorde vraag 
naar voren brengen. Is het niet 
onrechtvaardig wanneer een bejaard 
echtpaar tezamen minder AOW-uitke-
ring krijgt dan twee bejaarde mensen 
die ongehuwd samenwonen? Moet 
deze onrechtvaardigheid niet uit de 
wereld geholpen worden? 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De Ministervan Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid is een 
man vol idealen en daarmee mogen 
wi j ons gelukkig prijzen. In een tijd 
waarin allerwegen pessimisme heerst 
over de toekomst van onze samenle-
ving is het nodig dat overheidsperso-
nen niet bij de pakken neerzitten, 
maar er blijk van geven wel degelijk 
een perspectief te zien zonder de 
ernst van de problemen te onderschat-
ten. 

De Minister noemde gisteravond 
een hele reeks doelstellingen zoals de 
bestrijding van de werkloosheid, 
rechtvaardige inkomensverhoudingen 
en gelijke kansen voor iedereen. Een 
geïntegreerde aanpak is nodig, aldus 
de Minister. Ik ben dat van harte met 
hem eens. Er moet niet worden 
gezocht naar eensporige oplossingen, 
hetzij door een banenplan, hetzij door 
inkomensmatiging, hetzij door 
bezuinigingen. Een lange-termijnplan 
met daarbij passende maatregelen op 
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de korte termijn is ook door onze 
fractie reeds vele malen bepleit. 

Toch liet het antwoord van de 
Minister in zijn geheel een onbevredi-
gende indruk achter. De Minister wi l 
werken op alle fronten. Heeft hij zich 
wel afgevraagd of zo'n geïntegreerde 
aanpak innerlijk voldoende consistent 
is? Concreet gezegd: zal het daadwer-
kelijk mogelijk zijn, met de beperkte 
instrumenten die de overheid ter 
beschikking staan, de werkgelegen-
heid weer op het goede spoor te 
krijgen, als tegeli jkerti jd en met het 
zelfde gewicht getracht wordt een 
ideaal geacht inkomensplaatje over 
de hele linie te realiseren? Zal het 
werkelijk mogelijk zijn de jeugdwerk-
loosheid fors terug te dringen, als 
tegelijk vastgehouden wordt aan een 
uit emancipatorisch oogpunt aantrek-
kelijk geachte individualisering? 

Het is mijn overtuiging dat hierbij 
niet alleen sprake is van onderling 
tegenstrijdige belangen, maar ook 
van belangen van verschillende orde. 

Op een gegeven moment gaf de 
Minister dit ook impliciet toe, toen hij 
de heer Weijers antwoordde op diens 
vraag naar twee volledige banen in 
het ene gezin en het ontbreken van 
enige baan in het andere. De Minister 
koos toen voor het belang van de 
emancipatie. 

In mi jn visie moet de volgorde 
anders zijn. De werkgelegenheid staat 
voorop, vervolgens de strijd tegen 
onrechtvaardige inkomensontwikke-
lingen en ten slotte de mogelijkheid 
voor man en vrouw, buitenshuis te 
werken. Door deze volgorde aan te 
houden, wordt ook in rekening 
gebracht dat de verantwoording van 
de overheid voor de werkgelegenheid 
veel zwaarder is dan een eventuele rol 
van de overheid bij de verdeling van 
taken tussen man en vrouw. 

Zo nodig zullen keuzen moeten 
worden gemaakt en zullen de conse-
quenties daarvan onder ogen moeten 
worden gezien. Ik heb dat gisteren 
betoogd toen het ging om de conse-
quenties van het vasthouden aan het 
koppelingsmechanisme. Ik stel dit nu 
ook als de belangen van de werkgele-
genheid in botsing kunnen komen 
met andere belangen. Mijn bezwaar 
tegen het tot nu toe ontvouwde beleid 
is dat deze keuzen te veel worden 
ontlopen en dat over de consequenties 
van gedane keuzen onduideli jkheid 
blijft bestaan. 

Er zullen offers moeten worden 
gebracht. Daarover laat de Regering 
terecht geen onduideli jkheid bestaan. 

Zonder offerbereidheid van de 
burgers kan de verzorgingsstaat niet 
in stand worden gehouden, zo 
verklaarde de Minister zelfs. Terecht 
legde de Minister een relatie tussen 
offerbereidheid en instandhouding 
van de verzorgingsstaat als toekomst-
perspectief. Zal het perspectief dat hij 
bood de mensen echt kunnen overtui-
gen van de noodzaak van het brengen 
van offers? Dat de verzorgingsstaat in 
een crisis verkeert, voelt en ziet ieder. 
De offers die nu en in de toekomst 
moeten worden gebracht, knagen aan 
de verzorging die de Staat biedt. 

Gelooft de Regering werkelijk, dat 
brede lagen van ons volk gemotiveerd 
zullen worden tot offerbereidheid ten 
behoeve van medemensen, als wij 
hun het beeld van een weer gezonde 
verzorgingsstaat voorhouden? Ik ben 
ervan overtuigd dat daarvoor meer 
nodig is, omdat er ook meer aan de 
hand is dan het niet meer kunnen 
betalen van de kosten van onze 
voorzieningen. Een goed voorzienin-
genpakket kan een groot goed zijn, 
maar als dit pakket niet functioneert in 
een samenleving die weet geroepen 
te zijn, te woekeren met de gaven die 
God schonk en die weet dat het 
welzijn van de mens uiteindelijk toch 
niet afhankelijk is van de mate waarin 
materiële voorzieningen ter beschik-
king staan, dan zullen velen geneigd 
zijn te zien of zij moeten inleveren in 
plaats van naar de blijvende taken en 
mogelijkheden te zien. 

De Nederlandse samenleving mist 
steeds meer een gemeenschappelijk 
doel en oriëntatiepunt. Daaraan gaat 
het regeringsbeleid te veel voorbi j . 
Daardoor zullen de idealen van de 
Minister geen werkelijk perspectief 
bieden en gemakkelijk kunnen 
vastlopen op de harde werkelijkheid. 

Ik wi l afsluiten met enkele concrete 
punten. De Minister heeft als zijn 
mening gegeven dat zonder herverde-
ling van werk en zonder arbeidstijdver-
korting er geen oplossing van het 
werkgelegenheidsvraagstuk, ook op 
langere termi jn, mogelijk zal zijn. Wil 
de Minister zijn betoog op dit punt 
eens toespitsen tegen de achtergrond 
van het feit dat er toch een enorme 
hoeveelheid werk blijft liggen in 
binnen- en buitenland? 

Met andere woorden: is het eigen-
lijke werkgelegenheidsprobleem dat 
er onvoldoende werk voorhanden is 
of dat wi j er niet in slagen de verdeling 
van de financiële middelen af te 
stemmen op de hoeveelheid werk die 
er is? Mijns inziens is het laatste het 
geval. Dat motiveert mij mede om 
niet zo maar te komen tot maatregelen 
die de arbeidstijd structureel verkorten. 

Staatssecretaris mevrouw Dales 
heeft mij uitvoerig geantwoord op 
een aantal vragen, waarvoor ik haar 
dank zeg. Ik kom nog kort op een punt 
terug. Zij heeft de gedachte om ten 
laste van de werknemer, wachtdagen 
in te voeren in de Ziektewet afgewezen. 
Een argument was onder meer dat 
bestrijding van ziekte door middel van 
de geldbuidel een oneigenlijke 
methode zou zijn. Ik wijs erop dat 
verzuim zonder ziekte zijn ook een 
oneigenlijk gebruik is van de Ziekte-
wet! Het is voor mij, voor de Staatsse-
cretaris zal het dat ongetwijfeld ook 
zijn, een ondergeschikt argument. Het 
gaat om een naar verhouding minder 
bezwaarlijke vorm van collectieve 
uitgavenbeperking. Dat is de hoofd-
zaak. 

Ten slotte wi l ik de Minister en zijn 
medewerkers danken voor de notitie 
Inkomensverdeling die wi j vlak voor 
de aanvang van dit debat kregen. Een 
oude wens van ook mijn fractie is 
daarmee gedeeltelijk in vervull ing 
gegaan. 

Mijn globale eerste indruk van deze 
cijfers is dat onze discussie over de 
verdeling van werkgelegenheid per 
huishouden ook in de komende jaren 
hoogst actueel zal blijven. Immers, de 
eensgezinshuishoudens waar één 
inkomen voor meer personen bestemd 
is, vormen nog steeds de overgrote 
meerderheid. Als nu ook nog de 
werkloosheidspercentages van de in 
deze notitie onderscheiden categorie-
en bekend zouden zijn, zou onze wens 
helemaal in vervull ing gaan. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

De vergadering wordt van 12.40 uur 
tot 13.15 uur geschorst. 

De Voorzitter: De ingekomen stukken 
staan op een lijst, die op de tafel van 
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst 
heb ik ook voorstellen gedaan over de 
wijze van behandeling. Als aan het 
einde van de vergadering daartegen 
geen bezwaren zijn ingekomen, neem 
ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Op 20 januari 1980 
werd de brief van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat over de 
financiering van het waterkwaliteitsbe-
heer (15658, nr. 7) voor kennisgeving 
aangenomen. 

Ik stel voor, op dit besluit terug te 
komen, zodat dit stuk mede aan de 
orde kan komen in een UCV van 1 
februari a.s. 
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Voorzitter 

Verder stel ik voor, aan de orde te 
stellen in de vergaderingen van 2, 3 
en 4 februari: 

het opmaken van een voordracht 
voor een plaatsvervangend lid van de 
Algemene Rekenkamer (17210); 

de behandeling van hoofdstuk XVI 
(Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk) van de rijksbegroting voor 1982 
(17100-XVI); 

de behandeling van hoofdstuk X 
(Defensie) van de rijksbegroting voor 
1982 (met uitzondering van het 
onderdeel NAVOM17 100-X); 

Ook stel ik voor, aan de orde te stellen 
bij de aanvang van de vergadering 
van donderdag 28 januari, de behan-
deling van de verslagen van de 
Commissie voor de Verzoekschriften 
over een aantal in haar handen 
gestelde adressen (17 131, nrs. 25 t/m 
44). 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal, dat uitgebrei-
de commissievergaderingen zullen 
worden gehouden op maandag 1 
februari: 

a. van 11.15 tot 18.00 uur van de 
vaste Commissie voor de Visserij over 
het onderdeel Visserij van Hoofdstuk 
XIV (Landbouw en Visserij) van de 
rijksbegroting voor 1982 (17 100-XIV); 

b. van 11.15 tot 23.00 uur van de 
vaste Commissies voor Verkeer en 
Waterstaat en voor Milieuhygiëne 
over het Indicatief Meerjarenprogram-
ma Water 1980-1984 (16 656) en de 
brief van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat over de financiering van 
het waterkwaliteitsbeheer (15 658, nr. 
7). 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
twee moties, ingediend tijdens de 
behandeling van de brieven inzake 
het prijs- en inkomensbeleid Vrije 
beroepsbeoefenaren (16 507, nrs. 10 
en 11), te weten: 

de motie-De Korte c.s. over wijziging 
van het concept-aanwijzingsbesluit 
vrije beroepsbeoefenaren (16507, nr. 
15); 

de motie-Willems over wijziging 
van het concept-aanwijzingsbesluit 
vrije beroepsbeoefenaren (16507, nr. 
17). 

De motie-De Korte c.s. (16 507, nr. 15) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

voor deze motie hebben gestemd, bij 
afwezigheid van de fractie van de 
PPR. 

De motie-Willems (16 507, nr. 17) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de CPN voor deze motie 
hebben gestemd. 

Ik stel voor, de brieven inzake het 
prijs- en inkomensbeleid Vrije Beroeps-
beoefenaren (16507, nrs. 10 en 11) 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

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

D 
De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! In motie nr. 15 van de 
heer De Korte wordt de Regering 
verzocht om de categorieën van de 
notarissen, advocaten, registeraccoun-
tants, stedebouwkundigen en raadge-
vend ingenieurs vooralsnog niet in 
het aanwijzingsbesluit op te nemen. 
Wij zijn van oordeel dat er gewichtige 
redenen van inkomenspolitieke aard 
zijn om ten aanzien van deze beroeps-
groepen een normering in het 
gemiddelde inkomen aan te brengen. 
Verder zijn wij van oordeel dat ten 
aanzien van al deze categorieën de 
criteria van toepassing zijn die in de 
tijdelijke Wet-normering worden 
gesteld als het gaat om beantwoording 
van de vraag, of categorieën beoefe-
naren van vrije beroepen kunnen 
worden ondergebracht onder het 
regime van de wet. 

Mijn fractie concludeert derhalve 
dat de Regering de genoemde 
categorieën terecht in het aanwijzings-
besluit heeft ondergebracht. Om die 
reden heeft zij tegen motie nr. 15 
gestemd. 

In motie nr. 17 van de heer Willems 
wordt de Regering verzocht, de 
categorieën van makelaars, tuin- en 
landschapsarchitecten en interieurar-
chitecten in het aanwijzingsbesluit op 
te nemen. Met de indiener van de 
motie, is mijn fractie van oordeel dat 
het hierbij gaat om categorieën 
waarvan het zeer gewenst is dat er 
regulering van inkomens plaatsvindt. 
Wij zijn echter gevoelig voor het 
argument van de Regering dat de 
juridische spanwijdte van de tijdelijke 
Wet-normering in acht moet worden 
genomen. De recente ervaringen 
hebben namelijk geleerd hoe kwets-
baar het prijs- en inkomensbeleid ook 
uit oogpunt van wetgeving is en hoe 

schadelijk deconfitures op dit terrein 
kunnen uitwerken. Onder die omstan-
digheden heeft mijn fractie gemeend, 
ook tegen motie nr. 17 te moeten 
stemmen. 

Mevrouw Dekker (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft tegen de 
motie-De Korte gestemd. Ook wi j zijn 
van mening dat de categorieën van de 
notarissen, advocaten, registeraccoun-
tants, stedebouwkundigen en raadge-
vend ingenieurs terecht in het 
aanwijzingsbesluit zijn opgenomen. 
Zoals ik gisteren al opmerkte, be-
vreemdt het ons, dat de VVD-fractie 
het opnemen van deze categorieën 
thans ter discussie stelt. 

De Voorzitter: Pardon, alleen een 
stemverklaring van uw fractie graag, 
en geen polemiek met die van de 
VVD. 

Mevrouw Dekker (D'66): Dit was in 
mijn ogen - misschien niet terecht — 
dienstig aan de stemverklaring. Wij 
zijn dus van mening dat deze catego-
rieën wel aan de criteria voldoen, 
zodat wij niet voor deze motie hebben 
gestemd. 

In zijn motie op stuk nr. 17 stelde de 
heer Willems voor, de tuin- en 
landschapsarchitecten, de interieurar-
chitecten en de makelaars nu alsnog 
in het aanwijzingsbesluit op te 
nemen. Wij vinden dat er inderdaad 
aanleiding is, deze categorieën onder 
de werking van de wet te brengen, 
met uitzondering van die van de 
makelaars. Er is nogal wat discussie 
over, of dezen wel voldoen aan de in 
de wet gestelde criteria. Wij hebben 
begrepen, dat de Regering hierop nog 
studeert. Ik onderstreep nog eens, dat 
die studie snel afgerond moet worden. 

Wat de overige categorieën betreft 
vonden we de argumentatie van de 
Regering tamelijk zwak, maar wi j 
hebben begrepen, dat er nogal wat 
technische problemen zijn. Wij 
zouden er voor zijn, als de in de motie 
genoemde categorieën, maar met 
uitzondering van die van de makelaars, 
onder de werking van de wet werden 
gebracht zo gauw dat technisch 
mogelijk is. Maar aangezien wij 
inzien, dat het opnemen van deze 
categorieën in dit aanwijzingsbesluit 
niet wel mogelijk is, hebben wi j de 
motie-Willems niet gesteund. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

hoofdstuk XVII (Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne) van de rijksbegro-
ting voor 1982, voor zover betreft het 
onderdeel Milieuhygiëne (17 100-XVII) 
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Voorzitter 

en van de motie-Lankhorst over een 
plan tot integratie van het milieubeleid 
(17100-XVII, nr. 33). 

De Voorzitter: Door mij zijn schriftelij-
ke antwoorden ontvangen van de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. Deze antwoorden 
zullen worden opgenomen in een 
Bijvoegsel bij de Handelingen van 
deze vergadering. 

[Het Bijvoegsel is opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]8 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Gardeniers-Berendsen: 
Mijnheer de Voorzitter! Het zal 
duidelijk zijn dat de vragen en opmer-
kingen, die van grote deskundigheid 
getuigden, niet door mij zullen 
worden beantwoord, maar door de 
voor het milieubeleid verantwoordeli j-
ke staatssecretaris, mevrouw Lambers. 
Het lijkt mi j echter van belang dat ook 
ik enkele woorden spreek bij deze 
eerste behandeling van de begroting 
van Volksgezondheid en Mil ieuhygië-
ne met nieuwe bewindslieden. 

Het is eenvoudig om over zaken als 
het weer te spreken; je kunt er niet 
veel aan doen en je behoeft geen 
oplossingen aan te dragen. Het zal 
duidelijk zijn, dat dit voor het milieu 
volstrekt niet opgaat. Ik denk dat 
niemand dat zal betwisten. We zijn 
het in Nederland nog lang niet altijd 
met elkaar eens over de wijze waarop 
de vele milieuvraagstukken zouden 
moeten worden opgelost. 

Maar als een dergelijke situatie zich 
voordoet, bestaat natuurlijk altijd het 
risico, dat de verantwoordeli jke 
instanties een afwachtende houding 
aannemen en niets of althans weinig 
kunnen doen. Ik kan constateren dat 
dit op het gebied van het mil ieu zeker 
niet het geval is geweest. 

Mijn ambtsvoorganger Ginjaar was 
diep doordrongen van het besef, dat 
de aantasting van het milieu voor de 
menselijke samenleving uiteindelijk 
fataal kan zijn. Bovendien was hij 
ervan overtuigd, dat de problemen op 
het gebied van het milieu niet onover-
komelijk zijn en dat wij er allemaal 
- overheid en burgers - veel aan 
kunnen en moeten doen om deze op 
te lossen. Want 'kunnen' schept in 
dezen verplichtingen, zeker als het om 
het beschermen van levensvormen 
gaat. Die instelling heeft zijn minister-
schap bepaald. Het resultaat is dat het 
instrumentarium dat de overheid ten 
dienste staat voor de uitvoering van 
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het milieubeleid, een stuk dichter bij 
voltooiing is gekomen. 

Ik wi l nog op een tweede aspect 
wijzen. Minister Ginjaar heeft de 
verwevenheid van de beleidsterreinen 
milieuhygiëne en het voorkomen van 
schade aan de gezondheid van mens 
en milieu scherp onderbouwd 
aangedragen. 

Dit zijn elementen, waarvoor ik nu, 
bij de behandeling van de begroting 
die onder zijn verantwoordeli jkheid is 
voorbereid, dank wi l uitspreken. 

Tot mijn grote genoegen en ook tot 
dat van de Staatssecretaris klonk van 
diverse kanten ook waardering voor 
zijn beleid door. 

Vanzelfspekend wi l ik ook graag 
aandacht schenken aan de grote 
verdiensten van voorgangers op het 
terrein van de volksgezondheid, in het 
bijzonder van oud-staatssecretaris 
mevrouw Veder-Smit, die met grote 
toewijding en deskundigheid de 
belangen van de volksgezondheid en 
van alle groepen die daarin werken 
heeft behartigd. Het is duidelijk dat ik 
daarop graag volgende week, bij de 
behandeling van het onderdeel 
Volksgezondheid van de begroting, 
terugkom. 

D 
Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Het 
raamwerk van de mil ieuwetgeving is 
in de afgelopen periode verder in de 
richting van voltooi ing gekomen. De 
Minister memoreerde dit in haar 
woorden van dank aan de vorige 
minister, waarbij ik mij uiteraard 
gaarne en van harte aansluit. Ook wil 
ik, in het begin van mijn betoog, de 
heer Mik gelukwensen met zijn 
maiden-speech en voorts alle sprekers 
in eerste termijn danken voor hun 
bijdragen. 

Ik zei het al: de instrumenten voor 
het milieubeleid liggen goeddeels 
klaar en zullen in gebruik genomen 
moeten worden. In de memorie van 
toelichting bij de begroting, nog 
opgesteld onder de verantwoordeli jk-
heid van de vorige bewindsman, 
wordt veel aandacht besteed aan de 
stand van zaken met betrekking tot 
het milieu. Maar ook de zorgen van 
morgen vragen, zoals mevrouw De 
Boois zei, onze aandacht. Ten aanzien 
van die zorgen en wat deze voor het 
milieubeleid betekenen hebben 
eigenlijk alle sprekers, ieder op zijn 
eigen wijze, wel het nodige naar 
voren gebracht. Als algemene reactie 
daarop wi l ik, voordat ik nader op de 
verschillende opmerkingen afzonder-
lijk inga, hoofdli jnen aangeven die 
naar mijn opvatting het milieubeleid 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

voor de komende periode zullen 
moeten kenmerken. 

Er zijn in de loop der jaren al veel 
formuleringen in omloop geweest van 
de doelstellingen van milieubeheer. 
Welke terminologie men ook kiest, 
steeds zijn dunkt mij vooral de 
volgende drie grondslagen van 
belang: de kwaliteit van de 
leefomgeving als een voorwaarde 
voor ieders gezondheid en welzi jn; 
het beschermen en in stand houden 
en waar mogelijk herstellen van 
ecosystemen, ook uit respect voor het 
milieu als een waarde in zichzelf; en 
het veiligstellen van de mogeli jkheid 
tot menswaardig overleven, ook voor 
toekomstige generaties. 

Bij elkaar is het nogal wat, maar dat 
is toch wat er bij mil ieubescherming 
op het spel staat. Het zijn geen 
abstract-afstandelijke doelstellingen 
voor Utopia, maar wel degelijk punten 
voor de realiteit van vandaag. Als ik 
zeg dat deze realiteit van vandaag niet 
zonder zorgen is, dan is dit haast een 
understatement: zorgen over econo-
mie en werkgelegenheid, maar ook 
over bedreiging van onze fysieke 
omgeving, zijn daarbij niet het minste 
onder het vele bedreigende en 
negatieve, direct om ons heen, zo 
goed als op wereldschaal. Toch 
moeten we ook, zelfs juist nu 
proberen actief die negatieve ontwik-
kelingen te keren, moeten we juist nu 
proberen een consequent milieubeleid 
hoog te houden. 

Ik zeg dit niet, mijnheer de Voorzitter, 
omdat milieu toevallig een hobby van 
mij zou zijn, of om het mij toevertrouw-
de beleidsterrein naar de mond te 
praten, maar omdat het werkelijk om 
drie cruciale uitgangspunten gaat, de 
zorg daarvoor laat zich niet zolang 
even in de ijskast zetten. Is daarmee 
gezegd dat de draagkracht van het 
milieu uitgangspunt moet zijn en 
geen sluitpost, dan zij meteen óók 
gezegd dat milieumaatregelen niet 
moeten worden afgeschilderd als iets 
lastigs dat dan maar moet, maar dat 
het daarbij ook gaat om een zaak die 
in meer opzichten positief werkt. We 
zien er ook iets voor terug. 

Er is een voordeel niet alleen op het 
stuk van milieukwaliteit en gezond-
heid, maar per saldo vaak ook op het 
stuk van economie en werkgelegen-
heid, in directe zin door het vermijden 
van schade en het besparen van 
toekomstige uitgaven - voorkomen is 
goedkoper dan genezen - en in de 
vorm van baten in de sfeer van 
produktie, kennis, export en werkgele-
genheid, maar ook en misschien 
vooral door het veiligstellen van de 
aanvaardbaarheid van activiteiten in 
onze maatschappij op langer zicht. 
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Lambers-Hacquebard 

Wanneer het economisch bestel 
geschraagd wordt door activiteiten 
waarvan de maatschappelijke aanvaar-
ding door toenemende vervuiling 
steeds meer in de knel zou komen, 
dan zou dit pas goed een in letterlijk 
en figuurli jk opzicht gezonde economi-
sche situatie in de waagschaal stellen. 

Ik was verheugd over het eigenlijk 
in alle betogen van de kant van de 
Kamer doorklinken van het belang, 
ook nu, van een consequent milieube-
leid. Het zal ook duidelijk zijn dat ik 
met de heer Veldhoen vind dat de 
baten van het milieubeleid nu in beeld 
moeten worden gebracht, naast het 
zoveel mogeli jk kwantificeren van 
milieuschade. Het is de bedoeling 
zoals ik trouwens bij de schriftelijke 
voorbereiding al heb aangegeven, dat 
een daartoe strekkend onderzoekpro-
gramma op zo kort mogelijke termijn 
tot stand zal komen. 

Het leek mi j goed dit alles nog eens 
luid en duidelijk te zeggen, als ik 
waarneem hoe men de positieve kant 
van het milieubeheer soms nog 
negeert en als ik beluister hoe soms 
nog milieumaatregelen als zondebok 
of als keurslijf worden gestigmati-
seerd. Ik zal niet nalaten een dergelijke 
beeldvorming te bestrijden. Ik hoop 
ook in de praktijk van het beleid 
- waarover straks uiteraard meer -
zoveel mogelijk te demonstreren dat 
het milieubeleid niet in die negatieve 
hoek thuishoort. 

Bij deze opstell ing behoort ook het 
zorgen voor goede condities voor een 
overheidsbeleid dat dit waar kan 
maken. Dat vergt geld, hoewel 
verhoudingsgewijs milieubeleid 
bepaald niet de grootste slokop op de 
rijksbegroting is. Ik vertel ook niets 
nieuws als ik wijs op de budgettaire 
grenzen waarmee alle beleidsterreinen 
deze dagen worden geconfronteerd. 
Overigens moet mij wel van het hart 
dat er geen sprake is van miljoenen-
bezuinigingen voor het milieu in 1982, 
zoals de heer Wil lems leek te suggere-
ren. Die 12 miljoen gulden op het 
totaal van de bezuinigingen is niet 
direct een ontzettend grote aderlating. 
Als ik dan ook nog wijs op de 150 
miljoen gulden extra voor de bodem-
sanering, dan is in elk geval dat beeld 
ontzenuwd. 

Maar ik wi l onderstrepen dat beleid, 
naast een budget, ook goede bestuur-
lijke condities vergt. Daarvoor zijn 
belangrijke pijlers het wettelijk 
instrumentarium en de integratie in 
het totale beleid. Ook daarop kom ik 
straks terug, maar ik wil op voorhand 
benadrukken: dat het bij aandacht 

voor het instrumentarium niet gaat 
om juristenhobby's of het zetten van 
komma's, maar om de principiële en 
praktische noodzaak van een begrijpe-
lijke en hanteerbare regelgeving; dat 
het bij 'integratie van het mil ieubeleid' 
niet gaat om usurpatiedrift of het 
opslokken van alle beleid door een 
machtswellustig milieuministerie, 
maar eenvoudig om het na A ook B 
zeggen, om het onderkennen van 
milieubescherming als taak van de 
overheid daaraan ook op consequente 
wijze in het overheidsbeleid gestalte 
te geven. 

Dit alles laat zich samenvatten in 
vier thema's voor de komende 
periode. Dat zijn: bescherming van 
het milieu in de zin van voorkomen 
van aantasting en verstoring en 
bedreiging, preventie naast sanering 
dus; concretisering en uitbouw van 
de positieve bijdragen van de zorg 
voor het milieu aan economie en 
werkgelegenheid; versterking van de 
samenhang en effectiviteit van het 
overheidsbeleid, met name door het 
opstellen van een plan tot integratie 
van het milieubeleid zoals in het 
regeerakkoord voorzien; vergroting 
van de hanteerbaarheid en doelmatig-
heid van het bestuurlijk instrumentari-
um. 

Deze vier thema's lopen als een 
groene draad door mijn verdere 
betoog vandaag. Zij waren ook in de 
verschillende vormen in de bijdragen 
van de Kamer te herkennen. Ik zal elk 
thema wat nader uitwerken en daarbij 
de diverse onderwerpen die de Kamer 
heeft aangesneden, behandelen. Daar 
waar de vraagstelling zich ertoe 
leende, is ter wille van ti jdbeperking 
zowel als volledigheid, aan de 
woordvoerders inmiddels een 
schriftelijke beantwoording op 
onderdelen verstrekt. Ik wijs ook nog 
eens op de antwoorden in de nota 
naar aanleiding van het verslag, 
waarin ook over de vandaag aangesne-
den onderwerpen al de nodige 
concrete informatie is verwerkt. 

Onder het eerste thema, preventie 
en sanering, valt een heleboel. In het 
recente verleden is maar al te duidelijk 
geworden hoe ingewikkeld en hoe 
kostbaar het is om saneringsoperaties 
uit te voeren. Dat bleek wel heel 
pijnlijk bij de bodemverontreiniging. 
Het voorkomen van dergelijke 
toestanden is in feite een noodzakelijke 
investering in de toekomst. Ik deel 
dan ook niet geheel de suggestie van 
de heer Couprie voor prioriteitstelling 
in het licht van ombuigingen. Natuur-
lijk moet het dringenste het eerst 
gebeuren. Dit laat zich echter niet 

goed toespitsen op bepaalde onderde-
len, zoals trouwens ook blijkt uit het 
Heroverwegingsrapport. Op alle 
terreinen zijn nog aanzienlijke knelpun-
ten en zal een zo goed mogelijk 
evenwicht preventie en sanering 
moeten worden gezocht, waarbij 
binnen de saneringsprogramma's 
sprake kan zijn van het naar achteren 
schuiven van de minst nijpende 
elementen. 

De heer Couprie (CDA): Als wi j 
spreken over prioriteiten wi l dat 
natuurlijk niet zeggen dat het andere 
niet moet gebeuren. Het was echter 
mijn bedoeling te stellen dat bepaalde 
zaken niet ineens onevenwichtig 
moeten worden geschrapt en anderen 
niet. Evenwichtig houdt ook in dat 
men de prioriteiten juist stelt. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Dan komen wij aardig bij elkaar 
in de buurt. Mijn boodschap is zeker 
niet dat wi j nu maar uit moeten gaan 
van - ik chargeer even vanwege de 
duidelijkheid - een ingekort lijstje van 
een viertal punten en dat wij de rest 
dan maar verder moeten vergeten. Ik 
ben blij dat de heer Couprie dat nog 
eens toespitst. Daarover zijn wi j het 
dan van harte met elkaar eens. 

In de mil ieuwetgeving, zoals die in 
de afgelopen tien jaar tot stand is 
gebracht, vormen zowel sanering als 
preventie een belangrijk element. In 
de jaren die voor ons liggen komt het 
er op aan niet alleen die wetgeving te 
voltooien, maar ook tot een volwaar-
dige uitvoering van die wetten te 
komen. Immers, als het goed is 
worden wetten niet voor de boeken-
plank gemaakt. Dat vergt de wil tot 
uitvoering, naast concrete maatrege-
len en financiële middelen. 

Wat dat laatste betref t -def inanciële 
middelen - hebben verschillende 
sprekers (mevrouw De Boois, de heer 
Couprie en de heer Mik) met enige 
nadruk gememoreerd dat er in het 
kader van de door het vorige kabinet 
geëntameerde heroverweging een 
nogal stevige discrepantie is geconsta-
teerd tussen de financiële consequen-
ties van het in de afgelopen periode 
aangekondigde beleid en de meerja-
rencijfers. Direct na het aantreden van 
dit kabinet heb ik, in verband hiermee, 
contact opgenomen met de Minister 
van Financiën. Dat heeft geresulteerd 
in de instelling van een ambtelijke 
werkgroep, die naast een actualisering 
van de cijfers van het aangekondigd 
beleid, zal aangeven langs welke 
wegen een overbrugging van het 
verschil kan worden bereikt. Op basis 
van de bevindingen van de werkgroep 
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zal ik, na overleg met de Minister van 
Financiën, in het kader van de voorbe-
reiding van de begroting voor 1983 op 
dat punt een voorstel aan de minister-
raad voorleggen. 

De heer Couprie (CDA): Dit punt komt 
ook aan de orde bij de schriftelijke 
beantwoording van de vragen. 
Hiermee wordt ingespeeld op een 
passage in de memorie van toelichting 
waarin wordt gesproken over de 
discrepantie tussen meerjarencijfers 
en uitgavenramingen. Ik begrijp nu 
dat het alleen maar een discrepantie 
is tussen de meerjarenraming en de 
begroting aan de ene kant en de 
heroverwegingen aan de andere kant. 
Het verschil dat daartussen zit moet 
worden weggenomen. Ik had echter 
de indruk dat de Staatssecretaris op 
het departement met twee verschillen-
de opstellingen zat te werken en dat 
een van de twee in opdracht van het 
ministerie van Financiën, moest 
worden afgestemd op de andere. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Laten wij het dan goed ophelde-
ren. Kern van de zaak is dat een 
kwantificering van het in de afgelopen 
periode aangekondigde beleid een 
bedrag opleverde dat een heel stuk 
hoger lag dan de meerjarenramingen 
die in de verschillende begrotingen 
waren opgenomen. Wij moeten er 
vind ik voor oppassen een beeld te 
geven van het beleid waarbij geen 
rekening was gehouden met het geld 
dat daarbij hoorde. Natuurlijk konden 
wij daarmee niet verder. Daarom heb 
ik er ook zo'n grote prioriteit aan 
gegeven en daarom ook heb ik deze 
zaak onmiddelli jk met de Minister van 
Financiën opgenomen. 

Er moeten niet allerlei mythes 
ontstaan over foute opstellingen op 
het departement en over het corrigeren 
van sommetjes samen met Financiën, 
want het ligt niet in die sfeer. Als er al 
sprake was van enige mystificatie dan 
lijkt mij die in het schriftelijk antwoord 
op de vragen goed opgehelderd. Die 
mystificatie betrof dan voornamelijk 
Bestek'81, prijsstijgingen en de 
verwerking daarvan in de meerjaren-
cijfers in de afgelopen periode. 

De heer Couprie (CDA): Ik begrijp dus 
dat het miliebeleid, zoals de Staatsse-
cretaris zich dat voorstelt en zoals het 
in de begrotingsartikelen is neerge-
legd, helemaal klopt. Het verschil van 
375 miljoen, waarover in de memorie 
van toelichting wordt gesproken, is 
het geld dat zij boven haar meerjaren-
raming wil hebben? 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Ik zal het nog een keer gewoon 
zeggen zoals het is. Er zit een discre-
pantie, een verschil tussen de meerja-
renramingen en het aangekondigde 
beleid. Dat is de som van de maatre-
gelen waarover met de Kamer in de 
afgelopen periode overeenstemming 
is bereikt. 

Wanneer dat zo ligt - het is pas in 
het heroverwegingsrapport in die 
vorm geconstateerd;het aangekon-
digd beleid moet natuurlijk eerst in 
zo'n optelsom worden omgezet en dat 
is in dat rapport gebeurd - dan moet 
je daar wat aan gaan doen. Het is 
eveneens duidelijk dat ik niet in mijn 
eentje vrolijk in de buidel kan gaan 
tasten. Ik heb dit dan ook met de 
Minister van Financiën opgenomen. 
Het is natuurlijk ook duidelijk dat dit 
niet bij de begroting voor 1982, die 
nog onder verantwoordelijkheid van 
het vorige kabinet is opgesteld, in één 
klap kon worden rondgebreid. Maar 
laten wi j elkaar niet misverstaan: de 
begroting voor 1982 klopt echt. 
Daarover behoeft geen twijfel te zijn. 
Voor de periode daarna lijkt het mij 
echter een zinnige zaak als ook op 
langer zicht duidelijk is wat de 
financiële bodem voor het milieube-
leid, gepland over meer jaren, wordt. 
Vandaar die werkgroep om uitsluitsel 
te kunnen geven bij de begroting voor 
1983, want dat is de plaats waar het 
thuishoort. 

De heer Couprie (CDA): Ik kom hierop 
in tweede termijn terug. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Bij het punt van de bodem 
speelt de noodzaak van preventief 
beleid heel duidelijk. De wet op de 
bodembescherming zal dan ook 
gericht moeten zijn op het waarborgen 
van een samenhangend krachtig 
preventief beleid. Zoals trouwens al in 
het regeerakkoord is voorzien, zal 
over het wetsontwerp in kwestie nog 
open overleg plaatsvinden. Door 
mevrouw De Boois, mevrouw Oomen, 
de heer Van der Vlies is gevraagd 
naar de memories van antwoord bij 
de bodemwetten. Na afronding van 
de memorie van antwoord over de 
interimwet bodemsanering, zal zo 
veel mogelijk spoed worden betracht 
met de memorie van antwoord op het 
wetsontwerp bodembescherming. 

Ik moet hier wel in alle realisme bij 
zeggen, dat er wel beperkingen zijn 
voor wat er op het punt van mankracht 
mogelijk is. Er wordt met alle voortva-
rendheid aan gewerkt. Het gaat hier 
om zaken met grote urgentie maar er 
zijn grenzen aan wat mogelijk is. 

Binnen die grenzen wordt met alle 
spoed gewerkt aan de afronding van 
de memorie van antwoord van de 
interimwet bodemsanering. Natuurlijk 
heeft die haast, maar ik moet er wel 
op wijzen dat er een zeer uitgebreid 
voorlopig verslag ligt en dat er 
interdepartementaal overleg speelt. Er 
waren nogal wat punten in het 
wetsontwerp die in wezen nog 
onbeslist waren. En het is ook een 
wetsontwerp dat meer is dan alleen 
maar een noodwetje. Het is een 
wetsontwerp - al is het dan een 
interimwet - dat langer mee zal 
moeten. Dit alles leidt ertoe dat het 
ook goed in elkaar zal moeten steken. 
Ik hoop dat wi j nu echt eind februari 
die memorie van antwoord aan de 
Kamer kunnen sturen, waarin op 
verschillende vragen uit de eerste 
termijn van dit debat zeker nader 
antwoord zal worden gegeven. 

Ik mag er misschien een enkel punt 
uitlichten. De heer Bakker vreesde 
voor een remmend effect door de 
positie van de gemeenten bij de 
bodemsanering. Vooruit lopend op 
hetgeen in de memorie van antwoord 
zal worden weergegeven, kan ik vast 
aankondigen dat ik van plan ben om 
tegelijk met de memorie van antwoord 
een nota van wijzigingen op het 
wetsontwerp in te dienen, waarin 
onder meer een aantal bepalingen 
wordt opgenomen waardoor de 
positie van de gemeenten bij de 
totstandkoming van de saneringspro-
gramma's zal worden versterkt. Het 
mag overigens niet zo zijn - ik 
vertrouw er OOK op dat de gemeenten 
zich op dit punt verantwoordelijk 
zullen opstellen - dat om wil le van de 
kosten niet ten volle zal worden 
meegewerkt aan de uiteindelijk 
gezamenlijke taak van het schoon 
krijgen van onze bodem. 

De verwerking van de verontreinigde 
grond was ook een punt dat zorgen 
baarde bij onder andere de heer 
Bakker. Ik wil volstaan met te zeggen 
dat in de saneringsvoorstellen zoals 
die nu door de provincies worden 
gedaan in het kader van de regeling 
anticiperend op de interimwet, 
waarover ik de Kamer reeds in een 
brief heb geïnformeerd, op het punt 
van verwerking diverse voorstellen 
worden gedaan zoals verbranden of 
afvoeren naar een deponie. Ik st imu-
leer bepaald het onderzoek naar 
alternatieven en ik heb ook tegenover 
de provincies mijn bereidheid uitge-
sproken om in de kosten van aanleg 
van tijdelijke opslagplaatsen voor 
verontreinigde grond - totdat alterna-
tieven beschikbaar zijn gekomen -
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een bijdrage te verlenen in het kader 
van de bodemsaneringsoperatie. 

De vergunningprocedures voor 
saneringsactiviteiten zijn ter sprake 
gebracht. De procedure ingevolge de 
Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne maakt het mogelijk, vergunnin-
gen en ontheffingen op een reële, niet 
te langetermijnte verlenen. Overigens, 
het ti jdig aanvragen van ontheffingen 
en vergunningen helpt daarbij ook 
een stuk. Het hier loslaten van de 
procedure van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne zoals door 
de heer Braams gevraagd zou beteke-
nen, dat inspraak en advies in de knel 
zouden komen, terwij l die procedure 
er juist mede op is gericht die zo 
goed mogelijk tot hun recht te laten 
komen. Zo moet men ook de keerzijde 
van de medaille in de gaten houden. 

In de memorie van antwoord zal 
uiteraard worden teruggekomen op 
de verdeling van de kosten van de 
bodemsaneringsoperatie. Ik wi l er 
nu niet uitvoerig bij stilstaan maar wel 
in reactie op de vraag van de heer 
Wil lems, 'welke bijdrage de afvalpro-
ducerende bedrijven leveren in plaats 
van de gemeenten voor de kosten op 
te laten draaien', het volgende 
zeggen. In de eerste plaats is mijn 
opmerking over de gemeenten niet 
juist, omdat het Rijk het grootste deel 
van de kosten voor zijn rekening neemt 
Verder wordt thans nagegaan, wat 
betreft een bijdrage van de bedrijven, 
of en in hoeverre een deel van de 
kosten uit heffingen zou kunnen 
worden gefinancierd. De aanzet 
daarvoor zit in het wetsontwerp, maar 
het is een zaak met veel haken en 
ogen, ook wat heffingsgrondslag en 
uitvoering betreft. 

In de memorie van antwoord zal het 
beeld worden gecompleteerd. Wel 
kan ik, onder verwijzing naar het 
schriftelijke hierover verstrekte 
antwoord, iedere zorg wegnemen, dat 
de Comptabiliteitswet een probleem 
zou geven bij de overgang van '81 
naar '82, zoals de heer Van der Vlies 
vreesde. Als de heer Wil lems veron-
derstelt dat er alleen maar 'wat wordt 
onderzocht en geïnventariseerd', dan 
wi l ik hem zeggen dat er wel degelijk 
al saneringen plaatsvinden, maar ook 
dat onderkend moet worden dat 
onderzoek en inventarisatie simpelweg 
nodig zijn om te weten waar iets zit en 
wat er zit en hoe dan de saneringsaan-
pak moet zijn. Wij kunnen niet maar in 
het wilde weg wat in de Nederlandse 
bodem gaan zitten graven. Nadere 
gegevens daarover heb ik inmiddels 
schriftelijk verstrekt. 
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De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik voor de duide-
lijkheid de Staatssecretaris even 
vragen, of de Comptabiliteitswet 
problemen kan geven voor de 
financiering in '82 van projecten die 
in beginsel in '81 zijn toegekend? 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
duidelijk gezegd dat er geen proble-
men zijn. De interruptie dwingt mij er 
bijna toe hier toch even het schriftelijke 
antwoord te verwoorden. Artikel 12 
van de Comptabiliteitswet biedt de 
mogeli jkheid, in gevallen waarin 
reeds toezeggingen zijn gedaan, 
bedragen toe te voegen aan de 
begroting van het volgend jaar, waarbij 
dan altijd een maximum wordt 
aangegeven. Voor het begrotingsarti-
kel waar het in dit geval om gaat 
wordt die bevoegdheid ingevolge 
artikel 12 ook gehanteerd. Er zal 
overigens bijna geen gebruik van 
behoeven te worden gemaakt, omdat 
in 1981 bijna het hele voor dat jaar 
voorziene bedrag al op kasbasis aan 
de provincies is uitgekeerd. 

Ook bij waterverontreiniging gaat 
het om sanering en preventie. Dat 
dient men wel te beseffen, want het 
gevaar dreigt wel eens, dat men denkt 
(hoe begrijpelijk overigens ook) dat 
het milieu alleen uit bodem bestaat. 
De heer Braams zag niet in, dat voor 
het terugdringen van de fosfaatbelas-
ting van het oppervlaktewater een 
algeheel verbod van fosfaten in 
wasmiddelen noodzakelijk is. Hij zag 
dit niet 'meer' in kennelijk, want in de 
fosfatennota van 1979 is al de nood-
zaak aangegeven om zowel defosfate-
ring in zuiveringsinstallaties toe te 
passen als fosfaten uit wasmiddelen 
te verwijderen om het gewenste effect 
te bereiken. Beide zijn nog steeds 
noodzakelijk. Ik mag daarbij verwijzen 
naar de antwoorden onder de nrs. 172 
en 174 van de schriftelijke voorberei-
ding. 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Inderdaad hebben wij in 
1979 op grond van de toen bestaande 
kennis een standpunt ingenomen. Wij 
hebben er ook bij gezegd, dat wi j in 
1983 zouden evalueren. Nu verschijnen 
er berichten waaruit blijkt, dat de 
effecten tegenvallen. Het is dus 
mogelijk dat in 1983 als er nog meer 
gegevens binnen zijn het standpunt 
moet worden herzien en dat men tot 
de conclusie komt dat andere maatre-
gelen moeten worden genomen. Ik 
acht dat nog steeds niet uitgesloten. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: In alle gevallen en bij alle 
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onderwerpen geldt, dat een tegendeel 
kan worden bewezen, maar zolang 
dat niet is bewezen - daarvoor zijn 
thans geen indicaties — zal men in 
hoofdli jnen moeten uitgaan van de 
gronden, die in 1979 in de desbetref-
fende nota zijn aangegeven. Een 
nadere actualisering en behandeling 
daarvan is in de schriftelijke antwoor-
den aangegeven. Men heeft beide 
maatregelen nodig en daaruit volgt 
dan ook dat de wenselijkheid van het 
fosfaatloos maken van wasmiddelen 
in 1985 niet van de baan is. 

Mevrouw De Boois vroeg naar een 
nota inzake de rioleringen. Anno 1979 
heeft de ICMH een rioleringsnota 
aangeboden, op basis waarvan toen 
een beleidsnota is gemaakt, die eind 
1979 is aangehouden in verband met 
de onzekerheid over de beschikbare 
financiële middelen. Het is een goede 
zaak dat er sindsdien in elk geval op 
programmatische wijze is gewerkt 
met het verlenen van bijdragen voor 
rioleringswerken, waarmee jaarlijks 
een bedrag van 30 min. tot 50 min. is 
gemoeid. In 1980 is een bijdragerege-
ling kostbare rioleringswerken 
vastgesteld. 

In de praktijk zijn dat nuttige 
sturende en stimulerende instrumen-
ten, maar het lijkt mij ook goed, 
gezien de vele (ook niet financiële) 
aspecten van riolering de grote lijnen 
van een rioleringsbeleid alsnog aan te 
geven in een nota. Het verwerken van 
nieuwe gegevens en het plegen van 
overleg zal zeker een jaar duren. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Wij 
hebben de in de afgelopen jaren 
gedane uitkeringen gebaseerd op de 
beleidslijnen in de nota van 1979, 
welke nota wij echter nooit hebben 
gekregen. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Er is nooit een beleidsnota ter 
zake van het toenmalige kabinet 
geweest. Ik kan weergeven wat er is 
gebeurd, maar het is mij niet mogelijk 
de onderliggende gedachten van het 
vorige kabinet hier en nu te vertolken. 
Wat er wel duidelijk ligt is de vastge-
stelde bijdrageregeling kostbare 
rioleringswerken. Deze is de grondslag 
geweest voor het doen van de 
uitkeringen. Een nota van de Regering 
op dit punt is er door de gang van 
zaken die ik zoeven schetste niet 
geweest. Ik wi l graag alsnog zo'n nota 
gaan maken, zij het dat wij dan ook 
aan de niet financiële aspecten 
aandacht zullen moeten besteden. Het 
maken van zulk een nota kan wel even 
duren, omdat er veel aan vastzit. Het 
betreft een van de vele taken die 
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moeten worden vervuld. Het zou 
jammer zijn, als er alleen maar nota's 
werden gemaakt en de uitvoering van 
het beleid stil bleef liggen. Wij 
moeten een evenwicht, gegeven de 
beschikbare mankracht, kunnen 
bewaren. 

Op het gebied van de internationale 
wateren vroeg de heer Veldhoen 
aandacht voor het beheer van de 
Noordzee. Een preventief beleid in 
verband met de Noordzee staat ook 
op mijn verlanglijstje? Zijn nadere 
vragen zijn schriftelijk beantwoord, 
maar ik wi l ter zake ook mijn zorg 
uitspreken. Daarnaast hebben wi j wat 
betreft de Waddenzee en de Rijn, als 
het gaat over internationale wateren, 
het nodige aan ons hoofd. Het is van 
belang de fol low-up van de in novem-
ber jongstleden gehouden Rijn-minis-
ters-conferentie krachtig te volgen. 

De heer Veldhoen heeft ook gespro-
ken over de afnemende kwaliteit van 
het Maaswater. Zoals bekend zal zijn 
hebben de voorzitters van de Neder-
landse en de Belgische delegaties in 

1975 de zogenaamde Maas-tractaten 
geparafeerd en de Nederlandse 
Regering heeft zich toen bereid 
verklaard deze tractaten te onderteke-
nen, maar het wachten is nog steeds 
op België. Aldaar heeft men nog geen 
beslissing genomen. Ik vind het 
ontbreken van een regeling voor 
grensoverschrijdende vervuiling op 
dit punt bepaald zorgelijk. Ik wi l dan 
ook in overleg met de bewindslieden 
van Verkeer en Waterstaat en van 
Buitenlandse Zaken nagaan, wat de 
mogelijkheden zijn in de huidige 
concrete situatie om tot garanties te 
komen voor de kwaliteit van het 
Maaswater, maar tot nog toe heeft het 
met die kwaliteit niet meegezeten. 

Mijnheer de Voorzitter! Op het 
gebied van de luchtkwaliteit, waarover 
met name mevrouw De Boois en de 
heren Tommei en Braams hebben 
gesproken, zijn 'sanering' en 'preven-
tie' ware wachtwoorden. Hier zal 
terugdringing van verontreiniging en 
handhaving van aanvaardbare 
luchtkwaliteit toenemende inspannin-
gen vragen. Dit houdt niet in dat ik de 
stelling van de heer Tommei onder-
schrijf, dat bestrijding van de luchtver-
ontreiniging onevenredig weinig 
aandacht krijgt of zou mogen krijgen. 
Dat laatste zal ook zijn opvatting niet 
zijn. 

Op het SO/2-probleem kom ik straks 
nog terug, evenals op de relatie 
luchtkwaliteit/energie-opwekking. Ik 
wi l alvast wel onderstrepen dat de 
doelstelling van 500 min. kg voor SO2 

als plafond ook bij te zijner t i jd 
toeneming van het kolengebruik, bij 
mij vooropstaat. Ik memoreer vast de 
brief over S02-maatregelen die ik aan 
de Kamer heb gestuurd. Ik kom ook 
daarover straks nader te spreken. 
Door administratieve beslommeringen 
is deze brief jammer genoeg met 
nogal wat vertraging onder de ogen 
van de leden gekomen, maar ik hoop 
toch dat zij inmiddels kans hebben 
gezien om de inhoud van de brief 
nader tot zich te nemen. 

Ik wi l verder met nadruk wijzen op 
het probleem van de stikstofoxide, 
waarover ik de Kamer in 1982 nader 
hoop in te lichten. Ook de kwaliteit 
van de binnenlucht, vooral waar het 
gaat om concentraties van stikstofoxi-
de, koolmonoxide, stof, radon en 
minerale vezels, zal een beleidsinten-
sivering vragen. De Gezondheidsraad 
heb ik om advies gevraagd over de 
minimaal noodzakelijke ventilatie en 
de radonproblematiek. Met deze korte 
opsomming heb ik meteen al drie 
prioriteiten voor het beleid op het 
punt van de luchtverontreiniging 
aangegeven, een prioriteitsstelling die 
overigens in haar concrete uitwerking 
mede moet worden afgestemd op de 
effecten ervan op het vlak van 
waterverontreiniging en de afvalstof-
fen. Mevrouw Oomen sprak op een 
gegeven moment de vrees uit dat 
door het oplossen van het ene 
knelpunt het probleem naar het 
andere zou worden verschoven. 
Neen, mijnheer de Voorzitter, integrale 
beoordeling en geen verschuiving van 
knelpunten! 

Het zal duidelijk zijn dat de herintro-
ductie van steenkool grote aandacht 
vraagt en dat is begrijpelijk, want 
potentiële luchtverontreiniging van 
verschillende aard is hieraan verbon-
den. Het beleid is, zoals de heer 
Tommei veronderstelde, ook op dit 
punt niet in het defensief. Aan het 
begin van de herintroductie van kolen 
zijn milieuhygiënische uitgangspunten 
vastgelegd en aangegeven in de 
Kolennota. Voor de ontwikkeling van 
de benodigde milieutechnologie is bij 
de voorlopige plannen voor een groei 
van de koleninzet in zeker opzicht een 
wissel getrokken op de toekomst. Dat 
betekent dat de wijze van koleninzet, 
maar ook de uiteindelijke relisatie van 
die koleninzet naar omvang mede zal 
afhangen van de daadwerkelijke 
resultaten op het punt van de milieu-
technologie. In de Kolennota is dan 
ook een evaluatie voorzien van die 
beoogde omvang. 

De heer Tommei (D'66) Mijnheer de 
Voorzitter! Om geen misverstand op 

te roepen, wi l ik erop wijzen dat ik niet 
gezegd heb dat het milieubeleid in het 
defensief was, maar dat het milieu in 
het defensief was. Ook al wordt er nu 
nog zo'n offensief beleid gevoerd, het 
gevolg zal toch zijn dat er moet 
worden geprobeerd om de achteruit-
gang binnen de perken te houden. De 
Staatssecretaris en ik zullen het 
daarover niet oneens zijn. 

Staatssecretaris Lamber-Hacquebard 
Mijnheer de Voorzitter! Met deze 
subtiele woordspelingen over en weer 
hebben wi j elkaar duidelijk gemaakt 
dat het offensief van mijn kant in de 
opvattingen van de heer Tommei 
erop gericht moet zijn om te voorko-
men dat het milieu op dit punt in het 
defensief raakt. Zo zullen wi j er 
helemaal uit zijn. 

Ik wil enkele punten op dit zeer 
brede vlak toch nader bespreken. Er 
zit meer aan vast, maar dat laat zich 
niet in het bestek van dit debat 
wringen. Wij zullen daar in de toekomst 
nog voldoende gelegenheid voor 
krijgen. Er wordt gewerkt aan een 
circulaire aan de vergunningverleners 
met betrekking tot de kolenafvalproble-
matiek. Dat is van belang naast de in 
de Kolennota vastgelegde grens- en 
streefwaarden op het punt van de 
emissie van zwaveldioxide en stikstof-
dioxide. Het gaat erom dat de vergun-
ningverleners nog eens duidelijk 
wordt gemaakt wat de afspraken zijn, 
in dit geval weergegeven in de 
Kolennota. Het gaat dus niet om het 
regeren per circulaire maar eenvoudig 
om het verstrekken van eenvoudige 
informatie. Dat is dan ook de praktische 
betekenis waar de heer Braams naar 
vroeg. 

Wat de inzet van kolen ten behoeve 
van elektriciteitsopwekking betreft, 
zullen, zoals al gezegd in het kader 
van het debat over de regeringsverkla-
ring, nadere besluiten moeten worden 
genomen, waarbij de normen van de 
Kolennota centraal staan en waarbij 
veelomvattende ombouw eigenlijk 
gelijk te stellen is aan nieuwbouw. Ik 
verwijs op dit punt naar de al geme-
moreerde brief over het S02-beleid. 

Uiteraard zal ik nader met de 
Minister van Economische Zaken 
overleggen hoe het in de Kolennota 
neergelegde beleid nader moet 
worden uitgewerkt. Daarbij zal ik ook 
spreken over de betrokkenheid van 
het milieubeleid bij de totstandkoming 
van het elektriciteitsplan. De goedkeu-
ring van dat plan is tot nu toe zoals 
bekend een zaak van de Minister van 
Economische Zaken. Discussies over 
de formulering van die goedkeuring 
moeten volgens mij dan ook met hem 
worden gevoerd. 
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Ik vind het begrijpelijk dat van 
verschillende kanten zorgen zijn 
uitgesproken over de S02-verontreini-
ging. Het is inderdaad van wezenlijk 
belang dat deze in de hand wordt 
gehouden. In mijn meergenoemde 
brief heb ik al enige informatie 
gegeven, ontleend aan het concept-be-
sti jdingsprogramma. Het S02-bestij-
dingsprogramma had er eigenlijk al 
moeten zijn, maar bij mijn aantreden 
was het nog onderwerp van interde-
partementaal overleg. Dat wordt 
thans afgerond, waarbij gegevens als 
de inzet van extra aardgas worden 
betrokken. Over die extra inzet kon 
pas duidelijkheid ontstaan na de 
'demissionaire interimperiode' van 
het huidige kabinet. Wij kunnen lijkt 
me effectiever over het geheel van de 
S02-problematiek verder spreken 
wanneer het bestrijdingsprogramma 
is verschenen. Ik hoop dat het op 
korte termijn de Kamer zal bereiken. 

Vergeleken met de oorspronkelijke 
verwachtingen is de S02-uitworp wel 
sterk teruggelopen. Alles bij elkaar is 
het vooruitzicht dat wij in het komende 
jaar onder het plafond van 500.000.000 
kg. zullen komen. Via het inzetten van 
extra aardgas, demonstratieprojecten 
van rookgasreinigers en met de 
normen voor SCh-uitworp zoals 
aangegeven in de Kolennota, moeten 
we zien te bereiken om het ook onder 
dit plafond te houden. Het Brandstof-
fen Inzetplan Centrales richt zich op 
de verdeling en inzet van een bepaalde 
hoeveelheid gas tot het jaar 2000. Het 
inzetten van extra aardgas over drie 
tot vier jaar valt daar niet echt onder. 
Of het Beheerscollege hierbij een rol 
zal moeten spelen moet nog worden 
bezien. Een gesprek hierover tussen 
het College, de Minister van Economi-
sche Zaken en mij zit in de planning. 

Ook NOx is niet aan mijn beleidsoog 
ontsnapt. Mevrouw De Boois wil een 
gericht beleid op dit punt zien. In de 
antwoorden 151 t /m 154 heb ik al 
aangegeven dat, vooruitlopend op het 
uitbrengen van een nota over dit 
onderwerp, het beleid erop is gericht 
om technieken te ontwikkelen om de 
emissie van NOx te beperken. Onder-
zocht wordt of het zinvol is om ook 
hiervoor een emissieplafond vast te 
stellen. Ik overweeg om de aanpak 
van deze problematite presenteren in 
een jaarlijks indicatief meerjarenpro-
gramma-lucht. De Kamer zal hierover 
in ieder geval in 1982 worden geïnfor-
meerd. 

Gesproken is over het optreden van 
een mogelijk onomkeerbare afbraak 
van de ozonlaag door chloor-fluor-

koolwaterstoffen (CFK's) en het 
geleidelijk aan warmer worden van de 
atmosfeer door C02-emissies. 

Deze gevolgen zijn niet direct 
merkbaar, maar daarom zijn ze nog 
niet minder schadelijk. Vooral tot de 
heer Braams zeg ik, dat de kans dat de 
ozonlaag wezenlijk wordt aangetast 
door CFK-emissies, door de deskundi-
gen van de UNEP - dus niet door 'zo 
maar iemand' - n o g steeds waarschijn-
lijk wordt geacht. Dat is dus wel 
degelijk de wetenschappelijke onder-
bouwing waar juist de heer Braams 
naar vroeg: Er is in ieder geval geen 
sprake van dat de noodzaak een 
CFK-beleid te voeren ineens zou zijn 
weggevallen. Over het CFK-beleid 
heeft de Kamer al bij brief nadere 
informatie ontvangen. Uit de opmer-
kingen van mevrouw De Boois maak 
ik op dat zij zich in ieder geval wel kan 
vinden in dat beleid. Daar ben ik 
uiteraard blij om. Ik wil op dit punt 
iedere mythevorming uit de wereld 
helpen, alsof CFK-beleid voor mij zou 
inhouden bij voorbeeld dat ik morgen 
het gebruik van 'piepschuim' zal 
verbieden, het isolatiemateriaal 
waarin CFK's verwerkt worden. Zie de 
brief; daarvan is geen sprake. Het 
gaat om het leveren van bijdragen 
aan het zoeken van alternatieven 
(hetgeen nu gelukkig ook in EEG-ver-
band plaatsvindt) voor allerlei toepas-
singen van CFK's anders dan als 
drijfgas in spuitbussen. Wat dat 
drijfgas betreft, kan ik ook naar de 
brief verwijzen. Ook daarover worden 
wel wildere verhalen de wereld in 
gestuurd dan wat past bij het naar 
mijn mening evenwichtige beleid dat 
in de brief wordt uiteengezet. 

Het is misschien wel goed, de 
relatie tussen milieubeleid en energie-
voorziening nog eens te onderstrepen. 
Los van de vraag, welke energiedrager 
gebruikt moet worden, zijn energiebe-
sparing en een effectiever gebruik van 
energie belangrijke instrumenten in 
een beleid gericht op verbetering van 
de kwaliteit van het milieu. Wat dat 
betreft kan vooral ook het verantwoord 
stimuleren van warmte/kracht-koppe-
ling en van duurzame energiebronnen 
van grote betekenis zijn. Hoewel dit in 
de eerste plaats tot de verantwoorde-
lijkheid, ook in financiële zin van de 
Minister van Economische Zaken 
behoort, heb ik toch op de V en 
M-begroting via de nota van wijziging 
'binnenslijns' een afzonderlijke post 
milieu-vriendelijke energievoorzienin-
gen willen creëren, om duidelijk te 
maken dat ook het milieubeleid een 
bijdrage wil leveren aan het ontwikke-
len van energievoorzieningen die 

speciaal rekening houden met het 
milieu. 

Mevrouw De Boois heeft op dat 
gronsvlak van milieubeleid en energie, 
t.a.v. het kolenafval speciaal over drie 
zaken vragen gesteld. In de eerste 
plaats vroeg zij om het opnemen van 
kolenresiduen in het indicatief 
meerjarenprogramma afvalstoffen. 
Dat zal gebeuren. Ook wordt nog 
overwogen, of en hoe milieu-effectrap-
portage van nut zou kunnen zijn bij 
aanvullende besluitvorming over 
verwerking en verwijdering van 
kolenafval. 

In de tweede plaats vroeg zij naar 
een algemene maatregel van bestuur 
krachtens artikel 26 van de afvalstof-
fenwet. Die is in voorbereiding. 
Vooruitlopend daarop is er sprake van 
de circulaire over kolenafval waarover 
ik reeds het een en ander zei. 

Ten slotte vroeg mevrouw De Boois 
om het verlenen van voorrang aan 
ontwikkelings- en demonstratieprojec-
ten voor de milieu-vriendelijke 
verwerking van kolenresiduen, 
inderdaad een belangrijke zaak. In dit 
verband kan ik vooral het NOK 
noemen, het programma voor 
onderzoek, ontwikkeling en demon-
stratie op het gebied van steenkool. 
Kortheidshalve zie ik af van opsonv 
ming van de diverse ontwikkelings-
en demonstratieprojecten waarvan al 
sprake is. Ik denk echter dat we het 
erover eens zijn, dat deze zaak 
aandacht verdient en die ook krijgt. 

Mijnheer de Voorzitter! Door 
diverse sprekers, waaronder mevrouw 
Oomen, mevrouw De Boois en de 
heer Braams, is ook overigens 
aandacht besteed aan het afvalstoffen-
beleid. Dat het afvalstoffenbeleid 
gericht moet zijn op het voorkomen 
van het ontstaan van afval, het 
bevorderen van hergebruik en het 
anderzins doelmatig en milieuhygië-
nisch verantwoord verwerken van 
afvalstoffen - is, dunkt mij, evident. Ik 
noem een paar trefwoorden die in 
mijn beleid centraal moeten komen te 
staan: verlenging van de levensduur 
van apparaten en installaties, repareer-
baarheid, voorkomen door bij voor-
beeld proceswijzigingen dat niet 
verwerkbaar chemisch afval ontstaat 
en alles bijeen: het bevorderen van 
schone technologie. 

Ik kom daarop straks nog terug. 
Voor het afval dat ondanks procesver-
beteringen, etcetera, zal blijven 
ontstaan, zal zoveel mogelijk een 
nuttige en milieuhygiënisch verant-
woorde toepassing moeten worden 
gevonden. In het onderzoeksprograrrv 
ma van het Instituut voor Afvalstoffen 
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zal meer de nadruk worden gelegd op 
het beperken van de afvalstroom en 
bevordering van hergebruik en toepas-
singsmogelijkheden. Dit is meteen 
een reactie op opmerkingen van de 
heer Willems. 

Mevrouw Oomen heeft diverse 
vragen over het afvalstoffenbeleid 
gesteld; een deel daarvan heb ik in de 
schriftelijke beantwoording moeten 
meenemen. Ik wil nog eens memore-
ren dat bij het afvalstoffenbeleid geen 
sprake is van het verschuiven van 
knelpunten. Het opstellen van bij 
voorbeeld provinciale plannen voor 
de verwijdering van autowrakken en 
zuiveringsslib, is nu juist erop gericht 
om dat te voorkomen. In de praktijk 
kan het vóórkomen dat er problemen 
rijzen met het vinden van geschikte 
lokaties. Dit is echter op zichzelf niet 
te wijten aan de relatie tussen de 
milieuhygiënische en ruimtelijke 
orderingswetgeving. 

Mevrouw Oomen en mevrouw De 
Boois merkten op dat de provinciale 
afvalstoffenplannen te weinig aan-
dacht aan hergebruik zouden beste-
den. Daarbij i s - begrijpelijkerwijze -
de motie-Lansink ter tafel gekomen. 
Begrijpelijkerwijs, omdat die motie bij 
de beoordeling van de plannen 
inderdaad een belangrijk toetsingscri-
ter ium is, al spelen er natuurlijk meer 
aspecten een rol. De plannen zullen 
ook gericht moeten zijn op spoedige 
sanering van onaanvaardbare situa-
ties. Voorts is een zekere behoedzaanv 
heid geboden ten aanzien van nog 
niet bewezen nieuwe verwerkingsme-
thoden. 

Mevrouw Oomen merkte verder op 
dat geen vertraging dient plaats te 
vinden bij de uitvoering van de 
Afvalstoffenwet. In zijn algemeenheid 
valt dit niet categorisch toe te zeggen, 
want bij een wet die voor een belangrijk 
deel door de lagere overheden wordt 
uitgevoerd is de haalbaarheid van een 
uitvoeringsschema mede afhankelijk 
van de problematiek bij die lagere 
overheden. Wel zal dezerzijds al het 
mogelijke worden gedaan, maar ik 
wees al eerder op beperkingen die 
zich op het gebied van mankracht 
voordoen. Ik denk dat wi j elkaar hier 
niet op een resultaatsverplichting 
maar op een inspanningsverplichting, 
met een zeer positieve intentie, 
moeten kunnen vinden. 

De heer Braams vroeg naar een 
afzetmogelijkheid voor het zuive-
ringsslib als dit in de landbouw niet 
meer kan. Ik noem een paar mogelijk-
heden, die voorhanden zijn: verwer-
king tot zwarte grond, verbranding 

met energieterugwinning - zie de 
notitie die de Kamer daarover al 
heeft - en gecontroleerd storten. Er is 
ook onderzoek in gang gezet naar de 
mogeli jkheid van compostering. 

Chemisch afval geeft een zekere 
associatie met het woord 'Uniser' 
Mevrouw De Boois vroeg of op dat 
punt een onderzoek wordt ingesteld 
'naar de bestuurlijke fouten'. Ik denk 
dat dit nu nog niet te zeggen valt. De 
strafzaak hierover is nog niet afgerond, 
die moet eerst klaar zijn. Het is toch 
de rechter die in dit soort zaken het 
voortouw heeft. Het strafrechtelijk 
onderzoek heeft over de bestuurlijke 
aspecten met betrekking tot de vraag 
hoe chemisch afval te hanteren valt, 
het nodige duidelijk gemaakt. Al 
eerder is aan de vaste commissie, in 
de notitie over de Uniser-affaire die ik 
op 1 december 1981 heb verstuurd, 
meegedeeld dat naar aanleiding van 
het justitieel onderzoek, door de 
Minister van Justitie en mij zal 
worden bezien, welke voorstellen 
daaruit kunnen voortvloeien, tot 
wijziging van mil ieu- en strafwetge-
ving. Ik stel de Kamer voor, in deze 
zaak de rechter zijn taak te laten 
vervullen en naderhand te bezien of 
en hoe wi j daarover in andere opzich-
ten moeten spreken. 

Mevrouw De Boois (PvdA): De rechter 
is over een maand klaar met zijn 
uitspraak. Daarop zal ongetwijfeld 
hoger beroep volgen. Het kan dus een 
zaak worden die jaren sleept. Intussen 
zijn er toch ' fouten' gemaakt door 
ambtenaren. Er is een handelwijze 
van de overheid geweest die deze 
Uniser-affaire mede mogelijk heeft 
gemaakt. Ten behoeve van de gehele 
chemische afvalverwerking moet de 
hand toch kritisch in eigen boezem 
worden gestoken, los van het gehele 
gerechtelijke proces. Er staan geen 
ambtenaren terecht en evenmin de 
Staatssecretaris. Er is natuurlijk toch 
wat aan de hand. 

Staatssecretaris Lambers-Hacqueard: 
Hierover wi l ik wel een paar aanvul-
lende opmerkingen maken. Ook op 
bestuurlijk niveau moet zeker de hand 
in eigen boezem kunnen worden 
gestoken, als daartoe aanleiding 
bestaat. Daarover behoeven we niet 
te stri jden. Het gaat nu echter wel om 
de vraag wat de meest geëigende 
plaats, t i jd en manier is om dat te 
doen. Ik verwijs naar wat hierover is 
gezegd in de desbetreffende notitie 
van 1 december jongstleden. Een 
gemeentebestuur kan verder natuurlijk 
ook zelf een onderzoek laten verrichten 
naar de manier waarop het gemeente-

lijke beleid in dezen tot stand is 
gekomen. 

Na de uitspraak van de rechter in 
eerste aanleg zal een aantal gegevens 
op een rij staan. Daarbij zal worden 
nagegaan welke bestuurlijke conclu-
sies daaruit zijn te trekken. Dat 
gebeurt dan dus niet met Sint-Jutte-
mis, maar binnen afzienbare t i jd, want 
ik laat nu buiten beschouwing, dat er 
na de uitspraak van de rechter 
mogelijk hoger beroep plaatsvindt. 
Het zal immers niet zo ontzettend lang 
meer duren, dat de rechter in eerste 
aanleg een uitsrpaak doet. Ik stel dan 
ook voor, dat de Kamer de evaluatie 
in deze van de Minister van Justitie en 
mij afwacht. Een 'bestuurlijk onder-
zoek' is trouwens een verzamelnaam 
voor allerlei modaliteiten. Aan de 
hand van die evaluatie kan gezamenlijk 
worden nagegaan, of een vorm van 
bestuurlijk onderzoek nuttig en nodig 
is. Men moet het niet uit de weg gaan, 
maar zo'n onderzoek moet wel een 
functie hebben, in het geheel passen. 
En er moet natuurlijk een aanleiding 
voor zijn. Er mag geen sprake van 
zijn, dat er een 'zondebok-verwachting' 
wordt opgeroepen, die niette vervullen 
is. Dit zondebok-effect speelt nu 
eenmaal een rol in de maatschappelij-
ke psychologie, al kan ik mij dat best 
voorstellen. 

Kortom, ikzeg toe, dat wi j zorgvuldig 
zullen nagaan op welke manier deze 
zaak verder het beste kan worden 
bekeken. 

Ik wi l nog wat nader stilstaan bij de 
Wet chemische afvalstoffen. We 
moeten wel beseffen, dat de ellende 
die we nu in sommige opzichten mee-
maken - bodemverontreiniging, en de 
Uniser-affaire - een erfenis is uit de 
periode voordat de Wet chemische 
afvalstoffen in werking is getreden. 
De situatie is nu echter beter. Er klinkt 
wel een geluid door, alsof het nog 
steeds een grote rommelboel is. Dat 
is niet het geval. Een zorgvuldige 
praktijk t.a.v. chemische afval is en 
blijft een zorg van de overheid, maar 
moet vooral ook een kwestie van 
verantwoordelijk optreden van alle 
betrokkenen zijn. Die eigen verant-
woordeli jkheid moet niet worden 
afgeschoven. 

In dit verband is van belang dat het 
streven is het toezicht op de naleving 
van de Wet chemische afvalstoffen 
steeds verder te verscherpen op dit 
punt zijn door ongeveer alle sprekers 
diverse vragen gesteld die ik samen-
vattend wil beantwoorden. 

De discrepanties tussen de gegevens 
over de geregistreerde en de geschatte 
hoeveelheden chemisch afval zijn 
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vooral terug te voeren op het feit dat 
eerder gedane schattingen gebaseerd 
waren op verouderde gegevens, op 
de economische recessie en op de 
ontwikkelingen op het gebied van het 
voorkomen van het ontstaan van 
chemische afvalstoffen. 

Er is geen indicatie dat er geknoeid 
wordt met de marges van het stoffen-
en processenbesluit. Vooral de heer 
Mik heeft hierover gesproken. 

Ik heb het al gehad over controle en 
opsporing. De milieu-inspecties zijn 
wel degelijk bevoegd om monsters te 
laten analyseren. Daarvoor zijn op de 
begroting gelden uitgetrokken. Op dat 
punt behoeft er dus geen sprake te 
zijn van speciale aandacht, en is er 
ook geen noodzaak tot uitbreiding van 
bevoegdheden of financiering. 

Het is logisch, dat van verschillende 
zijden is gevraagd naar beleidsformu-
lering op het gebied van verwerking 
en opslag van chemisch afval, 
alsmede naar de resultaten van het 
onderzoek door de commissies-Kolf-
schoten en -Hofman. Overleg met het 
bedrijfsleven heeft onder meer geleid 
tot de werkzaamheden van deze beide 
commissies. 

Beleidsbeslissingen op grond van 
deze adviezen zullen dit jaar genomen 
worden. De adviezen zijn in de eerste 
helft van dit jaar te verwachten. Dan 
zullen wi j de knopen door moeten 
hakken. Ik wijs ook op het belang van 
de besluitvorming van de lagere 
overheid met betrekking tot de 
afvalverwerking Rijnmond, de 
overname dus van de AVR door de 
gemeente Rotterdam, met well icht de 
mogelijkheid van uitgroei tot een 
integraal verwerkingsbedrijf. 

Interimbeleid is in dit verband een 
term die op de voorgrond treedt. 
Tijdelijke opslag mits op verantwoorde 
wijze is een mogelijkheid, naast 
'second-best' oplossingen als depo-
nie op goede gecontroleerde stort-
plaatsen. In een enkel geval kan er 
afvoer naar het buitenland plaatsvin-
den, al moet op dat punt wel een 
restrictief beleid worden gevoerd. Er 
moet dan werkelijk geen andere 
mogelijkheid zijn. Verder wil ik ook 
verwijzen naar de antwoorden 209 en 
210 in de nota naar aanleiding van het 
verslag. 

Voorlichting en educatie zijn een 
onmisbare component in een effectief 
milieubeleid. Het afval-educatieproject 
maakt deze overstap van het ene 
onderwerp naar het andere voor de 
hand liggend. In de schriftelijke 
antwoorden op vragen van mevrouw 
Oomen-Ruijten ga ik nader in op dit 
project. 

Als mil ieuvoorlichting en -educatie 
samenvallen met concrete maatrege-
len van de overheid, vormen zij een 
belangrijk complement van de 
afdwingbare maatregelen. Het gaat 
daarbij wel om een wisselwerking. 
Men kan niet zeggen dat de voorge-
lichte burger het dan verder zelf maar 
moet zien te rooien, maar omgekeerd 
kan geen beleid slagen als het niet 
steunt op voldoende acceptatie en 
milieubesef. Verder geldt dat ook 
degenen die met de uitvoering van 
milieutaken zijn belast een goede 
voorlichting mogen verlangen. Ten 
behoeve van een goede uitvoering 
van de milieuwetgeving zal een 
voorlichtingsactie worden gestart die 
speciaal gericht is op bestuurders, 
zulks naast de verschillende andere 
vormen van voorlichting voor ambte-
naren en andere bij de uitvoering van 
het beleid betrokkenen. 

Mevrouw Oomen-Ruijten sprak van 
gebrek aan coördinatie tussen CRM 
en Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
op het gebied van de milieu-educatie. 
Het departement van CRM stimuleert 
al jarenlang de activiteiten op het 
gebied van de natuurbeschermings-
educatie. Het gaat nu om een opti. iale 
afstemming daarvan en waar mogelijk 
een samengaan met de milieu-educa-
tie activiteiten vanuit V en M. Daarmee 
zou de zaak het meest gediend zijn, 
op korte termijn zal ik hierover een 
gesprek met Staatssecretaris De Boer 
voeren. 

De Heer Mik heeft gesproken over 
de invloed van V en M-zijde op het 
milieu-educatie. Binnen afzienbare ti jd 
hoop ik hierover een gesprek met 
Minister Van Kemenade te hebben. 
De uitkomsten daarvan zal ik aan de 
Kamer mededelen. 

Op het gebied van voorlichting en 
educatie zijn ook de miiïeu-organisa-
ties van belang. De heer Braams 
suggereerde dat ik kritiekloos zou 
varen in het kielzog van de milieu-ac-
tiegroepen. Hij ried mij ten minste aan 
'enige afstand te nemen' wat toch het 
houden van te weinig afstand sugge-
reert. Misschien mag ik dit kernachtig 
kwalificeren met het woord 'onzin'. Ik 
vertrouw erop dat het voor iedereen 
evident is dat ik als bewindsvrouw van 
iedereen van welk specifiek deelbe-
lang ook los sta. Het waarderen van 
het werk van de milieuorganisaties 
betekent helemaal niet dat ik 'er 
achteraan loop'. De heer Braams 
suggereerde eigenlijk dat ik, als ik een 
milieu-organisatie het woor ' lood' 
hoorde roepen, meteen vrolijk achter 
de fanfare zou lopen. De onderbou-
wing voor maatregelen m.b.t. lood 

natuurlijk wel degelijk aanwezig is, 
staat schriftelijk ter beschikking van 
de heer Braams. 

De heer Braams (VVD): In mijn 
aantekening staat dat ik heb gesproken 
over afstand houden. Ik heb veel uit 
mijn hoofd gesproken, maar het was 
de bedoeling om te zeggen afstand 
houden. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
alleen maar bli j , als wi j hier over en 
weer geen misverstanden hebben. 

Ik sprak al over waardering voor de 
milieu-organisaties. Mevrouw De 
Boois bracht de subsidiëring daaraan 
ter sprake. De afgelopen jaren heeft er 
echt een forse stijging van de uitgaven 
daarvoor plaatsgevonden. Voor de 
beide jaren 1981 en 1982 is een 
bedrag van f2,4 min. beschikbaar 
gesteld. In de huidige budgettaire 
situatie is het geen gebrek aan 
waardering maar een kwestie van 
realiteit, gegeven ook de overige 
prioriteiten binnen de mil ieubegroting, 
dat ik van mening ben - ik zeg dit 
vooral in de richting van de heer 
Lankhorst - dat er voorshands geen 
verdere extra financiële steun kan 
worden voorzien op de begrotingspost 
voor de milieu-organisaties. Wel 
kunnen er hier en daar mogelijkheden 
zijn voor financiële steun in het kader 
van specifieke projectopdrachten 
binnen de sectorale milieuwetten en 
de daarvoor opgenomen posten. Het 
door mevrouw De Boois gevraagde 
overzicht zullen wij graag verschaffen. 

Ik verwees al naar de schriftelijke 
beantwoording betreffende het lood 
in de benzine. De heer Braams zal 
daarop nog terugkomen, naar hij liet 
blijken. Nog enige andere antwoorden 
zijn ook schriftelijk gegeven. 

Een antwoord dat ik eveneens 
vooral 'verwijzenderwijs' moet en kan 
geven, heeft betrekking op de opmer-
kingen van de kant van de heren 
Tommei, Willems en Bakker over de 
problematiek van de verwijdering van 
laag- en middel-radioactief afval. Er is 
een notitie van mijn kant aan de 
Kamer gestuurd, vervolgens is een 
mondeling overleg daarover gehou-
den en daarna is er een brief over het 
radioactief afval op het Kema-terrein 
aan de Kamer gekomen. Het in die 
laatste brief weergegeven besluit lijkt 
mij duidelijk. Zoals is toegezegd, zal ik 
de Kamer binnenkort - de zaak is 
echter nog niet afgerond - nader 
informeren over het resultaat van 
verder onderzoek naar de mogelijkheid 
om op kortere termijn een interimop-
slag op het land te realiseren. Dit is, 
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zoals bekend, de enige kans - zij het 
op zeer korte termijn geen grote - om 
af te kunnen zien van oceaanstorting. 

Ik wi l hier nog een keer zeggen dat 
het hier niet zozeer een kwestie is van 
wat je wilt, als wel van wat je kunt. De 
heer Tommei noemde voorstellen van 
Greenpeace. Deze zijn mij nog niet 
toegezonden, maar het lijkt mij een 
goede zaak als Greenpeace deze 
voorstellen inbrengt in de Commissie 
HVRA, waarin Greenpeace immers 
deelneemt, dan kunnen ze daar 
worden beoordeeld. Wetswijziging is 
voor interimopslag niet nodig. Verder 
moge ik verwijzen naar de informatie 
die op dit punt al is en binnen afzienbare 
ti jd - want ook de besluiten zullen 
binnen afzienbare tijd moeten vallen — 
nog zal worden verstrekt. 

Ten aanzien van een andere 
inventarisatie, gevraagd door de heer 
Wil lems, te weten van milieu-effecten 
van bestaande en geplande kerncen-
trales in het buitenland op Nederland, 
merk ik op dat deze er in feite al is. 
Sinds 1964 worden grensoverschrij-
dende wateren bij de grens gemeten 
en zijn er lucht- en depositiemetingen 
bij nucleaire installaties. Voorts 
publiceert de EG een overzicht van 
alle lozingen van nucleaire installaties 
in het EG-gebied. Alle voorgenomen 
lozingen moeten bij de Europese 
Commissie worden aangemeld en 
dan door een onafhankelijke commis-
sie worden beoordeeld. Het materiaal 
is er derhalve en het wordt ook 
gepubliceerd. 

De heer Bakker noemde nog het 
EG-overleg over verwijdering.... 

De heer Willems (PSP): Mag ik nog 
even op het voorgaande terugkomen, 
mijnheer de Voorzitter: ik heb met 
name om inventarisatie gevraagd, 
gezien de te verwachten uitbreiding 
van kerncentrales in de nabije toe-
komst, en daarbij heb ik tevens voor 
ogen dat er een prognose zou moeten 
komen van de effecten die dit zou 
kunnen hebben. Dit kan immers 
leiden tot een duidelijker standpunt 
van de Nederlandse Regering en ook 
van de Nederlandse bevolking over 
de consequenties die dit beleid in het 
buitenland voor ons milieu heeft. Dat 
is iets anders dan een inventarisatie 
van de nu optredende effecten. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Als het gaat om bestaande en 
geplande kerncentrales in het Duitse 
grensgebied, dan moet ik verwijzen 
naar hetgeen ook al bij de schriftelijke 
voorbereiding over de NDKK is 
medegedeeld, want dat is het kader 

voor de relatie met Duitsland, voor 
hetgeen daar gepland wordt op 
nucleair gebied en voor wat daarover 
aan prognoses is. Ook daar ligt 
materiaal dit als aanvulling op mijn 
antwoord. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van het geluid zijn ook een paar 
vragen gesteld.... 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft 
nog geen antwoord op mijn vraag 
gegeven. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou 
de heer Bakker niet tekort wil len doen, 
- hij heeft gelijk. Hij vroeg naar 
EG-overleg over de verwijdering van 
radioactieve afvalstoffen. Het ont-
schoot mij even, maar ik stond op het 
punt te zeggen dat zulk overleg op 
zichzelf al vele jaren plaatsvindt, 
omdat de EG het onderzoek naar 
verwijdering van radioactieve afval-
stoffen coördineert en er soms ook 
geld in stopt. Ik denk echter dat we 
het maar in het midden moeten laten, 
of het in de zin waarin de heer Bakker 
het naar voren bracht een effectieve 
lijn is die door hem werd aangegeven. 

Ten aanzien van geluid hebben de 
heren Mik en Van der Vlies enige 
opmerkingen gemaakt. Gesproken is 
over lawaai op de arbeidsplaats en 
over vuurwerk. Wat het vuurwerk 
betreft, kon ik in het schriftelijk 
antwoord aangeven dat het Vuurwerk-
besluit medio 1982 van kracht zal 
worden. Voor de rest zou ik graag 
verwijzen naar de commissievergade-
ring die wi j in het vooruitzicht hebben 
over het Inducatief Meerjarenprograrrv 
ma geluid. 

Ik wi l , vooral tegen de heer Veld-
hoen, zeggen dat ook in internationaal 
verband een grote inzet van Neder-
landse zijde voor een meer op 
preventie gericht milieubeleid gebo-
den zal zijn. Daarbij moet speciaal een 
accent gelegd worden op de 
relatie tot ontwikkelingssamenwerking 
en op de diverse aspecten die de heer 
Veldhoen daarbij noemde en die ik 
kortheidshalve niet herhaal. 

Nu over de World Conservation 
Strategy adviezen van de CRMH en de 
Natuurbeschermingsraad ontvangen 
zijn, wil ik mij ervoor inzetten dat die 
ook in het nationale beleid doorwer-
ken. Ik zal met de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking proberen 
te bereiken dat dit ook in het ontwik-
kelingsbeleid gebeurt.Voor punten als 
de Water Decade - op zich zijn die 
belangrijk genoeg maar om wille van 
de ti jd ga ik er nu niet op in - verwijs 
ik naar de schriftelijke antwoorden. 

Voor de heer Mik doe ik dit ook met 
betrekking tot zijn vragen, die eigenlijk 
de keerzijde van deze zelfde medaille 
zijn, over bestri jdingsmiddelen op 
geïmporteerde groenten en fruit. 

De heer Wil lems vroeg naar de 
Seveso-richtlijn. Zij is op de EG-milieu-
raad van 3 december j l . aanvaard. 

Ik mag hiermee misschien toch de 
intentie hebben aangegeven op het 
gehele vlak van milieu, ook qua 
voorl icht ing, en World Conservation 
Strategy en ontwikkelingssamenwer-
king. Ik weet dat er meer aan vast zit, 
maar ik zou toch de veelheid van 
onderwerpen die ik zo compact 
mogelijk aan de Kamer probeer voor 
te leggen, in het gedrang brengen als 
ik bij dit punt uitvoerig stilsta. Dit 
betekent echter geen indicatie van 
gebrek aan belangstelling. 

Een onderwerp dat afzonderlijk 
onze aandacht vraagt - tot mijn 
vreugde kwam die aandacht met de 
nodige nadruk ook van de kant van de 
Kamer - is het punt economie en 
werkgelegenheid. Ik noemde het als 
een afzonderlijk thema voor beleid. 
Als ik zeg dat het bevorderen van een 
goed leefmilieu vanwege de daarmee 
verbonden ontwikkeling van schone 
energie en grondstof-besparende 
technologie en produkten van groot 
belang is ook voor het werkgelegen-
heids-, industrie- en innovatiebeleid, 
dan heb ik al een aanduiding van mijn 
goede intenties op dat terrein aange-
geven, al kan deze zaak veel vollediger 
worden omschreven. Ik sprak eerder 
ook al over de betekenis van de 
batenkant van het milieubeleid. 

Er is van verschillende kanten over 
het milieuproduktieplan gesproken. 
De voorbereiding daarvan loopt, in 
samenwerking met de Minister van 
Economische Zaken. Ik wil mij ervoor 
inzetten dat het plan zo spoedig 
mogelijk beschikbaar komt. De eerste 
bouwsteen ervoor, de rapportage 
over 'mil ieu en technologie in Neder-
land', zal de Kamer op korte termijn 
bereiken en het aanboddeel zal in de 
tweede helft van 1982, naar het zich 
laat aanzien, komen. 

De heer Couprie (CDA): Ik heb dit al 
geïncasseerd. De Staatssecretaris 
doet dit alles echter achter elkaar, 
gefaceerd, die drie aspecten in het 
milieu produktieplan. Is het niet 
mogelijk dit naast elkaar te doen? 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Ik dacht dat ook hier een 
schriftelijk antwoord was gegeven. 
Het is een kwestie van de regen of de 
drup. Er kunnen best voordelen zijn 
aan het gebundeld presenteren, maar 
door de omstandigheden van de 
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voorbereiding kunnen wij beter eerst 
van start gaan met een eerste deel 
van de verschillende onderdelen die 
gezamenlijk het milieuproduktieplan 
zullen vormen. Wanneer wi j voor één 
onderdeel al verder zijn, dan is het 
verstandig om dit ook maar vast 
eerder de wereld in te sturen. Dit is 
ook belangrijk omdat er in dat eerste 
deel wel degelijk materiaal staat dat 
ook voor de aanbodzijde van belang 
is en waarvan je in het overheidsbeleid 
en in de maatschappelijke praktijk 
vast het nodige nut kunt hebben. 

De heer Veldhoen (PvdA): Het lijkt mij 
dat zeker de eerste twee delen tegelijk 
uitgevoerd kunnen worden. Alleen het 
beleidsdeel, het derde deel, dat moet 
later gebeuren omdat de eerste twee 
delen af moeten zijn. Ik vraag de 
Staatssecretaris wel om mijn suggestie 
te bespreken om al vast wat speerpun-
ten naar voren te halen. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Aan het aanboddeel konden wij 
pas zinvol werken nadat er een 
globaal inzicht in de ontwikkeling van 
en de vraag naar milieutechnologie 
beschikbaar was. Het zal duidelijk zijn 
dat wi j , zoals de heer Veldhoen zegt, 
het beleidsdeel niet eerder kunnen 
formuleren, dan nadat wij de resultaten 
van beide onderzoeksdelen beoor-
deeld hebben. Wij verkeren nu echter 
in een situatie waarin wi j metéén 
onderdeel wat verder zijn. Het tweede 
onderdeel, het aanbodsdeel, hebben 
wij nu eenmaal niet al in de la liggen. 
Omdat we geen ijzer met handen 
kunnen breken meen ik dat wi j alvast 
ons nut moeten doen met wat er is. 
Dit roept geen negatieve effecten op 
en wellicht zelfs een positief. Laat dat 
wat er eerder komt dan ook al eerder 
in het zicht komen van de Kamer en 
van anderen. De Kamer besteedt 
immers al enige jaren grote aandacht 
aan die 'milieuproduktiesector'. 

De heer Couprie (CDA): Het was niet 
onze bedoeling de activiteiten op het 
departement te doorkruisen door 
daarover voorstellen te doen. De 
stuurgroep is bezig met een paar 
activiteiten die, zoals de heer Veldhoen 
zegt, onafhankelijk van elkaar kunnen 
draaien. Waarom worden er dan niet 
onder die ene stuurgroep twee 
werkgroepen ingesteld, die gelijktijdig 
kunnen werken, met een beleidsgroep 
die daarna tot een afronding komt? 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: De heer Couprie wekt een 
beetje de indruk alsof wij op het 
nulpunt zijn gestart. Hij weet dat juist 

ook vanuit zijn fractie in het verleden 
het nodige op dit punt naar voren is 
gebracht. Daarom hebben wi j nu te 
maken met het effect van de rijdende 
trein. Wat is verder? Wat is al meer 
klaar? Nu we eenmaal op dit spoor 
zitten moeten wi j het ook niet moeil i j-
ker maken dan het al is en zo verder 
gaan. Het is logisch dat uiteindelijk de 
beide delen in het derde deel, het 
beleidsdeel, hun synthese zullen 
moeten vinden. Daarover behoeft 
men zich geen zorgen te maken. 
Ondertussen behoeven wij niet de 
ogen te sluiten voor het belang van 
'speerpunten', voor mogelijkheden 
om alvast in concreto de produktie-
structuur te bevorderen. 

De heer Veldhoen (PvdA): Dat laatste 
is juist. Door die speerpunten, die 
bedrijfstakken met een schone 
technologie naar voren te halen, 
werkt de Staatssecretaris in de lijn 
van de gedachte die beschreven staat 
in de Innovatienota. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Ik kom nog terug op een aantal 
elementen dat hierop nauw aansluit, 
zoals het in brengen van milieuprojec-
ten in werkgelegenheidsprogramma's. 
Ik wi js voorts op de aandacht voor de 
memo-bedrijven in het mil ieuproduk-
tieplan en de verschillende activiteiten 
op het gebied van kleinschalige en 
milieuvriendelijke werkgelegenheid. 
Dit zijn allemaal aanzetten in de 
richting die de heer Veldhoen bedoelt. 
Daarbij zijn een hele reeks concrete 
mogelijkheden. Overigens behoren 
die niet allemaal tot het beleidsterrein 
waarvoor ik dan in de eerste plaats 
verantwoordelijk ben. Vanuit de 
verantwoordelijkheid voor het 
milieubeleid pakken wij natuurlijk wel 
initiatieven op, stimuleren wi j en 
trachten wij in gang te houden wat er 
al mogelijk is. Dat lijkt mij een hele 
praktische aanpak. We zijn het in dit 
debat in elk geval behoorlijk eens 
over de richting waarin wi j moeten. 
Daar waar al tot concrete resultaten 
kan worden gekomen zal ik dat niet 
laten. 

In dit verband wijs ik er bij voorbeeld 
op dat de FNV-Noord Brabant een 
oproep heeft gedaan voor mil ieuvrien-
delijke produktie. Het leeft dus in de 
maatschappij zelf ook. Het is niet 
alleen een zaak van de overheid. Er is 
sprake van een wisselwerking met 
allerlei activiteiten in de praktijk. 
Gelukkig zijn er ook nog lichtpunten 
aan de horizon. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris zei dat 
zij sympathiek staat tegenover 

voorstellen als die van de memo-be-
drijven. Houdt dat ook in dat wi j dat 
duidelijk terugvinden in het werkgele-
genheidsplan, dat de Kamer nu 
hopelijk snel krijgt, of moeten we 
wachten op een uitgebreid milieupro-
duktieplan? 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Het is 
duidelijk dat de besluitvorming over 
het werkgelegenheidsplan, dat 
trouwens de noemer is van een 
veelkleurige schakering van compo-
nenten, niet bij mij ligt. Het zou flauw 
maar wel juist zijn als ik in antwoord 
op de vraag alleen zou verwijzen naar 
de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en naar de besluit-
vorming van de Regering terzake. 
Duidelijk is uit alles wat ik zei natuurlijk 
wel, dat mijnerzijds de aandacht voor 
kleinschalige milieuvriendelijke 
werkgelegenheid - o o k dat istrouwens 
een verzamelterm voor een gevarieerd 
geheel - er ook is met het oog op het 
werkgelegenheidsplan. De concrete 
uitwerking onder de noemer van zo'n 
plan mag men echter van mij niet hier 
en nu verlangen. Dat is niet mijn 
uitsluitende competentie. 

De heer Lankhorst (PPR): Dat is toch 
de kern van mi jn verhaal geweest. Ik 
twijfel niet aan uw goede intenties; 
die kennen wi j . De vraag is wel, welke 
strategie u voert om te zorgen dat in 
het werkgelegenheidsplan dit is terug 
te vinden. Over die strategie horen wi j 
betrekkelijk weinig. De Staatssecretaris 
kan wel stellen, dat zij formeel kan 
zeggen, dat het niet onder haar valt 
en dat men met die vragen naar de 
Minister van Sociale Zaken moet 
gaan. Ik meen echter dat wij nu, 
pratend over de begroting voor 
milieuzaken, aan haar mogen vragen, 
welke strategie zij heeft bepaald om 
het ook in die sector tot gelding te 
brengen. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Deze 
week staat ook de behandeling van de 
begroting van Sociale Zaken op de 
kameragenda. Ik heb helaas niet 
kunnen volgen of die vraag ook in dat 
debat is gesteld. Het zou wel een heel 
goede gelegenheid zijn geweest. Ik 
liet het echter niet bij een verwijzing 
naar de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Ik heb ook gezegd 
dat ik zeker aandacht voor dit soort 
van werkgelegenheid zal vragen. 
Dat gebeurt ook al in de contacten 
met het departement van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (zoals die 
van daaruit ook met andere departe-
menten bestaan) om na te kunnen 
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gaan welke combinaties tussen 
andere beleidsdoeleinden en werkge-
legenheid allemaal mogelijk zijn. Laat 
duidelijk zijn dat wij dit in ons voor-
hoofd en niet in ons achterhoofd 
hebben. Er wordt vanuit het departe-
ment van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne ook enige financiële 
steun aan dit soort van werkgelegen-
heid gegeven om met een aanzet in 
de goede richting ook van V en 
M-zijde aan een concrete strategie 
vorm te kunnen geven. 

De heer Couprie (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ons ging het om de 
intenties. Het gaat er niet om nu te 
horen, hoe Minister Den Uyl in zijn 
werkgelegenheidsplan milieuaspecten 
gaat betrekken, maar wel, hoe de 
Staatssecretaris dat via haar wegen 
gaat doen. Daarbij denk ik niet 
allereerst aan wat in de industrie 
gebeurt maar ook aan uitbreiding van 
de werkgelegenheid in de overheids-
sfeer, wat ook in dat werkgelegenheids-
plan voor zou komen. Ik ben er nooit 
zo voor, functies te creëren in de 
overheidssfeer, maar als we praten 
over produktieve functies in de 
overheidssfeer, waarom denken we 
dan niet aan mensen die het milieu-
produktieplan in de overheidssfeer 
aanpakken, met alle in vesten ngseffec-
ten en dergelijke voor de industrie 
erbij? Dan dienen we twee taken. Dat 
mag dan ook nog in deeltijdbanen 
gebeuren, want dan kunnen ze 
's morgens daaraan werken en 
's middags bij de industrie gaan kijken 
wat er moet gebeuren. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Ik zei al 
dat er ook wel enige concrete perspec-
tieven bestaan. Ik was op dit punt nog 
niet uitgepraat, hoewel ik kortheidshal-
ve trachtte een aantal concrete 
invull ingen over te slaan, omdat ik 
bang was anders al te zeer de oevers 
van de mij toegedachte spreektijd te 
overschrijden. Het overheidsaankoop-
beleid is naast zo'n milieuproduktie-
plan en naast aandacht voor de 
memowerkgelegenheid een essentieel 
element op dat hele belangrijke veld, 
waarop wordt gezocht naar een 
synthese tussen economie en werkge-
legenheid. Ik denk dat wi j niet alleen, 
tot mijn vreugde, qua intentie in 
dezelfde richting gaan, maar dat er 
ook wat betreft de concrete invulling 
een aantal mogelijkheden zijn. Als de 
Kamer in haar creativiteit er nog meer 
kan verzinnen - ik kan deze nu niet 
allemaal opsommen - dan is dat 
welkom. Wij kunnen dan te zamen 

verder komen in een richting, die heel 
belangrijk is. Niet voor niets noemde 
ik bij de vier thema's van beleid het 
samengaan milieu, economieën 
werkgelegenheid in plaats van als een 
schijnbare tegenstelling. Ik hoop dat 
dit voldoende overtuigingskracht 
geeft en niet alleen maar het beeld 
dat het enige mooie woorden voor de 
vaak zijn. 

Ik wi l in dit verband ook noemen 
een regeling betreffende de subsidië-
ring van projecten op het gebied van 
schone technologie. Deze regeling is 
gelukkig bijna gereed. Ook daaruit 
blijkt de instelling, zoals de heer 
Veldhoen die onder woorden heeft 
gebracht. Aan die regeling zal met 
medewerking van de Kamers van 
Koophandel vooral bij het midden- en 
kleinbedrijf bekendheid worden 
gegeven. 

Nog veel meer initiatieven zijn 
denkbaar. De heer Van der Vlies vroeg 
wat er gebeurt als er belemmeringen 
zijn. Belemmeringen zijn er om weg te 
nemen. Er zijn allerlei instrumenten 
die benut worden en hun effect 
kunnen hebben: subsidies, kredieten, 
de WIR, kennisoverdracht en overleg 
met het bedrijfsleven. 

Ik denk dat het nuttig is, als ik in een 
aanvulling op de nota van de Minister 
van Economische Zaken over over-
heidsaanschaffingen en innovatie van 
mijn kant nog eens aangeef, welke 
betekenis het aanschaffingsbeleid van 
de overheid ook voor het milieubeleid 
kan hebben. Ik wi l dan ook proberen 
aan het einde van dit jaar een nota 
over het milieuvriendelijke aankoopbe-
leid gereed te hebben. Als er eerder 
informatie mogelijk is over kansen op 
aanschaffing van bepaalde milieu-
vriendelijke produkten, dan zal ik die 
informatie de Kamer zeker niet 
onthouden. 

Ik sprak al even over de informatie 
aan het bedrijfsleven, speciaal aan het 
midden- en kleinbedrijf. Voorlichting 
op dat punt is belangrijk. De heer 
Veldhoen vroeg of de transferpunten 
zouden kunnen worden verbeterd, 
waarbij hij speciaal TNO noemde. Ik 
weet niet of nu juist universiteiten en 
hogescholen de meest rechtstreekse 
functie op dit punt kunnen vervullen. 
Het is belangrijk dat vooral de contac-
ten die zijn gelegd met de Kamers van 
Koophandel een meer gestructureerd 
karakter krijgen, want dat geeft de 
meest rechtstreekse informatie-uitwis-
seling. 

De heer Veldhoen (PvdA): Er zijn in 
dit verband heel aardige ervaringen 
bij de TH Twente en bij de TH Eindho-
ven. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Men moet het ene doen en het 
andere niet laten. Ik zeg niet dat de 
TH-opzet een slechte zaak is, maar het 
sterkste accent zal toch op de Kamers 
van Koophandel moeten liggen 
omdat men op die manier het snelst, 
het meest direct het grootste aantal 
betrokkenen kan bereiken. Ik wil graag 
toezeggen, dat wij daarnaast ook aan 
de genoemde transferpunten aandacht 
zullen besteden. 

De heer Couprie vroeg naar de 
kaderregeling voor milieu-investerin-
gen in de galvanische industrie. Hij 
dacht dat winstgevende bedrijven niet 
onder deze kaderregeling zouden 
vallen. Alle bedrijven vallen onder 
deze regeling. Ik moge in dit verband 
verwijzen naar het antwoord op vraag 
39. Ik hoop dat dit antwoord de zaak 
voor de heer Couprie opheldert. Ik 
denk dat hij zich zorgen maakte over 
loos alarm. 

De heer Couprie (CDA): Dat is een 
misverstand en dat is een gevolg van 
de memorie van toelichting, waarin is 
gesteld dat het alleen gaat om 
bedrijven die de kosten van milieu-
maatregelen niet aankunnen. Daarvoor 
worden dus bedrijfsgerichte maatrege-
len bedacht. Veel verder dan bedenken 
is men nog niet gekomen. Men moet 
dit breder doen en dit ook richten op 
bedrijven, die nog niet onder de rode 
streep zijn gezakt. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Ik zei al dat er kennelijk een 
misverstand was gerezen, leder 
bedrijf echter met galvanische 
activiteiten kan voor het verrichten 
van milieu-investeringenter beperking 
van afvalwaterlozingen een beroep op 
die kaderregeling doen. Daar gaat het 
toch maar om dacht ik! Het misver-
stand lijkt mij hiermee uit de wereld te 
zijn geholpen. 

De heer Couprie (CDA): Dat gaat dus 
nu gebeuren; dus ook andere bedrij-
ven? 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Ik kan 
niet meer doen dan herhalen wat ik al 
enkele malen uit de kaderregeling heb 
geciteerd. Ik hoop dat ik de vrees van 
de heer Couprie weg heb kunnen 
nemen. Zo'n regeling wordt toch 
gemaakt om uit te voeren! Als hij 
echter zorgen over die uitvoering blijft 
houden, is het wellicht verstandig om 
dit eens met de Minister van EZ op te 
nemen, aangezien het een regeling is 
die van dat departement afkomstig is. 

Wat de vragen over de sanering van 
milieuhinderlijke bedrijven betreft, wil 
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ik kortheidshalve verwijzen naar de 
schriftelijke antwoorden. De vrees van 
mevrouw De Boois voor een vooruit-
schuiven van de regeling - belangrijk, 
niet alleen in het kader van milieu en 
werkgelegenheid, maar ook van 
milieu en stadsvernieuwing - is zeker 
ongegrond. In de toelichting op het 
begrotingsartikel 112 staat dat er een 
extra bedrag is voorzien dat bij de 
komende Voorjaarsnota aan de orde 
kan komen als daaraan tenminste 
behoefte blijkt te bestaan; dat hangt 
mede af van de ingekomen verzoeken 
om subsidie. 

Ik ben er verheugd over dat uit de 
vragen en opmerkingen van alle 
sprekers is gebleken dat zij de integra-
tie van het milieubeleid belangrijk 
vinden. Ik probeer deze vragen te 
bundelen in enkele nadere mededelin-
gen over het project dat in het 
regeerakkoord is voorzien om de 
integratie van het milieubeleid 
gestalte te geven. 

Het gaat erom dat alle componenten 
van een tot volwassenheid uitgroeiend 
milieubeleid niet alleen onderling 
moeten samenhangen, maar ook 
worden vervlochten in het totaal van 
het regeringsbeleid. Ik heb al eerder 
gezegd dat dit een adequaat instru-
mentarium vraagt en doeltreffende 
procedures die tevens een verantwoor-
de afweging van het milieubelang en 
andere belangen mogelijk maken. 
Mevrouw De Boois memoreerde in dit 
verband de selectieve groei. Zij uitte 
wat vrees op dat punt, maar ik ben 
van mening dat juist genoemd 
integratie-plan kan leiden tot een 
structuur die tot minder van dit soort 
ongerustheid aanleiding hoeft te 
geven. Er moet geen misverstand 
over bestaan dat het bij dit project 
gaat om een regeling die een structuur 
aan moet geven. Ik zeg dit met name 
in de richting van de heer Lankhorst; 
het gaat niet om een project voor het 
opstellen van een plan dat het gehele 
milieubeleid inhoudelijk met een zeer 
lange adem tot een alpha en omega 
brengt. Het gaat om het opstellen van 
een plan om te komen tot een structuur 
waarin de elementen interne en 
externe integratie tot hun recht 
komen. Het moet leiden tot een 
operationeel plan, een plan dat kan 
worden uitgevoerd, tot concrete 
besluitvorming en tot middelen om 
aan een en ander vorm te kunnen 
geven. Ik zeg dit met enige nadruk, 
omdat de door de heer Lankhorst 
ingediende motie wat dit punt betreft 
mijns inziens op een wat andere lijn 
zit dan de clou van het project. 

Wat is nu de stand van zaken? Het 
streven is erop gericht om het plan dit 
kalenderjaar voor te leggen aan de 
Kamer, uiteraard na besluitvorming in 
het kabinet. De voorbereidingen voor 
de projectopdracht zijn voltooid en ik 
denk dat de projectopdracht binnen-
kort in de Ministerraad zal kunnen 
worden behandeld. Daarna zal de 
projectopdracht, waarin vele zaken, 
die ik nu zeer globaal aanduid, meer 
concreet worden uitgewerkt, worden 
gepubliceerd. 

De filosofie van de kringloopecono-
mie acht ik natuurlijk belangrijk, zoals 
ook gebleken zal zijn uit mijn opmer-
kingen over milieu en werkgelegen-
heid. Zoals de heer Lankhorst het naar 
voren brengt, is dit in het project 
echter niet aan de orde. De structuur 
om voor deze filosofie samen met 
andere uitgangspunten een harmonie 
te bereiken moet vorm krijgen in het 
uiteindelijke plan. De gedachtengang 
die de heer Lankhorst in zijn motie 
heeft neergelegd, past daar niet zo 
goed in. Ik ben in elk geval blij dat de 
Kamer grote aandacht heeft voor het 
project tot het opstellen van een 
integratieplan voor het milieubeleid, 
in de wandeling PIM genoemd. Bij het 
opstellen van dit plan zullen naast de 
andere departementen ook maat-
schappelijke organisaties worden 
betrokken. 

Het geheel van het bestuurlijk 
instrumentarium acht ik buitengewoon 
belangrijk. Consequente handhaving 
van de mil ieuwetgeving is voor mij 
uitgangspunt. Daar tegenover mag de 
burger dan ook verlangen dat het 
geheel van de geldende regels zo 
overzichtelijk, samenhangend en 
hanteerbaar mogelijk is. Hoewel de 
stapsgewijze wordingsgeschiedenis 
van de mil ieuwetgeving dit moeilijk 
maakt, zal in de komende periode 
extra aandacht moeten worden 
besteed aan stroomli jning van het 
bestuurlijk instrumentarium. Ik ben 
dan ook blij met de aandacht die ook 
op dit punt van de kant van de Kamer 
bleek, vooral van de heer Couprie. 

Het vergunningenstelsel zal moeten 
worden verbeterd, zowel qua juridi-
sche aspecten, als qua beleidsinhou-
delijke afstemming. Die afstemming 
moet uiteindelijk tot gevolg hebben 
dat de milieu-effecten geïntegreerd 
kunnen worden beoordeeld, waarbij 
ik prioriteit wil geven aan het uitwerken 
van de mogelijkheid om uiteindelijk te 
komen tot één integrale milieuvergun-
ning. Ik wi l ook werken in de richting 
van één integrale beleidsplanning, 
voortbouwend op wat er nu aan 
deel-IMP's in de wet is voorzien. Als 

men daarbij dan ook nog de mil ieu-
effectrapportage betrekt, tekenen zich 
de contouren af van een beleid waarin 
zowel efficiency, duidelijkheid als het 
mil ieu worden gediend. Het zal dan 
mogelijk worden om en de gevolgen 
voor het milieu in kaart te brengen en 
om die te toetsen aan de beleidslijnen 
van de overheid in één, zeer hanteer-
baar geheel. 

Nogmaals, het is een zaak die 
gegeven de begrijpelijke wordingsge-
schiedenis van het bestuurlijk instru-
mentarium tot nog toe nogal wat 
inhoudt en bepaald niet zo maar uit 
de mouw te schudden is, maar het 
lijkt mi j , ook gelet op het gevoelen 
van de Kamer - de heer Couprie heeft 
een aantal boeiende en nuttige 
gedachten hierover geuit - goed om 
die richting in elk geval in te slaan. Ik 
zou hierover nog veel meer kunnen 
zeggen, maar ik weersta die verleiding. 
Misschien kom ik nog op een enkel 
onderdeel terug, maar ik wi jd er geen 
heel betoog aan. Overigens heb ik 
over dit onderwerp in deze zaal, zij het 
in een andere rol, wel eens eerder de 
nodige gedachten geuit. Ik denk niet 
dat het beeld, dat ik toen van die 
gedachten gaf, nu erg veel is veran-
derd. Dus wie 'mi jn nieren wi l proe-
ven ' , kan wel het een en ander te 
lezen vinden in de handelingen van 
de afgelopen periode. 

De heer Braams dacht dat het 
beroep dat inspecteurs voor de 
milieuhygiëne kunnen instellen, soms 
vertragend werkt. Hij sprak zelfs van 
afschrikkend. Dat beeld zou ik met 
kracht wil len bestrijden. Er worden 
sowieso weinig beroepen ingesteld. 
Het gaat om 1100 beroepen op een 
totaal van 20.000 verleende vergunnin-
gen. Dat is al een verhouding die 
weerlegt, dat de beroepen voortdurend 
het verlenen van vergunningen dwars 
zouden zitten. Van die 1100 beroepen 
zijn er gemiddeld 40 per jaar afkomstig 
van de milieu-inspectie. 

Dit lijkt mij een aardige ontzenuwing. 
Zo'n beroep wordt overigens pas 
ingesteld nadat de milieu-inspecteur 
eerder en ti jdig tijdens de procedure 
zijn mening heeft gegeven. Dus dat 
ook daarbij zorgvuldig wordt gehan-
deld, zou ik voorop wil len stellen. Een 
en ander gebeurt overeenkomstig de 
circulaire van de vorige minister, die 
in november 1979 is uitgebracht. Naar 
mi jn smaak vormt het beroep, in 
tegenstelling tot het beeld dat de heer 
Braams oproept, een noodzakelijk 
sluitstuk van de verantwoordeli jkheid 
van de milieu-inspectie voor de 
belangen van volksgezondheid en 
milieuhygiëne. 
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Het is ook een instrument dat het 
juist veel beter mogelijk maakt, een 
gedecentraliseerd beleid op een 
verantwoorde wijze in de praktijk 
vorm te geven. Van de kant van de 
Kamer is immers ook vaak genoeg 
gezegd, dat toch een beetje moet 
kunnen worden toegezien op wat men 
bij de lagere overheden doet. Ik zou 
het beroep dus als zeer positief wil len 
kenschetsen, al kan de zaak in een 
heel speciaal geval wat minder 
gelukkig verlopen, maar waar komt 
dit niet voor? Zo is het leven. 

Ik noemde de milieu-effectrapporta-
ge al als een belangrijk instrument in 
dit kader. Mevrouw De Boois sprak er 
haar zorg over uit, dat er maar twee 
projecten zouden zijn in het kader van 
het interimbeleid-MER. Dat is niet zo; 
ik heb er twee genoemd toen ik de 
voorlopige commissie milieu-effect-
rapportage op 15 december jongstle-
den installeerde. Er zijn er meer op 
komst en er komen nieuwe bij. Ik zal 
de Kamer graag op de hoogte houden 
van het interimbeleid, want ik vind het 
erg belangrijk. We doen er ervaring 
mee op en tevens geven we vorm aan 
de gedachte, dat de overheid vast 
vooruit loopt op de wetgeving door 
het instrument milieu-effectrapportage 
zelf te gebruiken. Ik noem enkele 
projecten: de kwestie Grevelingen 
zoet/zout, de voorgenomen aanleg 
van de Zuiderzeespoorlijn, de inrich-
ting van de Ederheide als compagnie-
oefenterrein en de verdere besluitvor-
ming over windenergie en opslag. 
Het slufterdamproject behoort ook 
nog in dit rijtje thuis. Het is natuurlijk 
geen lijst voor de eeuwigheid; er kan 
nog meer bijkomen, immers hier 
vinden steeds nieuwe ontwikkelingen 
plaats en het is een kwestie van 
vri jwi l l igheid in het overheidsbeleid. 
Men draagt projecten aan en daarover 
wordt overleg gevoerd met de 
desbetreffende bewindslieden. Ik ben 
blij dat er al een aantal projecten is 
uitgerold. 

Mevrouw De Boois vroeg naar een 
milieu-effect rapportage voor de 
havenuitbreiding en industrievesti-
ging bij Umuiden. Dit betreft inderdaad 
belangrijke mil ieugevolgen. Het 
voor touw ligt echter bij de provincie 
Noord-Holland. Ik wees er al op dat 
wi j ons indefase vóór het wetsontwerp 
bevinden. Men kan nu lagere overhe-
den of particulieren niet verplichten 
tot een milieu-effectrapportage. Maar 
als men al tot m.e.r. bereid is, zijn 
Staatssecretaris De Boer van CRM en 
ik bereid om de procedure rondom de 
milieu-effectrapportage met inschake-

ling van voornoemde commissie te 
helpen vormgeven en daarover 
overleg te voeren. In die zin wi l ik mij 
ook bij het bezoek dat ik binnenkort 
aan de provincie Noord-Holland 
breng, graag met de provincie 
verstaan. Ik zal in ieder geval de 
suggestie van mevrouw de Boois dan 
onder de aandacht brengen. 

Mevrouw De Boois en vooral de 
heer Couprie vroegen naar de plan-
ning. De heer Couprie vroeg mij toe te 
zeggen dat niet alleen aandacht zal 
worden besteed aan een op de totale 
milieuproblematiek afgestemde 
planningwetgeving, maar ook aan de 
bestuurlijk-juridische, begrotingstech-
nische en bestuurskundige aspecten. 
Dat zeg ik toe! Dit alles moet inderdaad 
in zijn samenhang worden bezien. Ik 
hoop dat de desbetreffende beleidsno-
ta over anderhalf a twee jaar aan de 
Kamer kan worden aangeboden. Het 
betreft overigens een zaak die niet 
alleen in deze nota zijn beslag krijgt. 
Elementen daarvan hebben veel te 
maken met dat Project Integratie-plan 
milieubeleid. De heer Couprie verwees 
ook naar de oratie van professor 
Drupsteen. Een proefschrift is niet in 
één dag geschreven, maar het is 
wellicht nog moeilijker een beleidsge-
richte nota snel het daglicht te doen 
laten zien. Als er nu zo'n nota gaat 
komen moeten we het ook goed 
doen, moeten we die totale samen-
hang echt doorwrocht neerleggen, 
hoewel je niet kunt blijven perfectio-
neren zodat je niet aan de praktijk 
toekomt. 

Er zijn vragen gesteld over het 
heffingenbeleid, die voornamelijk 
schriftelijk beantwoord zijn. Ik wil 
voor één punt nog de aandacht 
vragen, omdat daar vele 'indianenver-
halen' over in de wereld zijn gekomen. 
De aanleiding daartoe is dat heffingen 
en auto's gevoelige onderwerpen 
blijken te zijn in onze maatschappij. 
De combinatie van beide geeft 
kennelijk tot overgevoeligheid 
aanleiding. De heer Braams stelde 
een vraag waar ik blij mee was, 
omdat ik dan nog eens in alle nuchter-
heid op een rij kan zetten wat er wel 
en niet aan de hand is met betrekking 
tot berichten over 'de nieuwe geluid-
heffing' op auto's. 

Laat ik het nog eens duidelijk 
zeggen - ik heb nooit iets anders 
gezegd, maar ik zei u al: de overge-
voeligheid in deze zaak leidt wel eens 
tot indianenverhalen in de media - : Er 
is geen sprake van een nieuwe 
geluidheffing op auto's of een 
aanschafheffing die bovenop al het 
andere komt. Er is al lang sprake in de 

wetgeving en de IMP's - en dit is dus 
niets nieuws - van een brandstofhef-
fing om de geluidhinder van auto's te 
bestrijden met maatregelen. De regel 
'betaal maar en dan blijft het lawaai' 
geldt natuurlijk niet; brandstofheffing 
is een van de componenten van een 
vollediger beleid. Er was al een eerste 
brandstofheffing. Dat er een tweede 
tranche - een verhoging - van die 
brandstofheffing aan kwam, was ook 
al voorzien onder het vorige kabinet. 
Onlangs is de ministerraad akkoord 
gegaan met een wijziging van het 
heffingenbesluit geluidhinder wegver-
keer op mijn voorstel, waarbij die al 
voorziene verhoging vorm krijgt Ik 
heb die verhoging dus niet uitgevon-
den; ik begon niet speciaal met 
'autootje pesten'. 

Het gaat er nu alleen maar om dat 
wordt bekeken of deze tweede 
tranche kan worden vervangen door 
een aanschafheffing. Beide relevante 
elementen worden dan namelijk bij 
het geheel van de heffing betrokken. 
Immers, als men lang rondrijdt, maakt 
men meer geluid dan wanneer men 
korter rondrijdt. Als men in een stille 
auto rijdt, maakt men per definitie 
minder lawaai per gereden kilometer 
dan wanneer men dit in een lawaaiige 
auto doet. Deze beide elementen 
worden dan in één zo evenwichtig 
mogelijk heffingsgrondslag gecombi-
neerd. 

Het milieubeleid wordt nog wel 
eens met allerlei mythen en oneigen-
lijke beeldvorming belast. In het begin 
heb ik naar voren gebracht, dat ik mij 
daartegen zal verzetten. Dit is daarvan 
een kleine demonstratie op een punt 
dat zoveel lawaai heeft veroorzaakt 
voor niets. 

Natuurlijk worden in zo'n regeling 
stillere auto's minder belast dan 
lawaaiige. Kleine auto's zijn overigens 
niet per definitie lawaaiiger dan grote, 
dat loopt dwars door alle categorieën 
auto's heen. Ook in die zin is er geen 
sprake van oneerlijk onderscheid. Laat 
hiermee zijn aangegeven, dat het 
milieubeleid in alle onderdelen, niet 
alleen wetenschappelijk maar ook wat 
een eerlijke afweging betreft, een 
zorgvuldige onderbouwing verdient 
en krijgt! 

Bij de behandeling van de in het 
vooruitzicht gestelde nadere notities 
over de financiering van het mitieube-
leid kan ook over het uitgebreidere 
vraagstuk van de heffingen, waarvoor 
de nodige aandacht vereist is, nog 
voldoende van gedachten worden 
gewisseld. 

Al heb ik veel de revue laten 
passeren en soms uitgelokt door de 
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Kamer, nog nader ingevuld, ik heb 
uiteraard toch niet meer kunnen 
schetsen dan de contouren van een 
aantal beleidsvoornemens. Ik meende 
in veel reacties van de kant van de 
Kamer als grondtoon een vertrouwen 
te horen ten aanzien van die beleids-
voornemens. Dat verheugt mij. 

Ik wil er tot slot de nadruk op 
leggen, dat het er bij die beleidsvoor-
nemens per saldo gaat om het 
consolideren van al die plannen in 
een beleid dat uitmondt in een 
vanzelfsprekende inpassing in het 
maatschappelijke krachtenveld van 
het voorkomen van toekomstige 
schade aan het milieu. Het klinkt 
misschien bombastisch, maar we 
hebben het daarbij inderdaad over het 
zeker stellen van een leefbare toe-
komst! 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen 
besloten, te stellen in handen van de 
vaste Commissie voor Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk: 

wetsontwerp Machtiging tot 
mede-oprichting van de Stichting 
lnformatie- en Coördinatie-orgaan 
Dienstverlening Oorlogsgetroffenen 
(Wet Stichting I.C.O.D.O.Men bijla-
ge)(17259). 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb in de eerste termijn 
nagelaten te zeggen, dat ik het 
waardeer dat beide bewindslieden 
hier aanwezig zijn. Ik heb mij voorna-
meiijk gericht tot de Staatssecretaris. 
Dit doet evenwel niets af aan mijn 
waardering voor de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

Er is een aantal belangrijke dingen 
gezegd. In het algemeen kan ik 
positief oordelen over het gegeven 
antwoord. 

Het stond primair in mijn betoog, 
dat ervoor gezorgd moest worden, 
dat er een zo groot mogelijk draagvlak 
was voor het milieu. Wij wil len graag 
een aantal wri jvingspunten in de 
samenleving die te maken hebben 
met het milieubeleid wegnemen. Als 
het draagvlak wordt vergroot, vermin-
deren de weerstand en de irritatie. 
Uiteindelijk komt dit het milieu ten 
goede. 

Daarbij was van groot belang het 
geheel van de procedures. De Minister 
heeft gezegd, dat voor allerlei sane-
ringsactiviteiten de procedures van de 
Wet algemene milieubepalingen en 
de Hinderwet nodig zijn. Wij hebben 
moeten vaststellen, dat dit 

standpunt bij voorbeeld ten aanzien 
van de landbouwvergiften zelfs leidt 
tot het niet aanvragen van de vergun-
ning. Waarom zou een handelaar die 
zijn ruimte aanbiedt zich worstelen 
door alle trammelant van het aanvra-
gen van vergunningen met de 
daaraan verbonden kosten? Het is 
toch goed, als daarnaar nog eens 
wordt gekeken. Wij willen graag dat 
dit wordt bekeken in samenhang met 
de procedures ten aanzien van een 
tijdelijke voorziening om bij voorbeeld 
grond uit te gloeien. Hierover wil ik 
een motie aan de Kamer voorleggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Braams 
en P. M. Blauw wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat met sanering wordt 
beoogd een toestand te verkrijgen die 
vanuit milieutechnisch oogpunt beter 
is dan de situatie vóór de sanering; 

overwegende, dat bij de uitvoering 
van saneringsmaatregelen gestreefd 
moet worden naar het minimaal 
maken van hinder voor de omwonen-
den; 

overwegende, dat een tijdelijke hinder 
ter verkrijging van een netto gunstig 
resultaat vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt aanvaardbaar kan zijn; 

verzoekt de Regering, een eenvoudige, 
korte procedure te ontwikkelen om 
met behoud van de inspraak van de 
omwonenden, tot een snelle verlening 
van vergunningen voor saneringsacti-
viteiten te kunnen komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 35 (17100-XVII). 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het volgende punt dat de 
aandacht heeft gekregen is dat van 
lood in de benzine. De Staatssecretaris 
heeft verklaard dat zij zich onafhanke-
lijk opstelt en dat haar uitspraken 
geen gevolg zijn van toevallige 
publikaties. Wij willen daar vanuit 
gaan. Wij waarderen in elk geval haar 
verklaring van onafhankelijkheid. Wij 
hebben van haar informatie gekregen. 
Wij zijn met name geïnteresseerd in 
de resultaten. Wij zijn op de hoogte 
van het feit dat lood nadelen heeft. 
Als maatregelen in Nederland worden 
uitgevoerd, willen wij wel weten dat 

deze succes hebben. Als blijkt dat er 
dan toch weer lood zit in verf en 
waterleidingspijpen en er geen effect 
is, heeft het geen zin. Wij wil len het 
totaal in samenhang bezien en dan 
ons oordeel geven. 

De Staatssecretaris heeft gezegd 
dat de wenselijkheid van het fosfaat-
loos maken van wasmiddelen niet van 
de baan is. Wat ons betreft is het 
fosfaatloos maken van wasmiddelen 
niet van de baan. De wenselijkheid zal 
echter moeten worden bepaald bij de 
evaluatie. Daaraan houden wij vast. Er 
is een evaluatie vastgesteld op basis 
van de voorlopige maatregel van 
gedeeltelijke reductie. Wij willen 
weten wat daarna de beste weg is om 
resultaten te krijgen. 

Er is gesproken over de integrale 
benadering van de milieuvraagstukken 
en over het zo min mogelijk verschui-
ven van de ene sector naar de andere. 
Het zou goed zijn als de Staatssecreta-
ris daaraan nog eens aandacht 
besteedt en beziet wat er eventueel 
verbeterd kan worden. 

Na de discussie over heffingen, en 
met name de toelichting van de 
Staatssecretaris op de heffing geluid, 
menen wi j dat wi j op dit moment 
argumenten hebben om ons voorlopig 
tegen een heffing op de aanschaf van 
auto's uit te spreken. Wij willen dan 
ook de volgende motie indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Braams, 
P. M. Blauw, Rietkerk, Dees en De 
Korte wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat er een causaal 
verband moet zijn tussen een activiteit 
en de vervuiling van het mil ieu; 

overwegende, dat geen milieuheffing 
op een specifieke milieuvervuilende 
activiteit zal worden gelegd, als die 
niet met de uit die heffing verkregen 
middelen doelmatig zal worden 
bestreden; 

overwegende voorts, dat duidelijk 
zichtbaar moet zijn welke de relatie is 
tussen de milieubezwaarlijke activiteit, 
waarop de heffing komt te liggen en 
de milieuverbeterende activiteit die 
uit de heffing wordt betaald; 

van oordeel, dat een heffing bij de 
aanschaf van een auto in het kader 
van de toepassing van de Wet 
Geluidhinder niet aan de geformuleer-
de criteria voldoet; 
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Voorzitter 

nodigt de Regering uit, af te zien van 
een voornemen een geluidsheffing te 
leggen op nieuwe auto's, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 36 (17 100-XVII). 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! 

De heer Tommei (D'66): Voor de 
besluitvorming over deze motie zou 
het goed zijn om van de heer Braams 
te vernemen wat zijn alternatief is. 
Zou een verhoging van de tweede 
tranch, zoals door de Staatssecretaris 
is voorgesteld, voor hem het goede 
alternatief zijn? 

De heer Braams (VVD): Dat is in elk 
geval een alternatief. Wij wachten de 
voorstellen af. Van dit voorstel moet 
worden geconcludeerd dat het grote 
vragen oproept. Een nieuwe auto 
maakt over het algemeen het minste 
geluid. Als een auto slecht wordt 
onderhouden, gaat hij lawaai maken. 
Wij zien niet in dat een heffing op 
nieuwe auto's dit zou voorkomen. 
Naar onze mening zou het daarom in 
het onderhoud of in andere aspecten 
moeten worden gezocht. Wij wachten 
echter de voorstellen af. Wij vonden 
alleen dat bij dit voorstel niet aan de 
criteria voor heffingen kon worden 
voldaan. 

De heer Tommei (D'66): Het gaat de 
heer Braams dus niet om het bedrag. 
Hij gaat dus akkoord met het bedrag 
dat nodig is om maatregelen te 
kunnen treffen. Het gaat hem om de 
wijze waarop. 

De heer Braams (VVD): Ik zal op dit 
moment niet zeggen waarmee ik 
akkoord ga. Ik wacht de voorstellen 
van de Regering af. Ik ga mij niet 
akkoord verklaren op voorstellen van 
de heer Tommei. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Ik raak in zoverre in verwarring, 
als ik tegelijkertijd de heer Braams 
hoor zeggen dat hij voorstellen van de 
Regering afwacht èn dat zijn fractie dit 
voorstel nu niet goedvindt en een 
motie indient. Ik denk dat het gaat om 
een motie over een nog niet voorlig-
gend voorstel. Er is een gedachtenrich-
t ing die ik duidelijk heb aangegeven, 
naar ik meen, en waar een onderzoek 
naar zal worden gepleegd. Misschien 
dat de heer Braams het mij kan 
uitleggen, maar het afwachten aan de 
ene kant en het op voorhand neerleg-
gen van een motie maakt het voor mij 
onduidelijk waar hij het accent legt. 

De heer Braams (VVD): Wij wil len uw 
kostbare ti jd en uw grote capaciteit 

gericht zien op doelmatige activiteiten, 
mevrouw de Staatssecretaris, en niet 
op deze activiteit, omdat wij menen, 
op grond van de door ons aangegeven 
argumenten, dat dit niet haalbaar zal 
zijn, althans niet zal passen in de 
criteria die er zijn voor heffingen. Ik 
heb al gezegd dat de auto's die het 
meeste lawaai maken de verouderde 
auto's zijn, die een slecht onderhoud 
hebben gehad. 

Een volgende punt dat de aandacht 
moet hebben, is de kwestie van de 
voorschriften bij de Hinderwet. 
Daarop is weinig ingegaan. Wij 
hebben voorbeelden gegeven van 
situaties waarbij men tot allerlei 
beroepsprocedures wordt gedwon-
gen, omdat er vrij starre uitvoerings-
voorschriften voor de Hinderwet zijn. 
Wij menen dat wij de Regering heel 
dringend in overweging moeten 
geven om de uitvoeringsbesluiten 
hier en daar bij te stellen. Wij zouden 
daarover graag een uitspraak van de 
Kamer wil len hebben. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Braams, 
P. M. Blauw, Rietkerk, Dees en De 
Korte wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat voor de uitvoering 
van de Hinderwet voorschriften en 
richtlijnen zijn opgesteld, met name 
ten aanzien van afstanden die aange-
houden moeten worden tussen 
activiteiten van verschillende, nader 
gespecificeerde aard; 

overwegende, dat deze voorschriften 
bedrijven in de noodzaak brengen 
bezwaren te maken tegen het verlenen 
van een Hinderwetvergunning aan 
andere naburige bedrijven om niet de 
mogelijkheid van voortzetting van het 
eigen bedrijf in gevaarte brengen; 

overwegende, dat dit inbrengen van 
bezwaren tot ingrijpende verande-
ringen kan leiden in situaties die 
eerder door de betrokkenen als 
aanvaardbaar werden beschouwd; 

nodigt de Regering uit, na te gaan hoe 
de uitvoeringsbesluiten zodanig 
kunnen worden bijgesteld dat tot een 
flexibeler uitvoering van de Hinderwet 
kan worden gekomen; 

verzoekt de Regering, haar bevindin-
gen ter kennis van de Kamer te 
brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 37 (17 100-XVII). 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik vragen, of U de 
suggestie die in deze motie ligt 
besloten juist acht, te weten dat er tot 
nu toe juist niet een soepel beleid zou 
worden gevoerd ten aanzien van de 
Hinderwet? Er is juist steeds allerwe-
gen betoogd dat er veel te soepel is 
opgetreden in de afgelopen jaren. 

De heer Braams (VVD): Voor beide 
situaties zijn voorbeelden te geven. In 
dit geval, dat ik hier heb aangegeven, 
blijkt dat er uitvoeringsvoorschriften 
l iggen, die mensen haast dwingen om 
tot procederen over te gaan, waarover 
zij anders helemaal zouden hebben 
gepiekerd. Dan krijg je de situatie, 
waarin de procedures gaan overheer-
sen en het de vraag is, of het milieu in 
werkelijkheid wordt gediend. Een 
bezwaar is ook, dat er een intolerantie 
wordt gecreëerd ten opzichte van 
elkaar, die er eerder niet was. Wij 
denken dat dit ook geen goede zaak is 
voor het milieubeleid. 

Mijnheer de Voorzitter! De Staatsse-
cretaris heeft nog iets gezegd over de 
inspecteur en aangegeven dat deze 
toch maar slechts in 140 gevallen van 
de 1100 in beroep is gegaan. Deze 
inspecteur zat echter overal bij en er 
is overleg met hem gepleegd. Daar-
door heeft hij zijn druk al kunnen 
uitoefenen. Als hij dan na afloop 
- nadat al dat overleg en al die 
afwegingen hebben p laatsgehad-
toch nog in beroep gaat, krijgt hij 
misschien wel een onevenredig groot 
gewicht. Het is dan de vraag, of die 
gedecentraliseerde verantwoordeli jk-
heid realistisch is. Wij hebben ge-
meend dat een verbetering hiervan 
kan worden bereikt dooreen uitspraak, 
zoals wi j die hebben geformuleerd en 
nu aan de Kamer voorleggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Braams, 
P. M. Blauw, Rietkerk, Dees en De 
Korte wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat vertragingen bij het 
verkrijgen van de benodigde milieuver-
gunningen voor de uitoefening van 
bedrijfsactiviteiten, onder andere als 
gevolg van voortgezette beroepspro-
cedures, onzekerheid scheppen en 
economische schade veroorzaken; 

overwegende, dat in de regeringsver-
klaring is voorgenomen te streven 
naar een verbetering van de vergun-
ningenprocedures; 
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Voorzitter 

nodigt de Regering uit, de Kamer 
voorstellen te doen toekomen waarin 
wordt aangegeven langs welke wegen 
de Regering tot uitvoering van dit 
voornemen verwacht te kunnen 
komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 38 (17100-XVII). 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal nu overgaan naar het 
ozonbeleid, het f luorkoolwaterstoffen-
beleid. In de notitie van de Staatsse-
cretaris kun je lezen dat het de 
bedoeling van het beleid is om door 
te gaan op de oude weg, net alsof er 
niets veranderd is. Daartegen maken 
wi j bezwaar. Wij menen dat er wel 
degelijk doorgegaan moet worden 
met beleid, maar niet op de oude 
weg, doordat nu duidelijk is geworden 
dat er op korte termijn geen ingrijpen-
de daling van het ozongehalte is te 
verwachten. Misschien is dit op lange 
termijn te verwachten maar die 
termijnen die voor deze verschijnselen 
gelden, zijn zeer lang. Die betroffen 
perioden van tientallen jaren en van 
misschien bijna honderd jaar. 

Wij menen dat daarom de aandacht 
gericht zou moeten zijn op zaken die 
ik in eerste termijn heb aangegeven, 
zodat wanneer het noodzakelijk is, 
maatregelen kunnen ingaan. Op dit 
moment zien wij echter geen reden 
voor Nederland om bij voorbeeld in 
EG-verband te komen tot verdergaan-
de maatregelen dan men in de EEG 
wi l . Wij menen dat het EEG-beleid op 
dit moment redelijk is. 

Wanneer met nadere gegevens 
aangevuld de inzichten worden 
verbeterd en de mogelijkheden 
worden voorbereid om in te grijpen 
als er wat gedaan moet worden - en 
dan moeten wi j het ook doen — dan is 
dat het beste. Ook al omdat het 
gehalte niet terugloopt. Het contrast 
met de gehele benadering van het 
koolzuur is wel bijzonder groot. Daar 
stijgt de concentratie, daar weten wi j 
dat het niet inpasbaar is, daar lijken 
de eerste effecten al zichtbaar te 
worden. 

Wij menen dat een internationale 
conventie op dit punt nu veel belang-
rijker is dan ten aanzien van de 
fluorkoolwaterstoffen. Immers als je 
je helemaal concentreert op de 
conventie op de fluorkoolwaterstoffen, 
dan kan het wel eens zo zijn dat je 
resultaat bereikt op het moment dat je 
achtertuintje al onder water staat. Dat 
betekent dan dat het beleid verkeerd 
gefixeerd is. Vandaar dat wij menen 
dat op basis van de ontwikkelingen, 
meetnetten wereldwijd zowel voor 

ozon als voor koolzuur, nu de prioriteit 
aan koolzuur moet worden gegeven 
en dat de status quo ten aanzien van 
de fluorkoolwaterstoffen voorlopig 
verantwoord is. 

D 
De heer Couprie (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook wij wil len de bewinds-
lieden bedanken voor hun antwoord 
in eerste termijn en ook voor de 
voortvarendheid waarmee een aantal 
van onze vragen schriftelijk is 
beantwoord. Ik wi l dit ook doorgeven 
aan het ambtenarenapparaat die dit 
zo snel heeft gedaan. Het was dermate 
voortvarend dat het vrijwel onmogelijk 
was om deze antwoorden te lezen 
terwij l de Staatssecretaris nog aan het 
praten was. 

Ik heb in mijn eerste termijn mijn 
inbreng toegespitst op planning, 
financiering en industrie. Wat de 
planning betreft ben ik blij dat de 
Staatssecretaris een aantal toezeggin-
gen heeft gedaan. Wij zien met 
interesse uit naar wat er gaat gebeuren 
in het kader van het milieu-hygiënisch 
beleidsplan. Zij spreekt over een 
termijn van twee jaar en ik meen dat 
dit beter is dan te spreken over één 
jaar terwij l het dan toch twee jaar 
wordt. Misschien kan zij dan nu 
inderdaad beter zeggen twee jaar en 
dan wordt het well icht één jaar. Ik 
hoop alleen dat wij daarin mogen 
blijven meedenken en dat wi j af en 
toe wat voortgangsrapportage mogen 
krijgen. 

Na allerlei interrupties is het mij 
duidelijk geworden hoe het nu precies 
zit met de discrepantie in de financie-
ring. Ik wens de Staatssecretaris veel 
sterkte in de komende onderhandelin-
gen. Dat geldt ook voor het integratie-
plan, zoals dit in het regeerakkoord 
staat. Wij wachten dit met interesse 
af. Als ondersteuning voor het 
milieubeleid heeft het CDA gaarne de 
motie die de heer Tommei gaat 
indienen op dit punt mede onderte-
kend. 

Over de relatie tussen milieu en 
industrie wi l ik het volgende zeggen. 
In mijn eerste termijn heb de grote 
zorg laten doorklinken die wij hebben 
over de werkgelegenheidseffecten 
van het milieubeleid. Ook anderen 
hebben hierover gesproken. Dat was 
vooral om aan te geven dat wi j 
enigszins bang zijn dat men, waar de 
zwakke industrie in toenemende mate 
in de problemen raakt, de oplossing 
gaat zoeken in het loslaten van de 
milieudiscipline. 

Het CDA meent, ook in het kader 
van onze uitgangspunten, dat dit niet 
moet gebeuren, maar dat dit gezocht . 

moet worden in de organisatie en in 
het vergunningenbeleid. De heer 
Braams heeft hierop al gewezen. Ik 
wil de Staatssecretaris toch zeggen, 
dat het juist in het vergunningenbeleid 
niet alleen gaat om het vinden van 
nieuwe mogelijkheden tot integratie 
- zoals zij dit noemde - een integraal 
vergunningenstelsel, maar dat zij het 
ook zoekt in de organisatie ter plekke. 

Ik heb voorgesteld een bemidde-
lingsbureau in te richten waar de 
mensen terecht kunnen. Wellicht kan 
het dan allemaal wat sneller gaan en 
kan het niet alleen na elkaar, maar 
ook gelijktijdig. Dan hebben wij zowel 
actieve mogelijkheden, wat het 
milieuproduktieplan en de bedrijfsac-
tiviteiten betreft, als passieve mogelijk-
heden, voor de vergunningen die de 
bedrijven bij de instanties moeten 
krijgen. 

De Staatssecretaris heeft op dit 
punt nogal wat toezeggingen gedaan. 
Dat is voor mij een reden om de 
motie, die ik in gedachten had, niet in 
te dienen. 

D 
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
Minister, die niet alleen beaux mots 
heeft gesproken over het milieubeheer, 
en de Staatssecretaris voor haar zeer 
uitgebreide beantwoording van alle 
vragen die wi j hebben gesteld. Ik ga 
er een beetje hap-snap doorheen. 

Het verheugt mij dat de uitgangs-
punten van het beleid inzake de 
afvalstoffen ook door de Staatssecre-
taris worden onderschreven. Ik dank 
haar voor haar toezegging dat er geen 
vertraging zal ontstaan in de totstand-
koming van de Interimwet Bodemsa-
nering. De wet zal langer mee moeten, 
wellicht laten daarom de regels 
terzake van de bodembescherming 
nog een hele ti jd op zich wachten. 

De Staatssecretaris heeft schriftelijk 
geantwoord op mijn vraag over de 
Groningse proef met het gescheiden 
inzamelen en verwerken van huishou-
delijke afvalstoffen. Daarin wijst zij op 
de negatieve berichtgeving daarover. 
Wij moeten er in elk geval voor 
zorgen dat ook al zijn de te verwerken 
hoeveelheden nog heel gering, deze 
toch worden verwerkt. Anders heeft 
het zeer negatieve effecten op de 
milieu-educatie. 

Wat betreft het verbranden van 
afval wordt iets gesuggereerd wat ik 
niet heb bedoeld. Voor ons staat 
hergebruik voorop. Natuurlijk blijft er 
altijd onverwerkbaar chemisch afval 
over. Door dit afval te verbranden 
treedt er een verontreiniging van de 
lucht op. Dat zou een verplaatsing van 
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Oomen-Ruijten 

het probleem zijn. Dat heb ik bedoeld 
aan te geven. 

Vandaag is in het verband van de 
afstemming van de sectorale mil ieu-
wetten niet meer expliciet gesproken 
over de uitbreiding van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne. 
Wel heeft de Staatssecretaris gecon-
stateerd dat het niet zo'n vaart loopt 
met de onderlinge afstemming van de 
verschillende milieu-aspecten. Daar-
mee doelde zij dan voornamelijk op 
de ruimtelijke aspecten. Ik zal, wat ik 
bedoelde, met een voorbeeld duidelijk 
maken: als er weer kolen gestookt 
gaan worden, blijven wij met een 
grote hoeveelheid kolenas zitten. Die 
kolenas zullen wij ergens kwijt 
moeten, maar iedere gemeente zal 
zeggen: na u, want er is geen ruimte 
voor in de bestemmingsplannen. 

Ik heb geen antwoord gekregen op 
mijn vragen over de commissie-Wag-
ner, die de industrie op het gebied 
van recycling en scheiding van 
afvalstoffen een duwtje in de rug wi l 
geven. Misschien is het mij ontgaan. 

De inspraak bij de IMP-afvalstoffen 
is ook niet meer nader vermeld. 

Bij de provinciale afvalstoffenplan-
nen heb ik herinnerd aan de uitgangs-
punten van de motie-Lansink. 

In beginsel heeft de Staatssecretaris 
positief gereageerd op wat wij 
hebben gevraagd. Ik zou haar echter 
een duwtje in de rug willen geven 
door een motie daarover in te dienen. 
Dat is ook goed, omdat de provincies 
dan weten, waaraan zij toe zijn. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Oomen-
Ruijten, Couprie, De Boois, Lansink en 
Mik wordt de volgende motie voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

herinnerend aan de motie-Lansink 
(15800-XVII, nr. 21); 

van oordeel, dat de provinciale 
afvalstoffenplannen zo veel mogelijk 
gericht moeten zijn op het bevorderen 
van hergebruik en het voorkomen van 
het ontstaan van afvalstoffen; 

verzoekt de Regering, bij gelegenheid 
van de besluitvorming inzake goedkeu-
ring van deze provinciale plannen, 
deze plannen mede op genoemde 
uitgangspunten te toetsen en er zorg 
voor te dragen dat deze plannen, voor 
zover ze daar niet aan voldoen, zo 
spoedig mogelijk worden aangepast, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 39 (17 100-XVII). 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Als die motie nu ook 
betrekking zou hebben op het voorkó-
men van chemisch afval, dan komen 
we een heel eind, maar zover zullen 
we nog wel niet zijn. 

De Staatssecretaris heeft in haar 
beantwoording veel nota's in het 
vooruitzicht gesteld, wat wel het 
minste was wat in antwoord op 
knelpunten kan worden gedaan. Wij 
zullen er dus later op terug moeten 
komen. 

In de beantwoording van de 
Staatssecretaris is niet helemaal hard 
geworden, in hoeverre zij opgewassen 
zal zijn tegen de argumenten die met 
name door de Ministeries van Sociale 
Zaken en van Economische Zaken en 
nog door andere departementen naar 
voren zullen worden gebracht om 
milieumaatregelen minstens te 
temporiseren of zelfs buiten beschou-
wing te laten. Wij zien dat telkens in 
de discussies weer oplaaien. 

In de discussie over de centrale in 
Dordrecht is de balans al ten nadele 
van het milieu doorgeslagen. Ik noem 
verder het in stand houden van 
kerncentrales, waardoor er steeds 
meer afval komt, dat weer moet 
worden gedumpt. Tot nu toe zien wi j 
alleen maar beslissingen die ten 
nadele van het milieu uitvallen. Ik 
wacht nog steeds op een moment dat 
de balans ten voordele van het milieu 
gaat doorslaan. 

Wat het chemisch afval betreft heb 
ik geen echt vertrouwengevend 
antwoord gekregen. We gaan natuur-
lijk op weg met de milieuwetgeving 
en we gaan ook verder met de bodem 
sanering, al is die maar nauwelijks in 
gang gezet. Wij moeten in ons beleid 
er echter allereerst voor zorgen, dat 
het bedrijfsleven volstrekt ervan 
overtuigd raakt, dat chemisch afval 
altijd te recyclen valt en dat er dus 
geen reden is chemische produkten 
om economische redenen maar in de 
kringloop in te brengen zonder zich 
verantwoordelijk te weten voor de 
gevolgen ervan. Als ze die verantwoor-
delijkheid niet wensen te dragen, 
zullen wi j in de produktieprocessen 
zodanig moeten ingrijpen, dat het 
chemisch afval niet geproduceerd 
wordt en zal er naar andere, milieu-
vriendelijker produkten moeten 
worden gezocht. Dat zou centraal 
moeten staan in het beleid van dit 
kabinet en in de beleidsvoornemens 
die ten aanzien van het chemisch 
afval in het komend jaar gerealiseerd 
dienen te worden. Anders blijven we 
achter defeiten aanlopen. Milieuhygië-
nisch is het noodzakelijk. Economisch 
gaat daar de kost voor de baat uit. 

Op twee schriftelijk beantwoorde 
zaken wil ik nog ingaan. Wij zijn blij 
dat er op vri j korte termijn een 
wijziging van het warenwetbesluit ten 
aanzien van bruine en witte asbest te 
verwachten valt. Wij wil len toch 
vragen, of de druk die het Ministerie 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne op dat van Economische Zaken 
moet zetten om de wijziging van het 
warenwetbesluit er doorheen te 
krijgen, kan worden vergroot. Ik ben 
bang dat anders ook op dat punt het 
Ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne het niet gaat winnen. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de verjaringstermijnen, waarover 
in de schriftelijke beantwoording ook 
iets is gesteld. Ik zou graag wil len 
weten, wat wordt bedoeld met het 
uitkomen van het rapport begin 1982. 
Het gaat, zoals de Staatssecretaris ook 
heeft gezegd, om termijnen van 
delicten die in het verleden zijn 
gepleegd. Op het ogenblik is de 
controle ter zake veel beter. Het gaat 
er dus nu om, op heel korte termijn de 
verjaringstermijnen aan te passen aan 
de wetten die in de afgelopen tien jaar 
in werking kwamen. Hiermee moet 
veel meer haast worden gemaakt. 

Wij zijn van mening dat de Kamer 
op zeer korte termijn een integrale 
inventarisatie moet krijgen van de 
milieueffecten die de bestaande en de 
geplande kerncentrales in het buiten-
land, niet alleen in Duitsland, zoals 
dat in het overleg van de NDKK aan 
de orde komt en ook niet alleen in 
België, hebben op de Nederlandse 
watervoorziening, de lucht etcetera. 

Omdat ik de toezegging ter zake van 
de Staatssecretaris zeer minimaal 
vond, heb ik de eer u, mijnheer de 
Voorzitter, een motie aan te bieden. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

gelet op de mogelijk schadelijke 
mil ieueffecten in Nederland van 
buitenlandse kerncentrales; 

verzoekt de Regering, op korte termijn 
een integrale inventarisatie te maken 
van de effecten op het milieu in 
Nederland van de bestaande en 
geplande kerncentrales in het buiten-
land, zowel in geval van normaal 
functioneren, als in geval van calami-
teiten, en deze inventarisatie aan de 
Kamer over te leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 40 (17 100-XVII). 
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D 
Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Staatssecre-
taris voor de vele antwoorden die zij 
heeft moeten geven in haar nieuwe 
rol. De Kamer heeft het haar niet 
gemakkelijk gemaakt, maar zij deed 
dat vroeger bewindslieden ook niet, 
zodat ik mij niet schuldig voel. 

Tijdens haar beantwoording van 
vragen heeft de Minister aan haar 
zijde gezeten. Dat maakt het beslist 
eenvoudiger voor de Minister, na 
deze spoedcursus milieu, in het 
kabinet de belangen van het milieu 
ook mede te verdedigen. Wij vinden 
het plezierig dat zij al die t i jd aanwezig 
was. Haar afwezigheid thans neem ik 
haar in het geheel niet kwalijk. 

Over de besteding door de provin-
cies van de milieu-uitkeringen hebben 
wi j bij de schriftelijke beantwoording 
een uiterst leuke brief gevonden. Ik 
denk dat de brief aan de provincie 
Noord-Brabant, die nu openbaar is, 
een goede zaak is. Ik kan overigens de 
Staatssecretaris aanbevelen zulke 
pittige brieven te blijven schrijven in 
gevallen waarin dat nodig is. 

De heer Lankhorst heeft een 
amendement ingediend over subsidies 
aan organisaties. Wij hebben daarover 
ook gesproken en de Staatssecretaris 
heeft toegezegd, dat er een overzicht 
komt betreffende deze subsidies. 
Daarom zouden wi j graag ons oordeel 
over de noodzaak van dit amendement 
wil len opschorten. Misschien biedt de 
behandeling van de Voorjaarsnota 
een goede gelegenheid er iets over te 
zeggen. 

In verband met het milieu-effectrap-
port U-mond heeft de Staatssecretaris 
toegezegd, dat zij de gedachten 
daarover aan Noord-Holland zal 
meedelen. Volgens haar zou de 
provincie het voortouw moeten 
nemen. Dat ben ik met haar eens, 
maar er gaat een vrij grote sloot 
rijksgeld in dit soort projecten zitten. 
Ik ben van mening dat het Rijk dan 
ook eisen en voorwaarden mag 
stellen. 

De heer Braams benadert het in 
beroep gaan van de milieu-inspecteurs 
niet erg positief. Ik doe dat wel. Een 
paar jaar geleden heb ik hier een 
betoog gehouden over de moeilijke 
positie, waarin de inspecties zitten, 
enerzijds adviserend, anderzijds 
controlerend. Ik dacht dat zij het in de 
praktijk redelijk uit elkaar konden 
houden. Als de adviserende roi 
onvoldoende effect heeft, dan is er 
vaak reden genoeg om in beroep te 
gaan. Ik geloof dat wi j moeten 
toejuichen dat er een stel uiterst 

deskundige waakhonden zit, die over 
alle gegevens de beschikking hebben. 
Als de inspecties in beroep gaan, dan 
moet dat een soort noodsein voor ons 
zijn. 

De heer Braams (VVD): Als de 
inspecteurs aanwezig zijn bij het 
vooroverleg en iedereen weet dat zij 
in beroep kunnen gaan, dan drukt hun 
stempel al zeer zwaar. Als dan nog in 
140 van de 1100 gevallen het beroep 
wordt gerealiseerd, dan krijgt dat een 
zeer grote invloed. Ik heb in dit 
verband een aantal bezoeken aan 
provincies en gemeenten gebracht en 
ik begrijp dat die invloed een geweldig 
groot knelpunt vormt. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Ik denk 
dat een aantal plannenmakende 
instanties denkt dat als de inspectie 
erbij zit de goedkeuring er wel zal 
komen. Dat is natuurlijk een vergis-
sing; ook de instanties moeten die 
dubbele rol in het oog houden. 

Het verbaast mij dat er een motie 
over de Hinderwet is ingediend, 
terwijl wij met de vorige minister zo 
uitgebreid over die cumulatieve 
effecten van allerlei Hinderwetvergun-
ningen die los van elkaar werden 
beoordeeld, hebben overlegd. Met de 
wisseling van de wacht schijnt er ook 
een andere opvatting over de Hinder-
wet bij de VVD te zijn gekomen en dat 
spijt mi j ! 

De heer Braams (VVD): Dat is niet 
juist! 

Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wat de luchtverontrei-
niging betreft, hebben wi j vele 
antwoorden gekregen. Een opmerking 
moet mij wel van het hart, juist bij het 
S02-beleid zei de Staatssecretaris zo 
vaak dat zij hoopte binnenkort iets te 
doen en daarna werd zij steeds zo 
aarzelend. Ik dacht toen iedere keer 
opnieuw: Wat heeft zij het toch 
moeilijk met al die collega's met wie 
zij gevechten moet aangaan! Ik hoop 
dat zij haar 'mil ieu-poot' goed stijf zal 
houden! 

Over de kolen is hier uitvoerig 
gesproken. Ik kreeg de indruk dat de 
Staatssecretaris zich wat aan het 
invechten is bij EZ. Ik vind dat zij daar 
nauw betrokken moet zijn en blijven 
bij alle energieplannen van EZ, want 
anders krijgen wi j milieu-ellende 
achteraf en krijgt het milieubeleid 
daardoor het stempel opgedrukt dat 
daardoor alle 'leuke' plannetjes 
worden geremd. 

Dat nu kan voorkomen worden door 
parallelle ontwikkelingen; milieu-afval 
parallel aan energiebeleid! Er is een 

goede aanzet in de brief van 11 
januari van dit jaar op dat punt van 
het energiebeleid, nl. die onder nr. 47, 
maar ook daarin toch een aankondi-
ging over grotere hoeveelheden 
kolenafval dan werden verwacht. Er 
wordt daarin een aantal demonstratie-
projecten genoemd, maar al met al 
lijkt het mij nog onvoldoende te zijn; 
door deze brief wordt onze ongerust-
heid niet weggenomen. 

Ik wi l de Staatssecretaris ontraden 
om op het punt van de kolenresiduen 
met een MER te komen. De besluitvor-
ming is al vele wissels gepasseerd; 
cruciale beslissingen zijn al genomen. 
Een MER zou in dit geval vertragend 
werken en het zou er dan ook op 
lijken alsof wij met een blanco situatie 
beginnen. Ik denk dan ook dat wi j ons 
nu moeten concentreren op die 
residuen. 

Een aantal beslissingen is al 
genomen en de MER grijpt te veel 
terug en kost t i jd, hetgeen voor de 
MER niet goed is, maar ook niet voor 
de verwerking van de kolenresiduen. 
Mede op dit punt wi l ik u, mijnheer de 
Voorzitter, een tweetal moties over-
handigen. 

Moties 

De Voorzitter: Door de leden De 
Boois, Oomen-Ruijten en Mik wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat: 
zo spoedig mogelijk criteria en 

normen voor de verwijdering van 
kolenresiduen moeten worden 
vastgesteld; 

hiervoor nog beleidsonderbouwend 
onderzoek gedaan moet worden; 

verzoekt de Regering, aan beleidson-
derbouwend onderzoek voor de 
verwijdering van kolenresiduen 
voorrang te geven en daartoe spoedig 
de regeling ontwikkelings- en demon-
stratieprojecten milieuvriendelijke 
technologie vast te stellen opdat met 
de vereiste projecten op dat terrein 
kan worden aangevangen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 41 (17 100-XVII). 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 
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Voorzitter 

gelet op de plannen om de elektrici-
teitsproduktie en de bevrediging van 
de energiebehoefte van de industrie 
in belangrijke mate door de inzet van 
kolen te realiseren; 

tevens gelet op de daarbij vrijkomende 
residuen in de vorm van vaste 
afvalstoffen; 

van mening, dat geen kolengestookte 
installaties dienen te worden opger cht 
of bestaande installaties dienen te 
worden omgebouwd voor het gebruik 
van kolen indien geen zekerheid 
bestaat dat op het moment van 
ingebruikstelling de kolenresiduen op 
milieuhygiënisch verantwoorde wijze 
zullen worden verwerkt of verwijderd; 

tevens van mening, dat de Regering 
daarom op nationaal niveau zodanige 
maatregelen moet nemen dat deze 
kolenresiduen op milieuhygiënisch 
verantwoorde wijze zullen worden 
verwerkt of verwijderd, waarbij 
grondstoffenbesparend hergebruik de 
voorkeur heeft; 

verzoekt de Staatssecretaris, er voor 
zorg te dragen, dat nog dit jaar: 

a. in het indicatief meerjarenpro-
gramma voor afvalstoffen het beleid 
inzake kolenresiduen wordt vastge-
legd; 

b. een AMvB ex art. 26 Afvalstoffen-
wet wordt uitgevaard gd inzake 
vaststelling van provinciale plannen 
inzake de verwijdering van kolenresi-
duen; 

c. richtlijnen ex art. 6 Afvalstoffen-
wet omtrent de inhoud van deze 
plannen worden vastgesteld, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 42 (17 100-XVII). 

Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kom ten slotte op het 
chemisch afval en met name op 
Uniser. Bij interruptie heb ik er al wat 
over gezegd. Het gaat mij niet zozeer 
om hetgeen er bij de controle bij 
lagere overheden mis is gegaan, maar 
om hetgeen er op centraal niveau mis 
is gegaan, want de Wet chemische 
afvalstoffen wordt in hoofdzaak op 
centraal niveau uitgevoerd. Daar zijn 
natuurlijk enorme blunders begaan; 
er zijn vergunningen gegeven aan 
lieden die kennelijk niet beschikten 
over de verwerkingscapaciteit die bij 
deze vergunningen behoorde. In de 
schriftelijke antwoorden staat ook dat 
het nauwelijks de moeite waard is om 
Uniser over te nemen, omdat er 
nauwelijks verwerkingscapaciteit 
aanwezig is. 

Dan breekt mij de klomp! Dan is er 
volledig geblumderd, want dan heeft 
men kennelijk niet gecontroleerd wat 
er bij de f irma werd ingeleverd en wat 
de verwerkingscapaciteit was. De 
commissie zal zo snel mogelijk na de 
uitspraak van de rechter met de 
Staatssecretaris moeten overleggen 
over hetgeen de overheid in dezen 
heeft nagelaten. Het lijkt mij de 
moeite waard om de processtukken te 
bestuderen. 

Bij de verwerking van chemisch 
afval is de verwerkingscapaciteit een 
van de knelpunten. Als overneming 
van Uniser de moeite niet waard is, 
zal de overheid zelf veel actiever op 
de markt moeten worden. Dit bevelen 
wi j nogmaals van harte aan. Om voor 
zich zelf en anderen duidelijk vast te 
kunnen stellen wat er allemaal moet 
worden verwerkt, zal er een indicatief 
meerjarenprogramma voor chemische 
afvalstoffen moeten komen, ondanks 
het feit dat het niet in de wet staat. 
Het staat wel in de EG-richtlijn van 
1975. In artikel 6 van die richtlijn staat 
namelijk dat de overheid ook voor 
chemische afvalstoffen verwerkings-
en andere plannen moet hebben. 
Daaraan heeft Nederland zich ook te 
houden. 

Wij zijn altijd van die zoete, brave 
lieverdjes in ËG-verband. ^aten wij 
het nu dan ook eens doen door gelijk 
met de vaststelling van een indicatief 
meerjarenprogramma voor vaste 
afvalstoffen ook een indicatief 
meerjarenprogramma vast te stellen 
voor de chemische afvalstoffen. Op 
dit punt wi l ik de volgende motie 
indienen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in dit jaar een 
indicatief meerjarenprogramma voor 
afvalstoffen wordt voorbereid; 

van mening, dat het van belang is 
richting te geven aan het beleid inzake 
alle categorieën afvalstoffen, zeker 
aan dat van de chemische afvalstoffen; 

verzoekt de Regering, het indicatief 
meerjarenprogramma op te stellen 
voor alle categorieën afvalstoffen die 
vallen onder de Wet Afvalstoffen en 
de Wet Chemische Afvalstoffen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 43 (17 100-XVII). 

D 
De heer Veldhoen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Staatssecre-
taris hartelijk voor de wijze waarop zij 
is ingegaan op mijn betoog en voor 
de antwoorden die zij heeft gegeven 
op mijn vragen. Waardering heb ik 
voor de verdere uitdieping die zij 
heeft beloofd van de berekening van 
de batenkant van het milieubeleid. 
Daarbij vraag ik mij natuurlijk direct af 
wanneer dit zal gebeuren en hoe dit 
er uit zal komen te zien, maar dat 
komt nog wel aan de orde. 

Ten aanzien van het midden- en 
kleinbedrijf heb ik er in eerste termijn 
voor gepleit dat bij planning van 
produkten en processen de milieufac-
tor mede wordt betrokken. Dat moet 
niet te laat gebeuren. De voorlichting 
zal hierbij een belangrijke rol moeten 
spelen. Kennis van procedures en 
technologie is belangrijk, maar dat 
geldt zeker ook voor kennis over de 
wijze waarop een en ander moet 
worden geïntegreerd in het beleid. De 
door mij verleden jaar gevraagde nota 
over het aankoopbeleid zal blijkbaar 
dit jaar verschijnen. Kan daarin 
speciaal ook aandacht worden 
besteed aan het aankoopbeleid van 
de lagere overheden en met name de 
waterschappen? 

Semi-overheden kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Ten aanzien 
van de werkgelegenheidsstrategie, 
waarover de heer Couprie sprak, is 
het van belang dat het regionaal 
economisch beleid erbij wordt 
betrokken. Op dit punt sluit ik mij 
duidelijk aan bij de heer Couprie, die 
van mening is dat er werkgelegen-
heidsfactoren besloten liggen in het 
milieuproduktieplan, welke via een 
strategie verder moeten worden 
ontwikkeld. 

Men zal hebben opgemerkt dat ik 
nogal gebelgd was door de toestand 
waarin de Maas verkeert. De Staatsse-
cretaris heeft gezegd dat in het 
waterbeleid preventie en sanering van 
belang zijn. 

Ik wil er wel op wijzen, dat ik in 
eerste instantie als mijn mening heb 
verkondigd, dat de waterverdragen 
als zodanig niet werken en dat 
misschien moet worden overwogen, 
of zij opnieuw herzien zouden moeten 
worden, maar dat het zeker nuttig zou 
zijn, tot internationaal overleg te 
komen, met Frankrijk en met België. 
Geen Rijnzout-overleg, maar Maasvuil-
overleg of iets dergelijks. 

Wat de mondiale aanpak betreft 
heb ik gepleit voor een stimulerend 
beleid in het kader van anti-chemisatie. 
Ik heb gewezen op de ervaring die wi j 
hebben opgedaan, bijvoorbeeld met 
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Veldhoen 

Lekkerkerk. Het Lekkerkerk-syndroom 
moet geen mondiale nachtmerrie 
worden, heb ik gezegd. Ik heb gepro-
beerd, duidelijk te maken dat moet 
worden geprobeerd, onze kennis en 
ervaring op dit gebied verder uit te 
dragen, samen met andere departe-
menten. Om de Regering in dezen te 
steunen - zij heeft in de begroting van 
Buitenlandse Zaken hieromtrent een 
nuttige zinsnede opgenomen - wil ik 
op dit stuk een motie indienen, omdat 
ik vind dat alles gedaan moet worden 
om te pogen, het mondiale milieube-
leid verder om te buigen en het 
mondiale milieu te verbeteren. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Veldhoen 
en Mik wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat: 
het ontstaan van grote hoeveelhe-

den chemisch afval en het gebruik 
van milieubedreigende chemicaliën in 
geïndustrialiseerde landen heeft 
geleid tot een aantasting van het 
milieu en de leefbaarheid; 

bij voortgaande industrialisatie dit 
voor vele andere landen eveneens het 
gevolg zal kunnen zijn; 

toepassing van schone technologie 
en preventie van afvalvorming de 
aantasting kan verminderen of 
voorkomen; 

van mening, dat aan een verdere 
ontwikkeling van een mondiale 
aanpak van de milieuproblematiek 
grote waarde dient te worden gehecht; 

nodigt de Regering uit:eveneens in 
haar beleid en met name in het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking 
het belang van het gebruik van 
schone technologieën hoge prioriteit 
te geven en te bevorderen dat slechts 
milieu-acceptabele chemicaliën 
worden gebruikt; 

dit 'chemisatie'-probleem onder 
ogen te brengen van de UNEP en 
andere mondiaal werkende organisa-
ties; 

de Kamer binnen een jaar verslag te 
doen van de genomen initiatieven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 44(17 100-XVII). 

De heer Couprie (VVD): De heer 
Veldhoen roert in het dictum een 

drietal aspecten aan, waarover ik 
graag een paar vragen wil stellen. Hij 
verzoekt de Regering, prioriteit te 
geven aan schone technologieën, juist 
in internationaal verband. Stelt hij dit 
voor omdat hij vindt, dat dit op dit 
moment niet gebeurt? 

Verder verzoekt hij, bepaalde zaken 
onder ogen van het UNEP te brengen. 
Denkt hij, dat die zaken nog niet 
bekend zijn bij het UNEP? 

De heer Veldhoen (PvdA): Natuurlijk 
is er in het beleid sprake van het 
bevorderen van het gebruik van 
schone technologieën, maar nog te 
weinig, zeker in mondiaal verband. Ik 
verdenk andere landen, met name 
andere landen die ook meedoen aan 
de ontwikkelingssamenwerking, ervan 
dat ze nogal eens vuile technologieën 
exporteren, terwijl men ook schone 
technologieën zou kunnen exporteren, 
als om technologie wordt gevraagd. 

Wij zijn in Nederland helaas 
specialist op het gebied van het 
dumpen van chemisch afval. Ik bedoel 
dat wij er noodgedwongen veel 
kennis over hebben opgedaan. Deze 
kennis zou ertoe kunnen bijdragen, 
dat in andere landen geen gifbelten 
met alle problemen van dien ontstaan. 
Op dit moment wordt daar te weinig 
aan gedaan. Het ministerie van 
VOMIL bezit volop kennis op dit 
terrein. Ik denk dat de relatie tussen 
dit ministerie en de uitdragende 
factoren nog niet voldoende wordt 
uitgebuit. 

Ik vrees ook dat in de commissie 
milieu en ontwikkelingssamenwer-
king, ook wel commissie ecologie en 
ontwikkelingssamenwerking ge-
naamd, nog te weinig wordt gelet op 
deze samenwerkingsfactoren. Ik heb 
de Staatssecretaris ook gevraagd, 
eens uit te leggen hoe het met deze 
commissie gaat. Slecht, naar ik heb 
begrepen. Vandaar ook de motie. 

D 
De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor de uitvoerige beantwoording, 
die grotendeels onze instemming 
heeft. Ik wi l nog terugkomen op de 
schriftelijke antwoorden op mijn 
vragen omtrent de residuen van 
bestrijdingsmiddelen op groenten en 
fruit. U stelt, dat het percentage 
overschrijdingen van de residu-tole-
rantie bij produkten van Nederlandse 
herkomst en die welke van buiten 
afkomstig zijn, ongeveer op hetzelfde 
niveau ligt, dat dit sinds een aantal 
jaren het geval is en dat het percentage 
aan het dalen is. 

Het lijkt mij interessant, hierop even 
in te gaan. Vanwege de tijd zal ik niet 
alle produkten beschouwen, maar ik 
neem de appels. Dit is natuurlijk niet 
toevall ig, dit betreft een echt Neder-
lands produkt van een bedrijfstak in 
moeili jkheden. Het is de moeite 
waard, er extra aandacht aan te 
besteden. Het is ook voor de volksge-
zondheid van belang: wees verstandig, 
eet een appel. 

Volgens de gegevens van de 
Keuringsdienst van Waren heb ik de 
volgende cijfers kunnen verzamelen. 
Wat betreft de eigen produktie 
vonden in 1976, 7 overschrijdingen 
plaats en wat betreft de import, ook 7. 
Dat klopt dus helemaal met uw 
mededelingen. In 1977 waren het er 
10, wat de eigen produktie betreft en 
32 van buiten. In 1978 waren er 7 
overschrijdingen van de eigen 
produktie en 30 vanwege de import. 
Dit valt nogal nadelig uit voor die 
import. 

Bovendien is er helemaal geen 
sprake van een daling, maar van een 
sti jging. Of heeft er over 1979 en 1980 
- waarover ik nog geen gegevens 
heb - een formidabele daling plaats-
gevonden? In dat geval is er echter 
geen sprake van een 'voortdurende 
daling'. Ik raak hierover wat in 
verwarring. Voor zover ik nu over 
cijfers beschik, vind ik uw conclusie 
'geen redenen tot meer controle' wel 
erg optimistisch . 

Dit wordt nog zorgelijker, als wij 
beseffen dat er van de eigen produktie, 
6 maal zoveel monsters worden 
genomen dan van de import. De 
controle vindt plaats na het vrijgeven 
door de douane. Slechts wanneer er 
verdenking op ernstige overtreding 
bestaat, geschiedt controle voor het 
lossen. Wat is nu 'verdenking'? 
Hebt u daar criteria voor? Ik meen dat 
dit een vrij subjectieve zaak is. Is het 
toch niet beter - ook gezien de 
cijfers - de wijze van controle nog 
eens te overwegen? Overigens 
vind ik het bijzonder prettig dat op 
basis van de Wet milieugevaarlijke 
stoffen in de toekomst importerende 
landen zullen worden geïnformeerd 
over de import van hier verboden 
stoffen. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil mijn dank uitspreken 
voor de gegeven antwoorden. Wi j 
hebben de aanwezigheid van de 
Minister bij de behandeling van deze 
begroting zeer op prijs gesteld. 

Ik kan volstaan met een paar korte 
opmerkingen. De Staatssecretaris zei 
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dat zij vertrouwen proefde uit de 
woorden van de Kamer. Dat vertrou-
wen is bij ons zeker in grote mate 
aanwezig en dat vertrouwen is 
versterkt door de wijze waarop wi j 
hedenmiddag antwoord hebben 
gekregen. 

Dit vertrouwen is in ieder geval veel 
groter dan het vertrouwen in het 
milieubeleid dat door gedeputeerde 
staten van Brabant is gevoerd. Ik 
refereer aan de brief van minister 
Ginjaar van 22 juli 1981, die mijn 
verbazing over wat daar gaande is, 
nog heeft vergroot. Ik wi l overigens 
graag weten of die brief aan provinciale 
staten is doorgestuurd, zoals de 
minister heeft verzocht. Kan de 
Staatssecretaris hierop antwoorden? 
Mij is nu ook duidelijk geworden, wie 
die theeblaadjes gefinancierd heeft 
die wi j gisteren vanuit Brabant kregen 
aangeboden. Dat schept een vorm 
van duidelijkheid die wel aardig is. 

Zoals ik opmerkte, hebben wij van 
aktiviteiten op het gebied van de 
luchtverontreiniging de laatste ti jd 
niet veel gemerkt. Ik heb begrepen dat 
er in het geheim, of in stilte, veel goed 
werk is gedaan. Wij krijgen inderdaad 
in dit jaar een uiteenzetting over het 
te voeren beleid op het gebied van 
stikstofoxyde en er wordt inderdaad 
aandacht besteed aan de luchtveront-
reiniging binnenshuis. De Staatssecre-
taris noemde een aantal componenten 
waaraan aandacht wordt besteed, 
maar ik miste daarbij node de formal-
dehyde. Is het juist dat dit punt niet is 
meegenomen? 

Ik wi l nog iets zeggen over het 
project integratie milieuhygiëne. De 
Staatssecretaris heeft haar waardering 
uitgesproken voor de belangstelling 
die de Kamer heeft getoond voor het 
project. Ik wi l er nogmaals de nadruk 
op leggen, dat wi j zeer veel waarde 
aan dit project hechten. Wij hebben 
ook grote verwachtingen ten aanzien 
van de vraag, of het project zal 
voldoen aan zijn doel, dat het de 
positie van het milieubeleid versterkt. 
Om dit tot uitdrukking te brengen, 
bied ikgraag een korte, maarduideli jke 
motie aan. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Tommei, 
Couprie en De Boois wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het project 'integra-
tie mil ieubeleid' de versterking van 
het milieubeleid als doel heeft; 

verzoekt de Regering, het spoedig tot 
stand komen van het project met 
kracht te bevorderen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 45(17 100-XVII). 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook ik zeg de bewinds-
lieden graag dank voor de schriftelijke 
en de mondelinge beantwoording van 
de door mij gestelde vragen. 

Toch zijn er nog enkele punten die 
ik naar voren wi l brengen. Ik moet 
vanzelfsprekend mijn keuze beperken. 
Ik wi l dan ook voornamelijk spreken 
over de bodemsaneringsprojecten. 
Daarover is duidelijkheid geboden. 

De Staatssecretaris heeft de 
provinciale besturen toegezegd, 
tegemoet te komen in de kosten voor 
aanleg en beheer van tijdelijke depots 
voor vervuilde grond, die elders 
noodzakelijk moet worden afgegraven 
of verwijderd. Het is duidelijk, dat 
deze tijdelijke opslag, door bij voor-
beeld overslag- en transportkosten, 
de gecalculeerde kosten van die 
projecten verhoogt. Voor welk deel 
komt het Rijk daarin tegemoet? Wie 
neemt de rest voor zijn rekening? 

Wordt bij deze depots aan enkele 
grote concentratiepunten gedacht of 
aan vele kleine? Kunnen dergelijke 
depots trouwens wel veilig worden 
gevonden binnen de bestaande en de 
te hanteren vergunningstelsels? Ook 
daaraan zijn procedures verbonden, 
die lang kunnen duren. Denkt de 
bewindsvrouwe er misschien aan om 
gebruik te gaan maken van de 
aanwijzingsbevoegdheid? 

De consequenties van deze zaken 
moeten wel worden afgewogen tegen 
de risico's van het maar tijdelijk laten 
zitten van de vervuilde grond. Deze 
risico's variëren immers per lokatie. 
Hiermee houden ook de randvoor-
waarden verband die ter plekke 
gelden. Ik noem het grondwater en 
het al of niet voorkomen van die 
grond in een waterwingebied. 

Vervolgens zegt de Staatssecretaris 
dat het gehele bedrag inzake de 
sanering op kasbasis aan provincies is 
uitgekeerd. Naar mijn informatie is 
dat het geval bij de inmiddels begon-
nen onderzoeken en dergelijke, die 
voorafgaan aan de eigenlijke aanpak 
van de projecten. Daarbij gaat het 
echter slechts om delen van de totale 
kosten, die hiermee gemoeid zijn. 
Mag ik hieruit opmaken, dat de totale 
bedragen, in 1981 in principe toege-
zegd, volledig zijn veilig gesteld voor 

uitkering in 1982 naast het volledige 
behoud van het voor 1982 zelf 
uitgetrokken bedrag inzake de 
bodemsanering? 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb, om de woorden 
van de heer Tommei te gebruiken, 
wel vertrouwen in de Staatssecretaris. 
Ik wi l dat vertrouwen echter ook 
graag behouden. Ten aanzien daarvan 
maak ik mij toch wel enige zorgen. Dit 
geldt met name voor het nieuwe 
troetelkindje PIM. 

Dat moet inderdaad snel een flinke 
jongen worden. Daarvoor heeft hij 
wat body nodig. Over die body gaat 
onze motie De Staatssecretaris zegt, 
dat het een operationeel plan moet 
worden, een regeling die een structuur 
aangeeft. Daarbij zal men toch van 
een aantal uitgangspunten moeten 
uitgaan? Die beleidsuitgangspunten 
zijn voor ons gelegen in een kringloop-
economie. Ik herhaal in dit verband de 
steekwoorden van de Staatssecretaris 
zelf: repareerbaarheid, bevorderen 
van schone technologie, verlenging 
van de levensduur van de produkten 
en bevordering van het hergebruik. 
Dit alles zal voorop moeten staan. 
Ook zullen die aspecten in de project-
opdracht moeten worden uitgewerkt. 
Blijkbaar is die projectopdracht er nog 
niet helemaal. Die komt er dus aan. 
Daarom lijkt het ons goed, op dit 
moment, nu het noq kan, over dit 
onderwerp te praten. 

Overigens wil ik de Staatssecretaris 
vragen, of de belofte van de Minister-
President, gedaan ti jdens het debat 
over de regeringsverklaring, dat het 
concept-plan, dus niet de projectop-
dracht, vóór het zomerreces van dit 
jaar in de Ministerraad aan de orde 
komt, nog steeds geldt. Anders is er 
wel weinig tijd gelegen tussen de 
projectopdracht en het conceptplan. 

Het lijkt ons dat zo'n plan inderdaad 
een aantal duidelijke uitgangspunten 
moet hebben en dat je niet zonder 
kan. De strijd die moet worden 
geleverd met andere ministeries, met 
name met het ministerie van Econo-
mische Zaken, maakt dit ook bitter 
noodzakelijk. Ik heb bij voorbeeld 
gewezen op de eenzijdige samenstel-
ling van de commissie-Wagner. De 
Staatssecretaris is daarop niet 
ingegaan. 

Ik heb een suggestie gedaan om 
eens te bekijken of de SER-adviesaan-
vrage over de benoeming en de 
samenstelling van de raad van 
commissarissen bij grote ondernemin-
gen, zogenaamde structuur-vennoot-
schappen, alsnog rekening kan 
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worden gehouden met de sector 
milieu. Ik hoor daarop nog graag het 
commentaar van de Staatssecretaris. 
Dit geldt ook voor mijn vraag of voor 
de ondersteuning van particuliere 
milieuorganisaties in Derde-Wereld-
landen, naast de gouvernementele 
organisaties, voldoende geld beschik-
baar is gesteld op de begroting, hetzij 
op de begroting voor milieu hetzij op 
de begroting voor ontwikkelingssa-
menwerking. 

Mevrouw De Boois vroeg om ons 
ingediende amendement voorlopig in 
te trekken en om aan de hand van de 
lijst van de Nederlandse organisaties 
te bekijken of er eventueel in de 
Voorjaarsnota nog extra geld moet 
worden uitgetrokken. Om dit te 
kunnen afwegen heb ik ook het 
antwoord van de Staatssecretaris 
nodig. Naast het belang dat wi j 
hechten aan de Nederlandse milieu-or-
ganisaties, wil ik ook blijven opkomen 
voor het belang van de particuliere 
milieu-organisaties in de Derde-We-
reldlanden. Ik hoop dus dat er nog 
een duidelijk antwoord komt. 

D 
Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! In mijn 
pogen om, in een onschuldige 
betekenis van het woord, zo gesaneerd 
mogelijk mijn antwoord in tweede 
termijn te geven, heb ik toch een 
enkele minuut aan ruimtelijke ordening 
op kleine schaal moeten prijsgeven. 

Ik wil voorop stellen mijn dank 
voor de bijdragen van de Kamer in 
tweede termijn. Er is een verdere 
aanzet gegeven tot een toch vooral 
positieve benadering van weerszijden. 
Op veel punten ontbreken - het is 
misschien negatief geformuleerd 
maar positief bedoeld - scherpe 
verschillen van inzicht. Ik bedoel dat 
niet in depolitiserende zin maar vanuit 
de grondgedachte van het wezenlijk 
belang van het milieubeleid. Het is 
toch een buiten gewoon goede zaak 
dat wij dit vandaag hebben kunnen 
waarnemen. Het gaat ten slotte om de 
fundamentele belangen waarover ik 
in eerste termijn uitvoerig heb 
gesproken. 

De heer Braams kwam terug op de 
kwestie van de inzamelingsactie voor 
restanten bestrijdingsmiddelen. Een 
voorlopige oplossing is gevonden, 
doordat zorg is gedragen voor het 
verlenen van een bewaarvergunning 
voor chemische afvalstoffen aan de 
STORL. Waar het om normale 
wettelijke procedures gaat, moeten 
wij naar mijn mening ook hier de 

regels hanteren die wij anders ook 
stellen, zonder overdri jving, voor 
zover het gaat trouwens om regels die 
binnen mijn bevoegdheid liggen. 

Ik denk dat je daaraan geen afbreuk 
moet doen en dat wij hier - daar ben 
ik op zich blij om - een reële oplossing 
hebben gevonden. Ik denk dat er 
mogelijkheid genoeg is om verder de 
vergunningverlening voor wat betreft 
de Hinderwet op een reële manier 
rond te krijgen. 

De heer Braams (VVD): Maar er is 
natuurlijk toch een verschil, mijnheer 
de Voorzitter. Als iemand een of 
ander commercieel belang beoogt 
met een activiteit, dan moet hij een 
Hinderwetvergunning aanvragen en 
kan hij daarvoor kosten maken. Dat is 
allemaal te begrijpen. Hier wordt 
echter een dienst aangeboden. Men 
heeft er zelf geen enkel belang bij. 
Voor die dienstaanbieding moet men 
dan door een procedure heen en 
kosten gaan maken. Ik denk dat dit 
contraproduktief is. Dat is het pro-
bleem waarmee ik zit: de wetgeving 
en de vergunningverlening is gericht 
op andere activiteiten. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Met alle 
waardering voor deze activiteiten, 
- vanuit het departement van V en M 
is er ook altijd zeer voortvarend aan 
meegewerkt, en het is een goede 
zaak, - wil ik opmerken dat het toch 
niet zo kan zijn dat, omdat iets op zich 
niet een commerciële activiteit is of 
omdat iets een positieve zaak is, 
ineens maar de regels die normaal 
gelden opzij worden gezet. Ik wil dit 
ook in zijn algemeenheid constateren, 
omdat ik niet wil dat er hier weer een 
andersoortige mythe zou ontstaan, te 
weten dat het milieubeleid erop uit 
zou zijn om lastig te zijn tegen daden 
die goed zijn voor datzelfde milieube-
leid en om aldus in eigen vlees te 
snijden. Als ik kortheidshalve mag 
volstaan met te verwijzen naar de 
desbetreffende schriftelijke antwoor-
den, wil ik opmerken dat, zoals het 
daarin is uiteengezet, hier een reële 
oplossing is gevonden. 

Ik denk dat de beschrijving van die 
oplossing aangeeft dat, of een 
activiteit nu commercieel is of niet, 
hetgeen we met elkaar als maatschap-
pij, en voor wat de regelgeving betreft 
ook als parlement en Regering 
samen, tot stand hebben gebracht als 
te hanteren regels, normaal moet 
gelden en moet kunnen gelden. We 
kunnen niet een uitzonderingscriteri-
um opnemen, - daaraan zou men dan 
immers toekomen, - want dit wordt 

ontzettend ambivalent. De vraag of 
iets nu wel of niet iets is waarmee 
winst wordt gemaakt, zou dan 
bepalend worden in die zin - om het 
duidelijkheidshalve nu maar even 
overdreven te parafraseren - dat als 
je winst maakt je extra schoon moet 
zijn, en als je zonder winstoogmerkt 
opereert het een stukje vuiler mag? Ik 
weet dat de heer Braams het zo niet 
heeft gezegd, maar daar zou je 
uiteindelijk terecht kunnen komen. 
Gegeven het feit dat we uit die 
STORL-zaak zijn en dat in alle redelijk-
heid eisen worden gehanteerd zonder 
onderscheid naar het al of niet 
aanwezig zijn van het winstoogmerk.... 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris legt nu 
veel te veel het accent daarop. Mij 
ging het erom, hoe je het snelst een 
positief resultaat krijgt voor het 
milieu. Mijn twijfel was dat met deze 
voorschriften, met deze nieuwe 
vergunningen, in feite de betrokken 
mensen zeggen 'nou, laat het maar' 
en 'het hoeft voor mij niet meer'. Dan 
heeft het milieu verloren, want dan 
blijven die spullen diffuus gedistribu-
eerd, ergens in het land. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Het 
moet, denk ik, geen kaatsenballen 
worden. Ik weet niet, of de heer 
Braams nu doelt op regels die alleen 
mij aangaan... Ik denk niet dat ik veel 
heb toe te voegen aan hetgeen ik 
zonet heb opgemerkt en meen dat wij 
het daar voor dit moment bij moeten 
laten. 

De heer Braams heeft nogmaals 
over het lood gesproken. Het betreft 
hier niet alleen het lood in benzine, er 
speelt meer. Ik heb dit al eerder in een 
schriftelijke beantwoording van 
Kamervragen van mevrouw Oomen-
Ruijten aangegeven. Dat was voor mij 
een mooie aanleiding het plan bekend 
te maken om de Kamer daarover een 
notitie toe te sturen. Ik zou de heer 
Braams wil len vragen, deze notitie 
even af te wachten. De notitie is op 
komst; zij is op dit moment nog niet 
helemaal afgerond. Het kan nog even 
duren, want de wetenschappelijke 
onderbouwing zowel als het recht 
doen aan de verschillende vormen 
waarin de loodproblematiek zich kan 
voordoen, maken dat er enige tijd 
mee gemoeid gaat. Maar als die 
notitie er is, kunnen we altijd verder 
praten, en kan ook de heer Braams 
zien hoe hij er tegenaan kijkt. 

Ten aanzien van de fosfaten meen 
ik een en ander in eerste termijn al 
duidelijk onder woorden te hebben 
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gebracht. Het is misschien goed om 
nog op te merken dat ik voortzetting 
van het overleg met de fabrikanten 
voorzie vanuit het uitgangspunt zoals 
ik dit in eerste termijn heb verwoord. 
Dat is niets nieuws want ik meen dat 
dit al in de schriftelijke antwoorden 
was bekend gemaakt. 

De heer Braams (VVD): In eerste 
termijn heeft de Staatssecretaris 
gesproken over de wenselijkheid van 
het fosfaatloos maken van wasmidde-
len. Je kunt je afvragen wat hiermee 
precies bedoeld wordt. Ik heb gepro-
beerd dit nader in te vullen. Wij 
hadden een afspraak tot evaluatie. 
Voor mij was dat het moment om te 
kijken welke verdere stappen er 
genomen moeten worden, dus op 
basis van bevindingen. Wanneer de 
Staatssecretaris dit nu ook bedoelt 
met haar formulering dan zijn wij het 
met elkaar eens. Wanneer zij iets 
anders bedoelt, namelijk dat zij 
onafhankelijk van die evaluatie toch 
streeft naar het fosfaatloos maken van 
wasmiddelen dan ben ik het daarmee 
niet eens. Dan begrijp ik niet waaraan 
wi j begonnen zijn. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Je kunt natuurlijk altijd van 
voren of van achteren beginnen. Ik 
heb in eerste termijn al aangegeven 
hoe je zo'n evaluatie kunt benaderen. 
Wanneer een tegendeel bewezen 
wordt 

De heer Braams (VVD): Wat is het 
tegendeel? 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Misschien is het goed als de 
heer Braams probeert om althans de 
essentie van mijn denklijn te begrijpen. 
Ik zal proberen dit zo duidelijk mogelijk 
te maken want dit is in eerste termijn 
kennelijk niet gelukt. Wanneer een 
tegendeel van een uitgangspunt 
wordt bewezen - aan star beleid heeft 
niemand wat - dan moet je je laten 
overtuigen. Maar tót zoiets bewezen 
is, is er geen aanleiding om van zo'n 
uitgangspunt af te stappen. Wat heb 
ik nu, vertaald naar de fosfaten 
gezegd? 

Ten eerste: ik acht de noodzaak van 
het aanpakken ook van fosfaten in 
wasmiddelen nog steeds aanwezig. Ik 
behoef nu niet de verwijzingen naar 
de Fosfatennota en nadere schriftelijke 
antwoorden te herhalen; de onderbou-
wing van die noodzaak is daarin 
gegeven. 

Ten tweede: ik meen ook dat het 
een voldoende haalbare zaak is om 
daarbij te mikken op 1985 en wat dit 

betreft het beleidsuitgangspunt van 
het vorige kabinet, van de heer 
Ginjaar, voort te zetten. 

Ten derde: wat is dan de betekenis 
van een evaluatie? Als daarbij het 
tegendeel zal lijken van wat ik net zei, 
pas dan - en dat is niets bijzonders, 
want voor ieder beleidsterrein geldt 
dat je bij een evaluatie en zelfs zonder 
een formele evaluatie altijd tussentijds 
eens even moet kijken waarmee je 
bezig bent en of het allemaal nog 
klopt - welnu, pas dan (maar ik heb 
daar geen aanwijzingen voor) moeten 
wi j kijken hoe de kaarten er dan bij 
liggen. De heer Braams hoort mij dus 
niet zeggen dat er nu aanleiding is om 
af te stappen van mijn uitgangspunt 
of dat ik dat van plan ben. Ik hoop dat 
dit nu glashelder is. 

De heer Braams (VVD): Glashelder is, 
dat het uitgangspunt van de Staatsse-
cretaris is: het fosfaatloos maken van 
wasmiddelen en dat het ons uitgangs-
punt is om de schadelijke effecten 
tegen te gaan en er achter te komen 
waaraan zij moeten worden toege-
schreven. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Ik heb heel duidelijk gezegd - in 
eerste en nu in tweede termijn - dat 
het om het gewenste resultaat te 
bereiken nodig is om zowel de 
defosfatering voort te zetten bij de 
zu i vering si nsta Naties als de wasmidde-
len fosfaatvrij te maken. Dan moet de 
heer Braams niet volhouden dat ik 
alleen maar een raar idee in mijn 
hoofd heb gezet dat de fosfaten uit de 
wasmiddelen moeten. Immers als ze 
geen kwaad konden en als er geen 
aanleiding voor maatregelen was uit 
een oogpunt van waterkwaliteit, waar 
zou ik mij dan druk om maken? Het 
lijkt echter nog steeds een belangrijke 
zaak dat de fosfaten eruit gaan. Ik heb 
al een paar keer naar de onderbouwing 
van die opvatting verwezen. Nogmaals 
het is naast de defosfatering nodig 
voor het beoogde beleidsresultaat. In 
de vorige periode is dit ook door de 
VVD onderschreven, maar misschien 
viel dat in de constellatie van toen wat 
gemakkelijker. In elk geval meen ik 
dat wi j nu duidelijk de posities op dit 
punt hebben bepaald. 

Mijnheer de Voorzitter, ik doe mijn 
best om door de vragen heen te 
komen, maar het is zo een beetje een 
wedloop met interrupties - niet een 
wedloop met hindernissen want ik 
voel mij niet gehinderd, ik wi l er alle 
moeite aan besteden om van haver 
tot gort duidelijk te maken hoe alles in 
elkaar zit. Misschien lukt dit bij het 
volgende punt gemakkelijker. 

De heer Braams heeft over de 
aanschafheffing gesproken. Ik ben 
hierop bij interruptie al even ingegaan, 
mijn enige interruptie in dit debat, 
maar ik kon het toen werkelijk niet 
laten. In eerste termijn heb ik al 
uitgelegd dat er niets nieuws aan de 
hand is. Er is geen sprake van een 
voorstel om nu maar even gauw tot 
zo'n aanschafheffing te komen. Ik heb 
gezegd dat er in plaats van de nu 
bestaande brandstofheffing een 
mengvorm mogelijk is, die voor een 
deel zal bestaan uit de aanschafheffing 
en voor een deel uit de oude brand-
stofheffing. Dit lijkt mij een eerlijker 
grondslag voor de heffing. Ik meen 
mij te herinneren dat in het verleden 
door verschillende fracties in de 
Kamer, ook door de fractie waartoe de 
heer Braams behoort, nogal eens met 
klem is aangedrongen op het zorgvul-
dig zoeken naar zo eerlijk mogelijke 
grondslagen voor heffingen. 

Hiervan uitgaande ben ik van 
mening, dat er van een eerlijker en 
zuiverder grondslag sprake is, als 
beide componenten van geluidhinder 
door auto's worden betrokken bij de 
vaststelling van de heffing. De motie 
van de heer Braams lijkt mij dan ook 
buitengewoon prematuur. De heer 
Braams stelde in eerste termijn zelf 
voor de voorstellen van de Regering 
af te wachten. Ik zou hem wil len 
aanraden dit dan maarte doen. Ik heb 
alleen gezegd dat wordt onderzocht of 
het mogelijk is; er zijn wat technische 
problemen, onder andere met de 
invordering. Dit onderzoek zal niet op 
korte termijn klaar zijn. Ik hoop dat ik 
hiermee duidelijk heb gemaakt hoe 
het met deze heffing zit. 

Ik heb weinig toe te voegen aan 
hetgeen ik in eerste termijn over het 
beroep van de inspecteur heb gezegd. 
Ik kom nog in concreto op de moties 
terug voor zover dit nodig is. 

Ik ben van mening dat ik ten 
aanzien van aantasting van de 
ozonlaag, CO2 en fluorkoolwaterstof-
fen thans moet volstaan met verwijzen 
naar het wetenschappelijke materiaal; 
de heer Braams heeft verdere gege-
vens daarover schriftelijk ontvangen. 
Ik wijs er op dat de wetenschappelijke 
benadering, waarop hij vooral in 
eerste termijn zo bijzonder sterk de 
nadruk heeft gelegd, juist een van de 
redenen is om te zeggen dat er alle 
aanleiding voor bestaat door te gaan 
met een toereikend beleid op het 
gebied van de fluorkoolwaterstoffen. 

Zoals ook in de schriftelijke antwoor-
den is uiteengezet, is het wetenschap-
pelijke materiaal afkomstig van de 
deskundigen van de UNEP, de 
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milieu-organisatie van de Verenigde 
Naties, een uitgelezen gezelschap. Ik 
kan de afkorting van die naam van de 
deskundigengroep niet onthouden, 
maar die staat in de schriftelijke 
antwoorden. Als de heer Braams dus 
een wetenschappelijke onderbouwing 
wil krijgen en als deze deskundigen 
tot de conclusie komen dat het nog 
steeds heel waarschijnlijk is, 'still 
most likely', dat er aanleiding bestaat 
te vrezen voor het risico van schade 
aan de ozonlaag, dan zal de heer 
Braams zich toch door deze conclusie 
moeten laten leiden; dat zou ik hem 
althans willen voorhouden. Dat is 
beter dan uit te gaan van de eigenzin-
nige interpretatie van sommige 
wetenschappelijke gegevens zoals die 
door sommige belanghebbenden 
wordt aangehouden. In ieder geval is 
dat het uitgangspunt van mijn beleid. 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Belanghebbenden geven 
natuurlijk ook informatie, maar die is 
te controleren. Als er wordt vastge-
steld, dat er nauwkeurige metingen 
kunnen worden verricht met behulp 
van een meetnet, dat er geen vermin-
dering is geconstateerd en dat er, als 
er al sprake is van een verandering, 
een lichte stijging te constateren valt 
en als voorts geconstateerd is dat er 
heel grote variaties mogelijk zijn, dan 
heb ik het idee dat wij in vroeger 
tijden te bezorgd zijn geweest. Ik ben 
er nog steeds voor om bezorgd te zijn 
en om door te gaan met de uitvoering 
van een aantal maatregelen. Ik heb 
ook aangegeven om welke maatrege-
len het daarbij gaat. Ik ben echter van 
mening dat doorgaan op het oude 
stramien van maatregelen thans niet 
adequaat is. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Ik meen 
in de brief aan de Kamer over de 
fluorkoolwaterstoffen zelfs met 
behulp van een diagram, duidelijk te 
hebben aangegeven, hoe zich in de 
loop van de tijd de verschillende 
interpretaties van de metingen 
hebben ontwikkeld. Het gaat er 
nu echter om, dat er een reële kans 
bestaat - en meer dan dat, dat het 
waarschijnlijk is - dat er met schade 
rekening moet worden gehouden; ik 
parafraseer hiermee bijna letterlijk, de 
conclusie van de deskundigen van de 
Verenigde Naties. 

Bovendien gaat het om een situatie 
die niet zomaar kan worden terugge-
draaid; het is geen lichtknopje dat je 
aan of uit doet. Hierbij moet het 
adagium gehanteerd worden, dat je je 

in geval van twijfel moet onthouden, 
dat je in ieder geval zo voorzichtig 
mogelijk moet zijn, omdat het om 
belangrijke onomkeerbare effecten 
gaat. Naar mijn mening heb ik in alle 
redelijkheid een onderbouwing 
gegeven van het beleid dat wordt 
gevoerd. Ik heb in eerste termijn al 
aangegeven - en ik behoef dat niet nu 
weer uitvoerig te doen - dat het wordt 
gevoerd, zonder dat dit tot nadelige 
effecten leidt, voor bijvoorbeeld 
isolatie mogelijkheden. 

Dat kan ook omdat het bij CFK's 
gaat om een terrein waar voor 
sommige toepassingen wel degelijk 
alternatieven voorhanden zijn. Het is 
niet op alle onderdelen even gemak-
kelijk, maar op sommige onderdelen 
wel. Laten wi j deze alternatieven dan 
benutten en laten wij 'het voorrecht 
van de twi j fel ' in dit geval op de voor 
het behoud van de ozonlaag goede 
manier verstaan. Dit is ook in het 
belang van het milieu. 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de Staatssecretaris 
op dit punt nog wel enig krediet 
geven. Ik denk echter toch, dat wij 
eens tot een fundamentele discussie 
moeten komen, met name ook 
vanwege de interacties met het 
C02-probleem. Dit heeft namelijk ten 
aanzien van de onzon weer een 
compenserend effect. Wij hoeven dat 
hier niet allemaal uit te praten, maar 
ik denk dat het ingewikkelder is dan 
de Staatsecretaris nu voorstelt. Wij 
moeten er nog eens over nadenken. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Dat moet dan ook de heer 
Braams nog maar eens doen, mijnheer 
de Voorzitter. 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind dit een veel te 
gemakkelijke opmerking. Ik heb deze 
zaak bijzonder goed bestudeerd. Ik wil 
dat hierover op het departement en 
door de Staatssecretaris ook nage-
dacht wordt. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Dit 
wordt te flauw om waar te zijn. Als ik 
de raad meekrijg om erover na te 
denken, dan denk ik dat de reciprociteit 
van de niet kwade veronderstelling 
met zich brengt, dat ik even welwil lend 
de heer Braams die goede raad mee 
kan geven. Dit vanuit de veronderstel-
l ing, dat wij er beiden - en dit geldt 
uiteraard ook voor de deskundigen, in 
het ambtelijk apparaat - ieder op onze 
eigen wijze en misschien met onze 
eigen conclusies wel degelijk over 
hebben nagedacht. Ik verwijt de heer 

Braams niet, dat hij lichtvaardig 
oordeelt. Ik geef alleen de argumenten 
aan, waarom ik het niet met hem eens 
ben. Ik hoop en vertrouw, dat de heer 
Braams ervan uit wil gaan, dat ik hier 
ook niet lichtvaardig sta te praten. Wij 
hoeven het niet met elkaar eens te 
zi jn; dat is iets anders. 

De heer Braams (VVD): Ik stop de 
discussie, mijnheer de Voorzitter 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Dat lijkt mij verstandig. 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind toch, dat de 
Staatssecretaris mij iedere keer weer 
uitdaagt en met name suggereert, dat 
ik niet te voren heb nagedacht 
voordat ik antwoord. Ik wi l op die 
manier niet discussiëren. Ik heb er 
bijzonder goed over nagedacht. Ik 
meen dat de Staatssecretaris op dit 
punt ongelijk heeft. Ik wi l er verder 
geen half uur aan besteden om dit 
hier uit te leggen. Op een rustig 
moment wi l ik hierop nog eens 
terugkomen. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Mis-
schien is het ook voor de toekomst 
een nuttige constatering - het zou een 
overbodige moeten zijn - , dat ik nooit 
uitga van een vooronderstell ing, die 
in het negatieve vlak ligt. Dat blijkt 
hier wel. We hoeven het niet eens te 
zijn, maar dat is iets anders. 

Wat de planning betreft, begrijp ik 
dat de heer Couprie blij is met mijn 
toezeggingen en dat hij het met mij 
eens is, dat wi j dit beter goed kunnen 
doen en niet overhaast. 'Zit het mee, 
dan zit het mee, dat merken we dan 
wel ' . Het gaat om een onderwerp, dat 
de nodige creativiteit uitlokt en die 
ook goed kan gebruiken. Het meeden-
ken van de Kamer is dan ook uiterst 
welkom. Ik denk dat dit in de komende 
periode in etappes zijn beslag zal 
moeten krijgen. Natuurlijk kan wel 
eens aan de Kamer meegedeeld 
worden, hoever het denkproces 
gevorderd is. Dit is natuurlijk iets 
anders dan het maken van een dikke 
deelnota, want dan duurt het drie jaar 
voordat de eindnota klaar kan zijn. 

De heer Couprie (CDA): Zo heb ik dat 
ook bedoeld. Ik vraag natuurlijk niet, 
dat u ons continu de notulen toestuurt. 
Juist in de milieusector zijn ontzettend 
veel activiteiten, beleidsgroepen, 
stromen van commissies enzovoorts. 
Je kunt in de memorie van toelichting 
hiervan een telsommetje maken, 
ledere keer word je weer verlokt te 
vragen: hoe staat het hier mee, hoe 
staat het daar mee? De Staatssecretaris 
kan dit voorkomen, door ons de 
voortgang te melden. 
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Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Dat zal 
ik graag doen. Al kan ik niet altijd 
anticiperen, ik wil ook - zoals in de 
afgelopen periode reeds een beetje 
zichtbaar is geworden - doorgaan 
met ook eigener beweging de Kamer 
zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden. 

Ik wil nog even ingaan op een 
opmerking van de heer Couprie 
betreffende het vergunningenbeleid. 
Het beeld, dat ik probeerde te schetsen 
van die ene samenhangende vergun-
ning, heeft uiteindelijk alles met de 
praktijk te maken. Zo'n samenhangen-
de vergunning maakt natuurlijk een 
enorm verschil voor de praktische 
hanteerbaarheid. Ik denk dat wi j 
elkaar op dit punt ook wel goed 
verstaan. 

Als ik de heer Couprie goed heb 
begrepen dan vroeg hij concreet naar 
het verbeteren van de organisatie 
door bijvoorbeeld de instelling van 
een bemiddelingsbureau voor 
informatieverstrekking. Op zich vind ik 
dit een interessante suggestie maar ik 
kan niet zo eentwee-drie overzien hoe 
je dit op de allerbeste manier vorm 
kunt geven. In eerste termijn heb ik, 
ook naar aanleiding van opmerkingen 
van de heer Veldhoen over de 
informatie, de Kamers van Koophandel 
al ten tonele gevoerd. Mijns inziens 
dient goed bekeken te worden - dat 
wil ik graag doen - wat nu de meest 
effectieve manier is voor het verschaf-
fen van informatie, niet in een of-of, 
maar in een en-en-model 

Natuurlijk verstrekt het Directoraat-
generaal voor milieuhygiëne desge-
vraagd zoveel mogelijk voorlichting 
en informatie. Ik wi l de suggestie dit 
uit te bouwen tot een centraal infor-
matie en bemiddelingsbureau graag 
onderzoeken. Ik kan echter nu niet 
- dat zou prematuur zijn - zeggen: ja, 
dat moet morgen aan de dag maar 
gebeuren. Het gaat toch om het doel 
dat wi j hier allebei willen dienen. Of 
de suggestie in het rijtje van de meest 
geschikte middelen thuishoort zal ik 
nog eens goed onder de loep nemen. 

De heer Couprie (CDA): Misschien kan 
ik de Staatssecretaris in dezen een 
handreiking doen. Ik was niet zo 
origineel om het zelf te bedenken 
maar in de Troonrede van 1974 is 
hiertoe al een suggestie gedaan. Deze 
heeft geleid tot een stroom van 
activiteiten: et werd een interdeparte-
mentale werkgroep ingesteld, de SER 
werd om een advies gevraagd en in 
1977 is in het advies van de SER de 

aanbeveling gedaan om tot een 
provinciaal coördinatiebureau te 
komen. Sindsdien zijn er nieuwe 
commissies in het leven geroepen. Ik 
herinner mij dat, in een vorig leven 
wel eens werd gezegd: je mag wel 
een nieuwe commissie of werkgroep 
oprichten maar dan moet je wel 
gelijktijdig een andere opheffen. Als 
de Staatssecretaris nu even nagaat 
wat er in die commissies allemaal is 
gebeurt, dan komt zij zelf wel tot een 
duidelijk beeld hoe een en ander zou 
moeten zijn. 

De Voorzitter: Mag ik de leden vragen 
om niet per interruptie, als ware het in 
derde termijn, volstrekt nieuwe zaken 
ter sprake te brengen. 

De aanleiding is niet nieuw maar 
het feit wel. 

U had het in tweede termijn ter 
sprake moeten brengen. In het 
algemeen zou ik de leden wil len 
vragen de Staatssecretaris een 
enigszins gestructureerd betoog te 
laten opbouwen en niet na elke zin 
weer te interrumperen. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Het feit dat men niet kan 
nalaten om mee te denken beschouw 
ik maar als een uiting van een grote 
betrokkenheid bij het onderwerp. Ik 
zal daarom de punten die de heer 
Couprie nu noemde betrekken bij het 
beoordelen in het algemeen van de 
vraag wat je kunt doen aan het 
verbeteren van de informatie. Wij 
moeten dan maar kijken waar wi j 
uitkomen. 

Mevrouw Oomen heeft nog enkele 
onderdelen van het afvalstoffenbeleid 
naar voren gehaald. De totstandko-
ming van de Wet Bodembescherming 
zal nog een hele ti jd duren? Ja, wat is 
een hele t i jd, wij zullen het zo snel 
mogelijk doen. Ik heb al aangegeven 
hoe de volgorde van de werkzaamhe-
den is en welke aspecten daarbij een 
rol spelen. 

Het punt van het hergebruikproject 
in Groningen is schriftelijk beant-
woord, maar misschien is het toch 
goed even te onderschrijven wat 
mevrouw Oomen daarover heeft 
gezegd. Natuurlijk moeten wij ervoor 
zorgen dat de voorlichting goed is. 
Ook hier geldt echter dat nogal 
prematuur negatieve berichtgeving 
ontstond, terwijl men aan het verwer-
ken van het afval eigenlijk nog niet 
eens toe was. 

Ik heb in mijn eerste termijn al 
uitvoerig stilgestaan bij de opvatting 
dat wij door middel van voorlichting 
en educatie duidelijk moeten maken 
hoe belangrijk ook dit soort projecten 

zijn. Wij zullen dit project en de 
andere projecten die op dit terrein aan 
de gang zijn goed volgen en evalueren. 
Daarin is voorzien. 

De Commissie-Wagner kwam nog 
even ter sprake. Het is een medaille 
met twee kanten, een positieve, wat 
betreft het speerpuntenbeleid en een 
negatieve. Ook de heer Ginjaar heeft 
zich daartegen wel eens verzet. Ik ben 
hem daarin toen, in een andere rol, 
gevolgd en dat ben ik nog steeds 
geneigd te doen vooral ten aanzien 
van de opvatting van de Commissie-
Wagner dat het milieubeleid - ik 
vertaal het nu vrij - maar even op een 
zachter pitje gezet zou kunnen 
worden. 

De teneur van het debat dat wi j nu 
met elkaar voeren is juist dat dit 
milieubeleid helemaal niet op een 
zachter pitje kan of mag worden 
gezet. Ik stel duidelijk dat ik deze 
afstand dus neem. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn vraag 
aan de Staatssecretaris was: hoe het 
zit met de positieve elementen die ik 
uit het werk van de commissie-Wagner 
heb genoemd, met name het speer-
puntbeleid? Wat doet de Staatssecre-
taris daaraan? 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Bij alles 
wat ik in mijn eerste termijn heb 
gezegd over milieu en technologie, 
milieuproduktieplan en milieu en 
werkgelegenheid heb ik proberen te 
zeggen dat dit er al in vervat zit. 
Wanneer men het samengaan van 
milieu en economie in de hele sfeer 
van schone technologie enzovoorts 
bespreekt moet men natuurlijk de 
positieve elementen uit het werk van 
de commissie-Wagner en de mogelijk-
heden om de economie een positieve 
impuls te geven, niet onverlet laten en 
moet men trachten een en ander te 
combineren. In mijn eerste termijn 
heb ik dit uitvoerig uiteengezet. 
Overigens geldt mijn stelling ook 
zonder het rapport-Wagner. Er moet 
echter niet het misverstand ontstaan 
dat de milieu-eisen afgezwakt kunnen 
worden. Deze teneur zal men ook niet 
van mij verwachten na al hetgeen er 
in dit debat is gezegd. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Ik wijs de 
Staatssecretaris erop, dat haar 
voorganger in een UCV zich krachtig 
heeft gedistantieerd van de regelrecht 
negatieve milieu-uitspraken van de 
commisie-Wagner. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Hierop heb ik reeds gewezen, 
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hoewel dit misschien te veel tussen 
mijn andere opmerkingen zat verwerkt. 
Ik herinner mij de UCV nog levendig 
waarbij zowel de heer Ginjaar als ik 
aanwezig waren. Ik heb zoeven in 
navolging van hetgeen er toen gezegd 
is over afstand nemen van de conclu-
sies van de commissie-Wagner op het 
punt van het milieubeleid, gezegd dat 
ook ik daar afstand van neem. Dit laat 
onverlet dat de instrumenten die voor 
de economie worden aangereikt waar 
die ook het milieu ten goede kunnen 
komen, gebruikt kunnen worden 
naast het handhaven van consequente 
milieu-eisen. Over dat laatste zijn wi j 
het eens, laat daar geen twijfel over 
bestaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De provinci-
ale afvalstoffenplannen en de relatie 
hiervan met de motie-Lansink zijn 
opnieuw ter sprake gebracht. Daaraan 
is een nieuwe motie gewijd. Wat deze 
zaak betreft denk ik in dezelfde 
richting en ik beschouw die motie als 
een duw in dezelfde richting. Deze 
duw is misschien nauwelijks nodig. 
Bij de begrotingsbehandeling van het 
afgelopen jaar is naar aanleiding van 
een motie van mij en naar aanleiding 
vaneen motie van de heer Lansink 
ook al gezegd dat de provinciale 
plannen in deze zin moeten worden 
getoetst. Het lijkt mij dat wij op deze 
weg verder moeten gaan. Zoals ik 
reeds in eerste termijn heb gezegd is 
het evident dat er natuurlijk meer 
toetsingscriteria zijn en dat men niet 
overal op het punt van hergebruik iets 
zo snel kan realiseren als men zou 
wil len. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Willems sprak over 'tot nu toe alleen 
nog maar beslissingen ten nadele van 
het milieu'. Dit lijkt mij kras, maar dat 
is voor zijn rekening. Hij zei opnieuw 
dat 'de sanering nog maar nauwelijks 
in gang gezet is'. Ik verwijs hem 
echter toch nog eens met klem naar 
het schriftelijke antwoord dat hij 
hierover heeft ontvangen. Hierin 
worden 30 saneringen genoemd 
waarvoor inmiddels f38 miljoen 
beschikbaar is gesteld. Verder geldt 
het feit dat wij elkaar niet voor de gek 
moeten houden. Je kan niet morgen 
ergens met een schopje beginnen te 
graven en zeggen: nou ben ik aan het 
saneren. Zo werkt dat niet! 

De heer Willems (PSP): De Staatsse-
cretaris heeft mij goed geciteerd. Ik 
heb inderdaad gezegd dat het pas net 
in gang gezet is. Wanneer men in de 
brief die de Staatssecretaris aan ons 
heeft geschreven en waaruit zij nu 
citeert een regel verder leest, ziet men 
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dat er ook staat dat er in 1981 slechts 
een enkele sanering is gerealiseerd. 
Hierop doelde ik. Het feit dat er f48 
miljoen is toegezegd betekent nog 
niet dat die sanering is gerealiseerd. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Dat haal je de koekoek! Eerst 
moet de inventarisatie worden 
afgerond. Het gaat mij erom dat men 
niet het beeld krijgt: er gebeurt niets 
aan die sanering en ze zitten maar een 
beetje te onderzoeken. Logischerwijs 
moet men hier verantwoord te werk 
gaan. 

Er ligt trouwens ook een verantwoor-
delijkheid bij de provincies, maar de 
Kamer is daarover voldoende geïnfor-
meerd om te weten hoe dat in elkaar 
zit en hoe het zit met de mogelijkheid 
van het indienen van saneringspro-
gramma's. Voor dit jaar is een 
bepaald niet benepen financiële 
voorziening op de begroting gekomen. 
Gelukkig maar! Ik denk ook dat dit 
aangeeft hoe belangrijk die bodemsa-
nering door dit kabinet wordt gevon-
den en dat het kabinet dit niet alleen 
een onderwerp vindt om voor de vaak 
over te praten, maar het iets vindt om 
wat aan te doen. 

Er zouden anders genoeg zaken zijn 
- men zal dat begrijpen - waaraan dit 
geld op een leukere manier kan 
worden besteed. 

Maar het moet wel en het moet ook 
verantwoord worden aangepakt. Dat 
betekent niet alleen inventariseren, 
maar ook onderzoeken. Er is niet één 
standaard bodemverontreiniging. Ze 
zijn allemaal verschillend, zowel de 
aard van de verontreiniging als de 
consequenties die dat heeft voor de 
meest verantwoorde techniek van 
opruimen. Als er al sprake moet zijn 
van opruimen, soms verval je van 
kwaad tot erger als je - simpel 
gezegd - in de grond gaat zitten 
wroeten. Laten wij de consequenties 
alsjeblieft goed bekijken en een 
verantwoord beleid als doel hebben. 
Wij mogen hiervan niet een al te 
eenvoudige voorstell ing van zaken 
hebben. 

Over de verjaringstermijn valt niets 
nieuws te vertellen. Nog onder het 
vorige kabinet hebben wij uitvoerig 
de hele opsporing en coördinatie van 
milieudelicten de revue zien passeren. 
Het materiaal hierover is erg uitge-
breid. Er zijn veel onderzoeksrappor-
ten. Er is toen toegezegd dat het punt 
van de verjaringstermijn nader zal 
worden bekeken en ik heb deze 
toezegging in mijn huidige functie 
overgenomen. Ook destijds is al in 
den brede beargumenteerd waarom 
dit geen zaak is van vandaag en 
morgen. 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Ik wil meteen een misverstand dat 
zich nog al eens voordoet, preventief 
aanpakken. Een kortere verjaringster-
mijn kan geen effect hebben voor het 
verleden. Ons reechtsstelsel kent nog 
steeds voor het strafrecht terecht het 
beginsel - het zou te ver voeren dat 
nu nader te onderbouwen - dat er 
geen bepalingen met terugwerkende 
kracht kunnen voorkomen. Ook bij de 
verjaring is dit van toepassing. Er 
wordt wel eens geroepen, dat er een 
langere verjaringstermijn moet 
komen, opdat alle schurken van 
destijds nog kunnen worden aange-
pakt. Dat kan dus niet. Dit kan alleen 
voor de toekomst. Wanneer daarover 
iets nieuws kan worden gemeld, dan 
hoort de Kamer dat ongetwijfeld. 

Ik heb weinig toe te voegen aan 
hetgeen ik in eerste termijn heb 
gezegd over de milieu-effecten van 
kerncentrales. Voor zover nodig kom 
ik daarop terug bij de behandeling 
van de moties. 

Mevrouw De Booi.-. hee*t iets 
gezegd over een koekje vi.n eigen 
deeg. Ik heb het met smaak gegeten. 
Het onderwerp van de provinciale 
bestedingen memoreerde zij als een 
pikant onderwerp dat toch wel de 
aandacht verdient. Ik wil hierbij 
opmerken dat, aangezien er van de 
kant van de Kamer nog al eens wordt 
aangedrongen op het serieus nemen 
van decentralisatie, er ook eigen 
verantwoordeli jkheid bestaat voor de 
vertegenwoordigende lichamen in 
een provincie. Provinciale staten zijn 
de eerst aangewezenen om het 
college van gedeputeerde staten te 
controleren. Ik wil hiermee niet 
zeggen dat dit onderwerp geen 
aandacht van het Rijk verdient, maar 
ik heb schriftelijk al uiteengezet, dat je 
bij een algemene uitkering de vinger 
niet zodanig aan de pols kunt houden 
als soms wel gewenst is. Wij hoeven 
daarop nu niet nader in te gaan. Naar 
mijn mening moet decentralisatie in 
elk geval ook betekenen het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid door 
de vertegenwoordigende lichamen. 
Dat behoort ook een zekere terughou-
dendheid van de kant van het Rijk met 
zich te brengen. 

Wat de MER betreft, kan ik geen 
eisen stellen zolang de wet nog niet 
van kracht is. Ik wi l het voorstel van 
mevrouw De Boois nog eens bespre-
ken met de Minister van Verkeer en 
Waterstaat. Het zal in de sfeer van 
vri jwil l igheid moeten gebeuren. Dat is 
nu eenmaal het karakter van het 
interimbeleid. 

Over het kolenresidu hoef ik weinig 
extra's meer te zeggen dan ik reeds in 
eerste termijn heb gedaan. Mevrouw 
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De Boois toonde zich bezorgd bij de 
gedachte aan een MER daarvoor, 
maar ik heb niet gezegd, dat daarvoor 
een MER komt en wi j alles nog eens 
dunntjes gaan overdoen. Ik heb alleen 
gezegd dat wij opnieuw zullen bezien 
hoe het hele veld van kolenresidu's 
het beste kan worden aangepakt. 
Daarbij moet ook worden gelet op de 
vraag of - ik zeg dus niet: dat - MER 
al dan niet zin kan hebben in het 
totaal van de beleidsuitwerking. 

Als je dan tot de conclusie komt 
waar mevrouw De Boois al aan toe is 
gekomen, dat het geen zin heeft, dan 
moet je het inderdaad niet doen. Een 
MER hiervoor staat niet op het lijstje 
van voorlopige projecten. Op zich zelf 
moet bij het kolenafval wel de 
samenhang in het oog worden 
gehouden tussen de verschillende 
mil ieucomponenten. Deze samenhang 
is al in andere opzichten van verschil-
lende kanten bepleit bij het bespreken 
van de afvalproblematiek. In dat 
opzicht is het niet zo'n gekke gedachte 
om hier met een MER te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij 
het beste om de kwestie Uniser nader 
te bespreken als de uitspraak van de 
rechtbank er is. 

Wij zijn het ermee eens dat de 
overheid actief moet optreden als het 
gaat om de verwerkingscapaciteit. Wi j 
zullen echter eerst de adviezen van de 
commissies Hofman en Kolfschoten 
moeten hebben. Pas dan kan er nader 
vorm aan worden gegeven. Het zou 
niet goed zijn vooruit te lopen op die 
advisering. 

Ik voel wel iets voor een gedachte 
aan een IMP voor het chemisch afval, 
maar of het nog dit jaar bewerkstelligt 
kan worden, is een andere zaak. Het 
jaar 1983 lijkt mij een redelijker 
tijdstip om een en ander uit te voeren, 
want het staat natuurlijk niet in één 
week op stapel. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Ik zou niet 
graag zien, dat door een IMP voor het 
chemisch afval het IMP voor de 
afvalstoffen vertraagt wordt. Voor 
deze gelegenheid komt het eerst 
genoemde IMP er maar achteraan 
hollen. Het zou op zich goed zijn om 
voortaan deze twee IMP's bij elkaar te 
hebben. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque 
bard: Ik wijs die bundeling ook niet 
ten principale af. Ik zou echter ook 
niet het ene IMP op het andere wil len 
laten wachten. Op die manier raakt 
het, haasje-over-springend, steeds 
verder achterop. Welzi jn de structuren 
van de Afvalstoffenwet en van de Wet 

chemisch afvalstoffen nogal verschil-
lend. Dat betekent dat je niet tot één 
IMP in de zin van één pot nat - één 
pot vuil eigenlijk - kunt komen. Het 
zal in de toekomst wel gaan om een 
aantal gemeenschappelijke elemen-
ten, met toch op onderdelen behoorlijk 
verschillende uitwerking, voor 
enerzijds het stedelijk afval en 
anderzijds het chemisch afval, onder 
het regime van de Wet chemische 
afvalstoffen. Als dat duidelijk is, 
liggen mevrouw De Boois en ik qua 
bedoeling niet zo ver van elkaar af. 
Wij moeten dan nog bekijken wat het 
beste het eerste klaar kan zijn en hoe 
snel dat kan gebeuren. Door het 
Ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne zal aan het hele pakket 
dapper verder gewerkt worden. Dat is 
nuttig en nodig. 

De heer Veldhoen is teruggekomen 
op voorlichting vooral van het 
midden- en kleinbedrijf. In antwoord 
op de vragen van de heer Couprie ben 
ik daar al nader op ingegaan. Wij 
moeten nog eens goed doorlichten 
wat gedaan moet worden en op welke 
fronten het beste aan het geven van 
informatie aan het midden- en 
kleinbedrijf de aandacht kan worden 
gegeven. Om mijn belangstelling te 
illustreren in het programma dat je, 
nieuw aantredend, voor jezelf maakt 
om met allerhande geledingen kennis 
te maken en de eerste problemen te 
verkennen, horen zeker ook ontmoe-
tingen met het midden- en kleinbedrijf. 

Daarin is dan ook al voorzien. Maar 
evenzeer moeten in zo'n programma 
ontmoetingen met werkgevers- en 
werknemersorganisaties en met 
consumenten- en milieu-organisaties 
plaatsvinden. Het is zeker belangrijk 
om aandacht te besteden aan het 
midden- en kleinbedrijf, dat in dit 
debat veel ter sprake is gekomen. 
Maar we moeten niet vergeten dat er 
nog een heleboel andere groeperingen 
zijn die, in verschillende rollen, 
betrokken zijn bij het milieubeleid. Ik 
vind het dan ook belangrijk om met al 
deze groepen een goede communica-
tie vanuit het milieubeleid te hebben. 
Daar wordt dus aan gewerkt. Het 
programma is in gang! 

Ook de 'anti-chemisatie' is een punt 
waarop de heer Veldhoen terugkwam. 
Hij had het met name over 'anti-che-
misatie' in wereldverband. Men heeft 
kunnen constateren, bij voorbeeld uit 
mijn schriftelijke beantwoording, dat 
naar mijn mening in dit verband in de 
eerste plaats, een actief stoffenbeleid 
voor Nederland van belang is, gelet 
op de export van milieugevaarlijke 
stoffen. Ook in het kader van de OESO 

kan en moet Nederland zijn partijtje 
meeblazen. Op dit punt is ook de 
Nederlandse bijdrage aan het UNEP 
belangrijk. Wij hebben wat dat betreft 
een open oog voor de problemen van 
wat wordt aangeduid als chemisatie, 
ook buiten onze enge landsgrenzen. 
Hier is inderdaad een internationaal 
probleem aan de orde, zoals eigenlijk 
bij zeer veel mil ieuproblemen. 

Er zit een heel scala van mogelijkhe-
den maar ook onmogelijkheden 
achter. Zo zullen wij zelf in Nederland 
al moeite genoeg hebben om het 
beheer van milieugevaarlijke stoffen 
vanuit de sanerende naar de preven-
tieve fase te krijgen. Dat kunnen wi j 
bij de komende behandeling van het 
desbetreffende wetsontwerp verder 
bespreken. Internationaal moeten wij 
in elk geval zo goed mogelijk eikaars 
kennis over stoffen gebruiken. Het lijkt 
mij wat moeilijk om vanuit Nederland 
een soort preventieve wet-milieuge-
vaarlijke stoffen op mondiaal niveau 
voor te stellen, maar ik wi l die 
preventie wel graag uitdragen als een 
heel welgemeende doelstelling. 

De heer Mik is nog teruggekomen 
op residuen van bestrijdingsmiddelen 
op fruit. Het lijkt mij niet goed mogelijk 
om nog meer over deze zaak te 
zeggen dan al in het schriftelijk 
antwoord staat, dat het goed wordt 
gecontroleerd en dat uit de gegevens 
blijkt dat het allemaal wel meevalt. 
Misschien heeft de heer Mik andere 
informatie. Wellicht kan hij dit 
kenbaar maken. 

De heer Mik (D'66): Ik ben er niet zo 
gerust op. Uit dezelfde bronnen als 
waaruit de Staatssecretaris put, heb ik 
een stijging geconcludeerd van 
stoffen als Ethion en DDT, toch 
waarlijk geen limonades. Wilt u daar 
bijzondere aandacht aan besteden, te 
meer omdat het onze fruitteelt in een 
ongunstige uitgangspositie brengt? 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Ik wil dit soort stoffen zeker niet 
betitelen als ' l imonade', maar de 
residuen die worden aangetroffen op 
geïmporteerd fruit zijn niet direct 
zorgwekkend te noemen. Wellicht kan 
dit nader worden uitgediept aan de 
hand van een schriftelijke vraag? Ik 
wil de zaak dan nog wel eens op een 
rij zetten. 

De heer Tommei sprak over het 
formaldehyde-probleem. Op dat punt 
zal nog een rapport verschijnen. In het 
formaldehydebeleid is een voorlopige 
normstelling afgesproken, terwij l ook 
verder al het nodige in het beleid is 
geregeld. Het is natuurlijk mogelijk 
om alles nog eens op een rij te zetten, 
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maar het lijkt mij te vergaand om het 
nu allemaal heel anders met elkaar te 
vervlechten. 

De heer Tommei (D'66): Het was geen 
verwijt, dat de Staatssecretaris het 
vergeten zou zijn of iets dergelijks. Ik 
vraag er aandacht voor, omdat uit 
publikaties in Canada gebleken is, dat 
de Canadese overheid een heel pakket 
maatregelen kent voor woningen, 
waar de concentratie van formaldehy-
de ongeveer 1/10 ppm is. Die grens 
hanteert ook Nederland. Juist omdat 
dit gebeurt en omdat de Staatssecre-
taris een hele serie stoffen noemde, 
waaraan extra aandacht wordt 
besteed - prima, hulde - heb ik 
daarvoor eveneens extra aandacht 
gevraagd. Het lijkt mij gewoon 
verstandig, in de komende ti jd de 
normstelling nog eens te bekijken. 
Daarvoor is niet nu al een aparte 
notitie nodig. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Akkoord. Dit is immers een 
terrein, waarop al het nodige is 
gedaan. 

Dan het Project. Naar aanleiding 
van de afkorting PIM gebruikte men 
de beeldspraak van een - naar ik 
hoop straks voorspoedig opgroeiend -
jongetje. Er is inderdaad wel enige 
vertraging opgetreden. Het vergde 
enige tijd om te bepalen, wat het project 
precies moet inhouden en hoe het in 
elkaar zou moeten worden gezet. 
Voor de presentatie van het plan aan 
de Kamer is toegezegd: nog dit 
kalenderjaar. Dat is het streven en 
daar houden we het op. De voltooiing 
van het project is het opstellen van 
het plan. Als met dat plan akkoord is 
gegaan, dan kan het uitgevoerd 
worden. Ik vind dat er ook in tweede 
termijn bepaald geen afbreuk is 
gedaan aan de waardering voor het 
PIM en de betekenis die eraan wordt 
gehecht. De heer Tommei heeft die 
betekenis ook nog met een motie 
wil len onderstrepen. 

De heer Van der Vlies heeft nog 
gesproken over een aantal aspecten 
van bodemsanering. Omwil le van de 
ti jd en vanwege de samenhang met 
het algemene onderwerp bodemsane 
ring zou ik hem willen vragen, ermee 
akkoord te gaan, dat we - voor zover 
zijn vragen al niet sloegen op regelin-
gen, lijnen of uitgangspunten die al in 
andere stukken vastliggen - in de 
memorie van antwoord bij de interim-
wet toereikend aandacht zullen 
besteden aan de punten die hij naar 
voren bracht. 

Hij heeft nog opnieuw over de 
Comptabiliteitswet gesproken. 

Daarover is wellicht enig misverstand 
bij hem ontstaan. Ik heb gezegd dat 
ook in dit verband artikel 12 van die 
wet geldt. Het bedrag voor 1981 is 
trouwens praktisch op kasbasis aan 
de provincies verstrekt. Voor wat voor 
1982 is toegezegd, geldt dat het moet 
drukken op de voor dit jaar voorziene 
post die zo fors is verhoogd, de post 
voor bodemsanering op de 
begroting voor 1982 van 195 min. Ik 
wi l daarmee niet zeggen dat we 
daarmee voor eeuwig uit de financiële 
zorgen zijn. Was het maar waar. Ook 
dat komt bij de behandeling van de 
wet bodemsanering nog uitgebreid 
aan de orde, maar voor het komende 
jaar is er toch een reële basis om de 
door de provincie voorgelegde 
projecten te kunnen honoreren. Qua 
financiering geldt dat ook voor de 
overloop van 1981 naar 1982, dus ik 
denk dat de zaak daarmee sluit. 

De heer Van der Vlies (SGP): In 
provinciale als in gemeentelijk 
bestuurlijke kring - zoals in Utrecht -
bestaat onduidelijkheid over de 
financiering van de daar toegekende 
grootschalige projecten. Het gaat 
daarbij om een bedrag van f23 
miljoen, waarvan volgens mijn 
informatie op dit ogenblik f 3 miljoen 
is uitgekeerd. Het restant zal worden 
uitgekeerd wanneer de grootschalige 
projecten besteksklaar zijn. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Dat is iets anders. 

De heer Van der Vlies (SGP): Dit 
bedrag is in 1981 toegekend, maar nu 
worden die f20 miljoen ook niet uit 
het fonds voor 1982 ter beschikking 
gesteld. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Wij moeten het zo simpel 
houden als het in wezen is. De Kamer 
heeft een brief gekregen waarin de 
wijze van handelen, vooruitlopend op 
de interimwet is beschreven. Men 
moet natuurlijk wel een saneringspro-
gramma voorleggen. Men moet ook 
over een begroting - dat wil zeggen 
voor het betreffende project - beschik-
ken, voordat kan worden beslist hoe 
de subsidiëring uitpakt. Hierbij 
gaat het niet alleen om 
een schatting van de kosten, maar 
moet je ook eerst weten welke 
saneringsmaatregelen geëigend zijn. 

Ik heb al gesproken over de begro-
tingsposten 1981 en 1982, nogmaals 
daar is niets bijzonders mee aan de 
hand. Wij moeten geen algemene 
wetmatigheid halen uit de casuïstiek. 
Het is mogelijk dat een gemeente een 
zaak niet ti jdig heeft aangemeld bij de 
provincie zodat die niet kan worden 

meegenomen in het provinciale 
saneringsprogramma. Dan valt die 
gemeente voor 1981 niet onder de 
subsidieregeling. Het is dan een 
zaak om in het programma voor 1982 
te worden meegenomen. De afweging 
van prioriteiten ligt overigens in de 
eerste plaats bij de provincie. Men 
kan dat daar beter bekijken, dan 
wanneer wij alle gevallen met een 
'Haagse bri l ' op moeten analyseren. 
Wanneer zich niettemin ergens 
specifieke problemen in de financiële 
sfeer hebben voorgedaan, dan zal 
men er niet veel moeite mee hebben 
om het adres van het ministerie van 
V en W op te zoeken. Wanneer zo'n 
probleem wordt aangemeld, wordt 
een en ander goed onderzocht. 

De heer Willems (PSP): Interpreteer ik 
het juist dat u zegt, sprekend over de 
totaliteit, dat het hele bedrag van f60 
miljoen voor 1981 is opgemaakt dan 
wel wordt opgemaakt? Of is hiervan 
een bedrag overgebleven dat terugge-
stort wordt in de algemene middelen, 
waardoor in feite programma's die 
voor 1981 op de rol stonden, uit de 
kosten voor 1982 betaald moeten 
worden? 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Dat klopt niet. Het betrof de 
verdeling over 1981 en 1982, van een 
totaalbedrag van f60 mil joen, een 
bedrag van f 15 miljoen voor 1981 en 
f45 miljoen voor 1982. Bij dat bedrag 
van f45 miljoen, is nieuw - voor 
nadere besluitvorming van dit 
kabinet - een bedrag van f 150 
miljoen gekomen. U kunt dat allemaal 
in de nota van wijziging terugvinden. 
Als het goed is, is de hele gang van 
zaken geen nieuws voor u, want het is 
al in de brief over de bodemsanering 
uiteengezet. Wij hebben natuurlijk 
vanuit het departement de provincies 
onze financiële mogelijkheden 
duidelijk gemaakt en gevraagd om 
tijdige invulling van wat zich aan 
saneringsgevallen voordoet en 
opgave van saneringsprogramma's. 
Je kunt nog zo'n mooie begrotingspost 
hebben, maar als de aanvragen niet 
op tijd binnenkomen, dan kun je 
natuurlijk geen gelden toekennen. 

De heer Lankhorst noemde nog de 
commissie-Wagner. Ik heb hierover al 
gesproken in antwoord op Mevrouw 
Oomen. Voorts noemde hij steun aan 
de milieu-organisaties ook wat betreft 
activiteiten voor Derde Wereldlanden. 
Ik wil dit aspect ook nog wel eens 
meenemen in mijn besprekingen ter 
zake met de Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking. Daarbij kan het 
overzicht over de subsidies voor 
milieuorganisaties dat ik mevrouw De 
Boois heb toegezegd, een rol spelen. 
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Ik wi l ten slotte nog iets zeggen over 
het amendement dat over die subsi-
diëring is ingediend. Een post onvoor-
zien staat natuurlijk niet voor niets op 
een begroting. Het is dan ook niet erg 
verstandig aan zo'n post te gaan 
sleutelen. Immers, dan worden weer 
kortingen op andere activiteiten 
opgeroepen die misschien door 
de indiener niet worden overzien. De 
bedoeling van het amendement zal 
weliswaar goed zijn, maar het kan 
weinig gelukkige gevolgen hebben, 
die men vast niet wenst, waarmee het 
resultaat wordt verschoven van goed 
naar kwaad. 

Laten wi j het overzicht waarom 
mevrouw De Boois heeft gevraagd 
maar eerst afwachten. 

In mijn beantwoording heb ik in 
feite al aangegeven wat mijn standpunt 
is ten aanzien van de meeste moties. 
Voordat de stemming hierover 
plaatsvindt, wil ik graag op de moties 
een nadere reactie geven voor zover 
dat nog nodig is. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen in verband met dit begrotings-
hoofdstuk te houden op een nader te 
bepalen moment. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 17.12 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

hoofdstuk XV (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) van de rijksbegro-
ting voor 1982, met uitzondering van 
het onderdeel Emancipatie (17 100-
XV); 

de stukken over het Sociaal-Econo-
misch beleid voor 1982 (17 200) 

en van: 
de gewijzigde motie-Groenman 

over een samenhangend inkomensbe-
leid voor jongeren (17 029, nr. 11); 

de motie-Brouwer en M. Bakker 
over het recht op een zelfstandig 
bestaan voor alle jongeren (17029, nr. 
9); 

de motie-Beckers-de Bruijn over het 
principe van individualisering bij de 
vormgeving van het inkomensbeleid 
(17030), nr. 14); 

de motie-De Korte c.s. over de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
(17 100-XV, nr. 18); 

de motie-De Korte c.s. over een 
project ontwikkelingswerk voor 
werkloze jongeren (17 100-XV, nr. 19); 

de motie-Willems over de kortingen 
op de ziektegelden (17 100-XV, nr. 20); 

de gewijzigde motie-Beckers-de 
Bruijn over de arbeidsvoorwaarden 
voor thuiswerkers (17 100-XV, nr. 25); 

de motie-Dekker en Oomen-Ruijten 
overeen maatschappelijke dienstplicht 
voor jongens en meisjes (17 100-XV, 
nr. 24); 

de motie-De Korte en Rietkerk over 
een bijzondere koopkrachtbescher-
ming voor de 'echte' minima (17200, 
nr. 13); 

de motie-De Korte c.s. over de netto 
inkomensafstand tussen min imum-
loon en modaalloon (17200, nr. 14). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal trachten, in deze 
tweede termijn een aantal concrete 
vragen te beantwoorden en in te gaan 
op enkele beschouwingen van meer 
algemene aard die in eerste en 
tweede termijn door de afgevaardig-
den zijn gehouden. Ik besteed daarbij 
in het bijzonder enige aandacht aan 
de beschouwingen van de heren 
Rietkerk en de Korte over het te 
voeren sociaal-economisch beleid dat 
de achtergrond vormt voor het werk 
van de bewindslieden van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Ik ben in 
mijn antwoord in eerste termijn niet 
ingegaan op alle punten die door deze 
afgevaardigden zijn aangevoerd. Dat 
is juist. Het was ook niet goed 
mogelijk, op alle punten in te gaan. 

Ik wijs erop dat ik in mijn eerste 
termijn het kader heb aangegeven 
waarin ik naar mi jn mening mi jn 
beleid moet voeren. Ik heb daarbij 
vooral gewezen op het belang van de 
marktsector, de noodzaak van ombui-
gingen en de noodzaak van investe-
ringsherstel. Wanneer ik ook andere 
elementen beklemtoon die naar mijn 
oordeel in de huidige economische 
ontwikkeling voor een evenwicht-
beleid van belang zijn, dan wens ik 
daarbij niet in de hoek te worden 
gemanoeuvreerd van iemand die 
geen oog of geen echte belangstelling 
zou hebben voor de ontwikkeling van 
de marktsector. De belangstelling 
voor de ontwikkeling van de marktsec-
tor is naar mijn mening heel nadruk-
kelijk aanwezig in dit kabinet. 

Ik acht mij ook een vertegenwoordi-
ger van de gezichtspunten die daarbij 
aan de orde zijn. Wanneer het gaat 
om de lastenverlichting, de verbetering 
van rendementen, en de noodzaak 
van een structurele wijziging in de 
verhouding tussen consumptie en 
investeringen, dan kan het kabinetsbe-

leid dat voor dit jaar is uitgetekend, de 
toets van de kritiek doorstaan. Ik 
hecht eraan, dit op enige punten toe 
te lichten. 

Allereerst kom ik daarbij tot de 
lastenverlichting. Ik heb gisteren al 
naar aanleiding van een interruptie 
van de heer Rietkerk gesteld dat het 
kabinetsbeleid ertoe heeft geleid dat 
de werkgeverslasten voor 1982 met 
maar liefst 1,2% dalen. Gelet op de 
stijging bij ongewijzigd beleid en 
gecorrigeerd voor de stijging van het 
incidenteel loon, resulteert per saldo 
een forse lastenverlichting. Wanneer 
gebeurde dat eigenlijk eerder in de 
afgelopen jaren? 

Dan de lastenverlichting uit hoofde 
van de loonsomontwikkeling: ook 
voor 1982 zal, binnen het kabinetsbe-
leid, de loonsomsti jging opnieuw niet 
onbelangrijk achterblijven bij de 
optelsom van de stijging van de 
arbeidsproduktiviteit en van de 
prijzen. Daaruit ontstaat inderdaad 
koopkrachtverlies. Daar tillen wij niet 
licht aan. Ik heb aangegeven dat w i j 
daarbij ook zorgvuldigheid hebben te 
betrachten in de economische 
effecten daarvan. Maar er ontstaat 
ook ruimte voor rendementsverbete-
ring, naast het element van de 
lastenverlichting voor de werkgevers. 

Het is inhoudelijk - ik zeg dit met 
nadruk - niet een beleid dat kan 
worden uitgelegd als verwaarlozend 
het belang van het aantrekken van de 
investeringen en het ontstaan van 
nieuwe activiteiten van het bedrijfsle-
ven. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben natuurlijk onder de 
indruk van het betoog van de heer 
Den Uyl, wanneer hij zegt dat de 
lasten omlaag gaan, maar kan hij ook 
de laatstbekende arbeidsinkomens-
quote voor 1981 geven, alsmede de 
best geraamde voor 1982? 

Minister Den Uyl: Het zou betekenen 
dat voor het eerst sinds ongeveer zes 
jaar de arbeidsinkomensquote niet zal 
stijgen, mijnheer de Voorzitter. Dat is 
inderdaad iets, dat onder het vorige 
kabinet niet is gelukt. 

De heer De Korte (VVD): Dat betekent 
dus, mijnheer de Voorzitter, - als ik 
het zo mag interpreteren, - dat er 
geen verbetering voor de rendements-
positie van de bedrijven zal ontstaan 
in 1982. 

Minister Den Uyl: U antwoordt niet op 
mijn opmerking, mijnheer De Korte. 
Dat begrijp ik ook wel, want u hebt 
daarop niets te antwoorden. De feiten 
zijn dat de arbeidsinkomensquote in 
een periode van conjuncturele 
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teruggang uiteraard de tendentie 
heeft te stijgen: omzetten verminde-
ren, winstmarges lopen dientengevol-
ge terug en er is onbenutte capaciteit. 
Dat is de toestand waarin onze 
economie zich bevindt. Ondanks die 
tendentie voorkomt het kabinetsbeleid 
dit jaar een toenemen van de arbeids-
inkomensquote. Ik zeg dat dit de 
afgelopen jaren aan het vorige 
kabinet, ten aanzien waarvan vooral 
de VVD zulke hoge pretenties had op 
dit stuk, niet één keer is gelukt. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Is het de heer Den Uyl 
bekend dat in 1982 de groei ongeveer 
2% zal zijn en dat deze in 1981 1,5% 
was? 

Minister Den Uyl: Ja, er is een reële 
groei van 2%, mijnheer de Voorzitter, 
die mede ontstaat dankzij het rege-
ringsbeleid, - zij het natuurlijk niet 
uitsluitend daardoor, - een reële groei 
van 2% die mede ontstaat danzij de 
maatregelen die getroffen zijn. Ik vind 
het buitengewoon zwak dat de heer 
De Korte zich nu beroept op de 
ongunst van de vorige jaren. Die 
ongunst was er en dat is door mij 
geen moment ontkend. De suggestie 
echter, zoals deze voortdurend van 
die kant afkomt, alsof dit kabinet licht 
tilt aan de problematiek van het 
bedrijfsleven, wijs ik met cijfers 
beargumenteerd volstrekt af. 

Dan het onderwerp consumeren 
versus investeren. Er bestaat geen 
twijfel over, dat de consumptiequote 
van onze totale bestedingen in de 
'70-er jaren hoog is opgelopen. Met 
ingang van '80 is er echter sprake van 
enige daling van dat aandeel van de 
consumptieve bestedingen in het 
totaal van de bestedingen. Wij zijn, 
wat de consumptie betreft, nu in feite 
terug op het niveau van 1977. In mijn 
opvatting is dat niet iets om de vlag 
bij uit te hangen. Ik acht die teruggang, 
echter gelet op de problemen waar-
voor onze economie is gesteld, 
onvermijdelijk. 

Als ik evenwel bepleit dat de 
verschuiving van consumptie naar 
investeringen zal plaatsvinden, dan 
doe ik dit niet blind. Mag ik de 
geachte afgevaardigden van de 
VVD-fractie herinneren aan de onlangs 
gepubliceerde enquête van de 
Vereniging van Kamers van Koophan-
del onder ondernemingen? Daarin 
was als oordeel te vinden, dat in de 
huidige situatie de loonkosten niet als 
een belangrijk knelpunt werden 
ervaren. Slechts 4% van de geënquê-
teerde ondernemers vond dit een 

factor van belang. Neen, mijnheer de 
Voorzitter, alom werden de afzetstag-
natie en de stagnatie van de vraag als 
hoofdschuldigen aangewezen voor de 
slechte rendementspositie. 

Mijnheer de Voorzitter, de conclusie 
daaruit is niet dat dus de consumptie 
kan worden opgevoerd. Dat zou een 
verkeerd antwoord zijn, ook in het 
zicht van de lange-termijn-problema-
tiek waarvoor ons land is gesteld. Ik 
vraag echter ook van deze afgevaar-
digden enig oog voor wat in brede 
ondernemerskring wordt ervaren als 
een vrij noodlottige ontwikkeling, 
namelijk dat de consumptie stagneert 
dan wel terugloopt zonder dat de 
ruimte die daardoor wordt gecreëerd 
wordt ingenomen door een toename 
van de investeringen. Wanneer wij 
ons zouden bevinden in een aantrek-
kende economie met toenemende 
investeringen, dan was ik best bereid 
daar tegenover nog een verdere 
afremming van consumptie te 
bepleiten. Maar het zou heel verkeerd 
economisch beleid zijn om bij het 
achterwege blijven van een gewenste 
en een noodzakelijke groei van de 
investeringen, de leegloop van de 
gehele economie te vergroten door 
die consumptie nog weer extra naar 
omlaag te brengen. 

Dat heb ik opgemerkt. Wat dat 
betreft is er ook geen enkel verschil 
met hetgeen de heer Van der Stee 
hierover heeft opgemerkt. Over 
langere termijn gezien, zal in de totale 
besteding van het nationale inkomen 
de investeringen een groter aandeel 
moeten krijgen ten koste van de 
consumptie. Daarover bestaat geen 
twij fel. Maar de suggestie die door de 
heren is aangedragen alsof ik zomaar 
blind zou pleiten voor opvoering van 
de consumptie, wijs ik van de hand. Ik 
wijs er echter nadrukkelijk op, dat wi j 
zeer hebben te waken voor een 
verdere bestedingsuitval in onze 
economie. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik wijs van de 
hand dat wij u dit 'blind hiervoor 
pleiten' hebben verweten. Dat is niet 
gebeurd. U heeft alleen gisteren 
tegenover de stelling dat er minder 
geconsumeerd en meer geïnvesteerd 
moet worden, een betoog gehouden 
dat wij die consumptie toch geweldig 
in de gaten moeten houden. Mijn 
vraag in dit verband is als u een 
beroep doet op de ondernemers: Is u 
in het overleg van afgelopen maandag 
van ondernemerszijde voorgesteld, de 
consumptie te bevorderen en de 
collectieve uitgaven uit dien hoofde 
daartegenover te stellen? 

Minister Den Uyl: Neen, zeker niet! 
Gelukkig is er wel in brede kring van 
ondernemend Nederland oog en 
inzicht ontstaan voor het feit dat met 
een verdere teruggang van de 
consumptie in een periode waarin de 
investeringen nog niet aantrekken, 
grote voorzichtigheid moet worden 
betracht. Ik verwijs - dat zal de heren 
niet onbekend voorkomen - onder 
andere naar een interview van 
professor Schouten in Elsevier van 
medio december, waar professor 
Schouten - dat is toch niet iemand die 
bekend staat als iemand met wilde 
ideeën - daarop ook nog eens 
nadrukkelijk wijst. Ook in de discussie 
in de Vereniging voor de staatshuis-
houdkunde is gebleken dat tal van 
economen van onderscheiden 
richting, de zorg delen over het 
verloop van de bestedingen in ons 
land. Ik heb van die zorg doen blijken. 
Ik waarschuw dus voor betogen die 
als een soort autor itisme uitgaan 
van de wenselijkh I van het terug-
brengen van de consumptie. 

De heer Rietkerk (VVD): Toevallig ben 
ik de hele dag op die vergadering 
geweest. Daar kwam van alle econo-
men met verschillende varianten één 
groot pleidooi, namelijk: als wij geen 
kans zien tot kostenmatiging te 
komen, komen wij er niet uit. 

Minister Den Uyl: Ik heb zoeven met 
een enkel cijfer laten zien, dat ook in 
de uiterst moeilijke omstandigheden 
van dit ogenblik het kabinet doet waar 
het vorige kabinet niet in slaagde, 
namelijk te komen tot een reële 
lastenverlichting voor de werkgevers. 
Wat dat betreft wordt de heer Rietkerk 
bediend en mij dunkt dat hij daaruit 
ook eens de consequentie zou moeten 
trekken in zijn beoordeling van het 
beleid. 

De heer Rietkerk (VVD): Dat heb ik 
erkend! 

De heer De Korte (VVD): Wij moeten 
de groei erbij betrekken. 

Minister Den Uyl: Ik had niet de 
indruk dat uw betoog overliep van 
erkenningen. Maar dat daargelaten, 
het gaat mij om nog belangrijker 
zaken, namelijk dat wij op het ogenblik 
op het scherp van de snede moeten 
opereren en dat wi j voorzichtig 
moeten zijn bij een internationaal nog 
ongunstige conjunctuur, waarin geen 
teken is te bekennen van een duidelijk 
herstel van de wereldhandel, om te 
gemakkelijk te zeggen dat de consump-
tie verder zou moeten afnemen. 

Ik wil nog een opmerking maken 
aan het adres van de heer De Korte, 
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waarmee ik tegelijkertijd een opmer-
king van hem beantwoord over het 
investeringsloon waarvoor hij een 
pleidooi heeft gehouden, onder 
bepaalde condities. Omdat het 
gewenst is op zo groot mogelijke 
waarborgen te scheppen in onze 
economie, is het essentieel dat de 
terughoudendheid ten aanzien van de 
consumptie gepaard gaat met de 
opvoering van de investeringen, want 
het automatische investeringsherstel 
blijft achterwege. Onder anderen de 
heer Weijers heeft uiting gegeven aan 
die zorg. Wij moeten die zorg ook 
ernstig nemen. 

Welnu, tegen deze achtergrond 
moet de aandacht gericht worden op 
de consumptiebeperkende maatrege-
len die rechtsstreeks tot investeringen 
leiden. Om die reden ben ik een 
voorstander van het investeringsloon, 
want bij een investeringsloon kan per 
onderneming en per bedrijfstak 
worden geconditioneerd, dat als het 
bedrijf investeert - in de vorm van 
vernieuwingsinvesteringen of uitbrei-
dingsinvesteringen - een gedeelte 
ervan kan worden medegefinancierd 
door de werknemers, bij voorbeeld 
0,5% of 1 % . Maar dan gaat het dus 
niet om individuele besparingen, daar 
gaat het niet op bij het investerings-
loon. Bij het investeringsloon gaat het 
om een bijdrage van de werknemers, 
op bepaalde condities. Dit dient 
duidelijk gedemonstreerd te worden 
bij investeringsbeslissingen door de 
onderneming, waarop zij toezien en 
waarover zij mee beslissen. Dat is 
investeringsloon. Daarom heb ik 
bezwaren tegen de dubbele vri jwi l l ig-
heid die de heer De Korte wilde 
inbouwen. 

De heer Bakker (CPN): Met excuses, 
maar als je medebeslissingsrecht over 
de investeringen zou wil len hebben 
- dat is een kwestie van de Wet op de 
ondernemingsraden - dan heb je daar 
helemaal geen investeringsloon voor 
nodig. Dat zijn twee totaal verschillen-
de zaken. 

Minister Den Uyl: Neen, dat is niet 
waar, mijnheer de Voorzitter. De heer 
Bakker zegt dit nu wel met de hem 
eigen zelfverzekerdheid ... 

De heer Bakker (CPN): Daar hebt u 
niet zoveel gevoel voor. 

Minister Den Uyl: ... die ik zo buiten-
gewoon in hem waardeer, omdat ik zo 
bijzonder goed in staat ben dat te 
waarderen, maar daarmee is zijn 
opvatting nog niet juist. Een simpele 
wijziging van de Wet op de onderne-
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mingsraden zal niet kunnen leiden, of 
leidt niet, tot de effectuering van het 
medebeslissingsrecht. Ik zeg nu juist 
dat ik het investeringsloon van belang 
acht, omdat de rechtstreekse koppeling 
daarbij kan worden gelegd en ook in 
een collectieve arbeidsovereenkomst 
kan worden overeengekomen. 

Als de Wet op de ondernemingsra-
den de bepaling zou bevatten, dat niet 
alleen investeringsbeslissingen ter 
advies aan de ondernemingsraad 
moeten worden voorgelegd, maar 
ook telkenjare een investeringsplan 
moet worden voorgelegd - een punt 
waarop de heer Poppe voortdurend 
terugkomt en waarop ik ook nog zal 
terugkomen - dan heeft de onderne-
mingsraad daarmee niet enige macht 
of enige bevoegdheid om investerin-
gen van de onderneming af te 
dwingen. Bij het investeringsloon kan 
men in feite contracteren door middel 
van een collectieve arbeidsovereen-
komst tussen de vakbond en de 
onderneming, wat er met het investe-
ringsloon gebeurt en kan men dat ook 
conditioneren. Dat is de aantrekkelijk-
heid ervan. 

De heer Bakker (CPN): Maar daarvoor 
ben je helemaal niet afhankelijk van 
het investeringsloon. Het investerings-
loon is alleen maar een bedrag - u 
kent het idee, het komt oorspronkelijk 
van Romme, dat weet u ook nog wel -
dat aan de ondernemers beschikbaar 
komt, terwij l het tot het arbeidsloon 
behoort. Als in ca.o. 's overeenkom-
sten gesloten worden -een paar jaar 
geleden hadden wi j het druk over 
arbeidsplaatsenovereenkomsten bij 
voorbeeld, die konden ook zonder een 
investeringsloon - , of als overeenkom-
sten gesloten worden over de investe-
ringen, of als de ondernemingsraad 
meer bevoegdheid krijgt - en dan 
spreek ik over echte bevoegdheden -
dan heb je geen investeringsloon 
nodig. Investeringsloon is er alleen 
maar - i k zal het met mijn bekende 
stelligheid zeggen- om de arbeiders 
centen uit de zak te halen en die 
onder een mooie titel aan de onder-
neming te geven. 

Minister Den Uyl: U mag dat wel zo 
vinden, maar daarom is het nog niet 
zo. Die werknemers houden het 
eigendom daarvan en oefenen ook 
eigendomsrechten uit. Zij kunnen 
deze contractueel vastleggen. Dat 
maakt wel enig verschil. U zegt dat 
het een manier is om arbeiders geld 
uit de zak te kloppen, maar dat is niet 
zo. 

De heer Bakker (CPN): Die eigendoms-
rechten houden zij ook, als zij het geld 
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bij de AMRO-bank beleggen; zij 
krijgen waarschijnlijk minder rente, 
maar dat maakt op zichzelf niet zo 
veel uit. 

Minister Den Uyl: Het verschil, 
waarom ik het wel bepleit en u 
blijkbaar niet - althans die indruk krijg 
ik - is dat ik het van groot belang 
vind, dat ook in de afzonderlijke 
onderneming en in de bedrijfstak de 
werknemers met dit instrument de 
gelegenheid krijgen aan de investerin-
gen deel te hebben en daarmee 
eigendomstitels te verkrijgen. Boven-
dien kunnen zij hiermede, - bij ca.o. 
te regelen - een medebeslissingsrecht 
verwerven. Ik vind dat niet niks. Men 
kan natuurlijk verder discussiëren 
over de mate waarin dit moet gebeuren 
en de voorwaarden waarop, maar ik 
laat het niet in de hoek stoppen als 
een andere manier om de werknemers 
geld uit de zak te kloppen. 

De heer Bakker (CPN): Wanneer de 
Minister zijn plannen op dit punt 
volledig ontvouwt met alle vooruitzich-
ten die hij hier nu zo summier schetst, 
zullen wij daarover zonder twijfel nog 
nader spreken. Ik denk, dat het nuttig 
is hier niet de indruk te wekken, dat 
dit investeringsloon de machtsverhou-
dingen wezenlijk beïnvloedt. 

Minister Den Uyl: Ik suggereer hier 
niet, dat met 1 % investeringsloon per 
jaar - stel dat dit gerealiseerd wordt -
een fundamentele wijziging in die 
zeggenschapsstructuur wordt ge-
bracht. Ik antwoordde op een opmer-
king van de heer De Korte, die de 
zogenaamde dubbele vri jwil l igheid 
bepleitte. Deze gedachte speelt vrij 
sterk in de publieke discussie en ook 
wel binnen de Stichting van de 
Arbeid. Deze dubbele vri jwil l igheid 
houdt in, dat men binnen de onderne-
ming kan zeggen: ik doe er wel of niet 
aan mee. Op deze manier kan men 
geen zeggenschapsregelingen tot 
stand brengen. Het investeringsloon 
denatureert dan tot een vorm van 
individuele besparing in de vorm van 
aandelen. Daarmee wordt de gedachte, 
dat men in deze periode via investe-
ringsloon en verschillende daaraan 
verbonden aanspraken en rechten tot 
een wezenlijke bijdrage van de 
werknemers zou kunnen komen, naar 
mijn mening de hals omgedraaid. 

De heer Rietkerk (VVD): Het zou voor 
de financiering van de investeringen 
toch wel een bijdrage kunnen leveren. 

Minister Den Uyl: Dit geldt voor alle 
besparingen, maar daarvoor is het 
investeringsloon niet uitgevonden. Ik 
kom daartegen op en verwijs de 
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geachte afgevaardigde naar mijn 
opmerkingen over de verhouding 
consumptie ten opzichte van investe-
ringen. 

Naar aanleiding van geluiden uit de 
kring van de VVD-fractie met betrek-
king tot de omvang van de collectieve 
sector, wil ik nog een opmerking 
maken. De heer Rietkerk heeft met 
veel stelligheid verwezen naar die 
130%, die de overheid opsoupeert 
van de collectieve groei. Ik weet niet 
of de heer Rietkerk de moeite heeft 
genomen nog eens te kijken naar de 
Miljoenennota, die voorbereid en 
opgesteld is door het vorige kabinet 
waarvan de VVD deel uitmaakte. Men 
vindt daar op zijn minst een dergelijk 
beslag. Ik heb ook uitgelegd, waarom 
dat in de huidige verhoudingen 
onvermijdelijk en tolerabel is, al 
kunnen en mogen wi j dit op de 
middellange termijn natuurlijk niet 
volhouden. 

De heer De Korte (VVD): Dit is feitelijk 
onjuist. Als de Minister in de stukken 
van het vorige kabinet duikt dan zal 
hij zien dat de uitgavendruk van dat 
kabinet steeg met 0,2% en hij komt 
met zijn ongeschoonde norm uit in de 
buurt van 0,7%. Er is een zeer nadruk-
kelijk verschil van 1,5 mld, dus dat kan 
niet waar zijn. 

Minister Den Uyl: Dat betwist ik! Als 
het echter gaat om de exegese van de 
cijfers dan wil ik de heer Rietkerk of 
de heer De Korte daar nog wel 
schriftelijk over informeren. Overigens 
kom ik hier bij een ander punt nog op 
terug. 

De heer Rietkerk (VVD): Zoals de heer 
Den Uyl vanmorgen in mijn korte 
interventie misschien wel heeft 
gemerkt, heb ik mij vooral wat 
gestoten aan het feit dat hij gisteren-
avond eigenlijk betoogde dat het een 
goede zaak was, en dat het terecht 
was. Ik kan mij voorstellen - ook het 
vorige kabinet heeft lang niet alles 
bereikt wat ik graag zou wil len - dat je 
als kabinet zegt: ik kan helaas onder 
bepaalde omstandigheden niet 
anders. Dat is een hele andere zaak 
dan wanneer je zegt: het is terecht, dat 
er van de groei 130% naar de collec-
tieve sector gaat. Mijn probleem is, 
dat wi j daardoor - als de Minister dat 
ontkent dan hoor ik dat graag, want 
dan heb ik een zorg minder - naar 
mijn smaak steeds verder in de 
problemen komen. 

Minister Den Uyl: De heer Rietkerk zet 
de zaken op zijn kop. Natuurlijk sta ik 
hier niet te betogen en heb ik ook niet 

gezegd: prachtig, dat 130% van de 
groei naar de collectieve sector gaat. 
Neen, de heer Rietkerk heeft het 
kabinetsbeleid aangevallen op het feit 
dat de uitkomst van de bijgestelde 
miljoenennota is dat het beslag van 
de collectieve sector neerkomt op 
130% van de groei. Ik heb toegelicht 
waarom dat onvermijdeli jk en gemoti-
veerd is in een jaar van een versnelde 
toeneming van de werkloosheid èn 
van de werkloosheidsuitkeringen als 
wi j thans doormaken. 

Over het alternatieve voorstel van 
de heer De Korte wi l ik het volgende 
opmerken. Ik ga nu niet verder in op 
het element van de daling van de 
arbeidskosten. Ik heb daar reeds op 
gewezen en gezegd dat ik dit op zich 
zelf een juiste zaak vind, die ook kan 
bijdragen tot verbetering van de 
concurrentiepositie en versterking van 
de marktsector. Daar zijn dus geen 
problemen mee. Het alternatief van 
de heer De Korte komt er echter op 
neer dat in vier jaar - daar op wordt 
het effect ook gepresenteerd -
uiteindelijk 1,3%, uitgedrukt in 
guldens voor 1985, 4,5 mld meer 
wordt bezuinigd op de sociale 
uitkeringen en de ambtenarensalaris-
sen. De heer De Korte stelt dan dat 
dat geen koopkrachteffecten zou 
opleveren. Daarin vergist hij zich. Hij 
laat in zijn suggestie de netto-nettokop-
peling intact, maar opereert dan met 
de andere samenstelling van loonsom. 
Materieel daalt de koopkracht in zijn 
variant van de minima wel degelijk op 
jaarbasis met een 0,5% extra. 

Ik zeg niet dat het niet past in het 
koopkrachtplaatje van het kabinet en 
dus weg er mee. Ik herhaal wat ik heb 
gezegd. In de voorstellen worden de 
lasten van het economisch herstel op 
een onevenredige en te zware manier 
afgewenteld op de laagste inkomens 
en sociale uitkeringen. Dat is mijn 
bezwaar. Het is iets anders dan 
zeggen: kijk eens, het kabinet heeft 
een koopkrachtplaatje en daar past dit 
niet in. Je zou dan kunnen zeggen: 
maak dan maar eens duidelijk waarom 
niet, enzovoort, enzovoort. Ik moet er 
telkens op wijzen dat dat consequen-
ties zijn die in dit soort alternatieven 
van de kant van de VVD herhaaldelijk 
optreden. Dan motiveert en excuseert 
de heer De Korte dat door te zeggen: 
Ja, maar wi j wil len toch iets extra 
doen voor de echte minima. Ik zag het 
hem ook nu op de lippen branden. Ik 
kom hier straks nog nader op terug. Ik 
heb er groot bezwaar tegen. De heer 
De Korte heeft er ook nog een motie 
over ingediend en bij de bespreking 
van het inkomensbeleid wil ik daarop 
nog nader commentaar geven. 

De heer De Korte (VVD): De Minister 
moet overigens niet vergeten dat in 
ons gecumuleerde beeld de arbeidsin-
komensquote per jaar met een half 
procent daalt. De Minister heeft al 
eerder het verwijt gemaakt dat wij dat 
niet zouden kunnen. Welnu, dat 
gebeurt dus in ons scenario. 

Minister Den Uyl: In de scenario's die 
de heer De Korte maakt, gebeurt dat 
schitterend. Ik sprak zoeven alleen 
over de praktijk van de afgelopen 
jaren. 

Samenvattend betekent dit tweespo-
renbeleid, duidelijk maatregelen ter 
versterking van de marktsector, ook in 
het werkgelegenheidsplan, herstel 
van de positie van de bedrijven, 
verbetering van rendementen, 
lastenverlichting, bij voorkeur niet 
ongericht, maar zoals in onze opvat-
t ing, gericht; dit is ook iets wat 
bijgesteld is. Verder betekent dit 
energietoeslag binnen de Wet op de 
Investeringsrekening, uitbreiding van 
de isolatieprogramma's, ombouw van 
de elektriciteitscentrales, verbetering 
van de exportfaciliteiten, het verbete-
ren van het speerpuntenbeleid en 
oprichting van een maatschappij voor 
industriële projecten. Dit is buiten de 
bouw meer dan de helft van het 
werkgelegenheidsplan. Men moet dus 
niet de suggestie wekken dat het 
werkgelegenheidsplan of het werkge-
legenheidsbeleid alleen maar een 
kwestie van herverdelen is waarbij 
ook nog iets aan de jeugdwerkloosheid 
wordt gedaan. Dit is een scheve 
voorstelling van zaken. 

Het kabinet heeft ingestoken op een 
beleid waarmee wordt getracht 
inderdaad tot een herstel van de 
economie te komen door versterking 
van de marktsector op een gerichte, 
controleerbare en toetsbare manier, 
die overigens nog lang niet ideaal zal 
zijn. Daarop inhakend, niet in strijd 
daarmee en met grote inspanning 
- dit erken ik - wil het kabinet ook op 
korte termijn trachten door middel 
van zijn beleid werkgelegenheid te 
herstellen, onder andere in de bouw. 
Het wil ook trachten door herverdeling 
van arbeid een beter perspectief te 
openen voor de mensen die nu 
werkloos zijn. Het is juist dat die 
herverdeling van werk in dit kabinets-
beleid een structureel element is. Het 
is niet iets voor dit jaar alleen. 

Het is ook niet iets waarvan wi j 
denken dat men er nu iets mee kan 
doen en een jaar later kan kijken hoe 
het dan ligt. Nee, het is gebaseerd op 
de opvatting dat hoe gunstig het 
herstel van de wereldhandel en de 
marktsector ook zou mogen verlopen 
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- wi j wensen zeer gunstig - van die 
driekwart miljoen arbeidsplaatsen die 
er de komende vijf jaar bij zouden 
moeten komen om de werkloosheid 
tot redelijke proporties terug te 
brengen, slechts een beperkt deel in 
de industrie en in de commerciële 
marktsector gevonden kan worden. 
Hoe meer hoe liever natuurlijk. 
Prachtig als het er veel zijn. Een 
belangrijk gedeelte daarvan zal echter 
gevonden moeten worden door 
herverdeling van werk. Op langere 
termijn en naarmate de economie iets 
meer adem krijgt en aantrekt zal dit 
meer moeten gebeuren door vormen 
van arbeidstijdverkorting. Op korte 
termijn zal dit moeten gebeuren met 
de klemtoon op herverdeling van 
werk, waaronder het scheppen van 
deelti jdbanen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het beleid 
van het kabinet opent op korte termijn 
niet het uitzicht op een belangrijke 
teruggang van de werkloosheid, maar 
naar mijn oordeel kan het wel wezenlijk 
bijdragen aan het openen van het 
perspectief op het overwinnen van die 
onhoudbare situatie van de steeds 
toenemende werkloosheid. 

In dit kader ben ik nog een korte 
opmerking verplicht aan het adres 
van mevrouw Brouwer die heeft 
gevraagd hoe het staat met de 
gaswinsten van de oliemaatschappijen 
en met de goudvoorraad en de 
kapitaaluitvoer. Zoals ik al heb gezegd 
zal de mate van kapitaaluitvoer of het 
saldo daarvan zeker dienen te worden 
aangepast, althans voorzover dat zich 
tot regulering leent, bij de grote 
moeilijkheden die ons land heeft. 

De suggestie dat er in achtereenvol-
gende jaren grote overschotten van 
kapitaaluitvoer zullen zijn, is niet juist. 
Hoezeer men de ondernemingen in 
ons land ook mag vragen aan de 
werkgelegenheid in ons land te 
denken bij investeringsbeslissingen 
en hoezeer het naar mijn mening ook 
gewenst is te bevorderen dat voor 
buitenlandse ondernemingen investe-
ringen in ons land aantrekkelijk zijn, ik 
denk toch niet dat daarin het grote 
soelaas zal kunnen worden gevonden. 

De eerstverantwoordelijke voor de 
gaswinsten is de Minister van Econo-
mische Zaken Bij het debat over de 
regeringsverklaring is toegezegd dat 
uiterlijk begin februari nadere mede-
deling zou volgen over de conclusies 
die het kabinet heeft getrokken. Deze 
zaak lijkt mij ook in kwantitatieve zin 
van belang te zijn. 

De vraag over de goudvoorraad van 
de Nederlandsche Bank kan beter 

door de Minister van Financiën 
worden beantwoord. Ik denk dat de 
suggesties dat daarin gemakkelijk 
soelaas kan worden gevonden, niet 
juist zijn. Het bankbedrijf van de 
Nederlandsche Bank waarin ook de 
balanswaarde een rol speelt, levert 
ieder jaar een winst op die aan de 
Staat wordt afgedragen. Deze winst is 
niet gering en bedraagt de laatste 
jaren ongeveer een mil jard gulden. Zij 
is dus als zodanig niette verwaarlozen. 
Ik zeg niet dat niet elk van de genoemde 
punten uitvoerig kan worden bespro-
ken, maar ik acht het gewenst te 
gemakkelijke illusies niet te laten 
voortbestaan. 

Over het werkgelegenheidsbeleid 
wil ik nog een paar dingen in concreto 
zeggen. De heer Weijers heeft gezegd 
dat het werkgelegenheidsplan nogal 
vaag blijft en hij heeft gevraagd of het 
niet wat meer kan worden ingevuld. Ik 
wil er nog een keer dit van zeggen: 
het werkgelegenheidsplan is in de 
eerste plaats een integratiekader. Als 
zodanig is het in het regeerakkoord 
aangekondigd. Het is een toetsingsin-
strument voor beleid op middellange 
termijn; het werkgelegenheidsbeleid 
van alle departementen moet op 
elkaar worden afgestemd; men moet 
laten zien wat al dan niet wordt 
gedaan. Ontwikkeling daarvan vraagt 
meer tijd dan voor een eerste versie 
beschikbaar is. Ook zal dit pas 
geleidelijk kunnen voeren tot verder-
gaande maatregelen en conclusies 
voor het werkgelegenheidsbeleid. Het 
betekent, om het simpel te zeggen, 
voor 1982 in te vullen waarmee je 
bezig bent. 

Het is exact bekend hoeveel geld 
daarvoor beschikbaar is. In het 
formatieakkoord-De Galan/Halberstadt 
is dat nog eens op een rij gezet en 
daarmee moeten wij het doen. Als het 
aan de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid ligt, dan zou hij 
graag veel meer geld wil len hebben, 
maar wij hebben nu eenmaal een 
regeerakkoord waar ik achter sta. Ik 
erken de noodzaak, een duidelijk 
begin te maken met de terugdringing 
van het financieringstekort mede met 
het oog op de zo belangrijke verlaging 
van de rentevoet. De financiële 
middelen voor het werkgelegenheids-
plan vormen dus een bekend gegeven. 

Ik heb ook al duidelijk gemaakt dat 
van dit plan geen wonderen kunnen 
worden verwacht. Niettemin zijn bij 
de kabinetsbeslissingen van het 
afgelopen najaar en bij de regerings-
verklaring al enkele additionele 
maatregelen aangegeven. Wij probe-
ren deze additionele maatregelen 

vooral in te zetten op punten waarvan 
wij denken dat deze binnen afzienbare 
termijn - nog in de loop van dit jaar -
een optimaal effect teweeg kunnen 
brengen. Dit geldt dus voor de 
stimulering van de herverdeling van 
werk en voor een aantal maatregelen 
ter bestrijding van de jeugdwerkloos-
heid. Wij proberen dat zo snel mogelijk 
te regelen. 

Als mevrouw Oomen zegt dat de 
fractie van het CDA per 1 maart 
maatregelen eist ter bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid, dan klinkt mij 
dat als muziek in de oren. Ik hoop dat 
zij dit, waar zij maar kan, ook in eigen 
kring zal uitdragen en ook tegen 
andere bewindslieden zal zeggen. Ik 
kan dit niet voldoende aanmoedigen. 
Zij moet dit overal zeggen. Wie zij ook 
tegenkomt, zij moet dit vooral niet 
verzwijgen. 

Er zit mij iets dwars waaraan ik 
uiting wi l geven. Het is in Nederland 
de gewoonte, te zeggen: jeugdwerk-
loosheid is niet toelaatbaar; er zijn 
meer dan 200.000 werkloze jongeren; 
dit is een schande en dat kunnen wij 
niet toelaten. Ik vind dat ook. 

Als men dat ernstig neemt, dan is 
de 300 min. op de begroting voor 
Sociale Zaken ten bate van aanvullend 
beleid waaronder een jeugdplan, in 
zekere zin een druppel op de gloeiende 
plaat. Ik zal trachten het maximale te 
bereiken met dat bedrag. Echter, 
iedereen die meent dat meer nodig is, 
moet dan ook de bronnen aangeven 
waaruit meer middelenter beschikking 
zouden kunnen of moeten kunnen 
komen. Het moet dan wel een gemeen-
schappelijk beleid zijn! Ik zeg dit tegen 
de gehele Kamer en niet tegen een 
deel daarvan. Ik spreek dit zo duidelijk 
uit, omdat mij deze hele zaak benauwt. 
Er zijn - dat is ook heel begrijpelijk -
met name ten aanzien van de jeugd-
werkloosheid verwachtingen. Het is 
een onhoudbare situatie. Het zal 
iedereen door de ziel gaan, als men 
ziet wat er aan de hand is. Wat dat 
betreft - ik zeg dat namens het 
kabinet - kunnen wij een begin maken 
met een stukje beleid. Dat zal zo 
effectief mogelijk moeten gebeuren. 
Wij zijn er echter bepaald nog niet. 
Het is enigszins een hartekreet, maar 
het is een antwoord op de hartekreet 
van mevrouw Oomen. De kreet wordt 
echter van alle kanten gehoord. Wij 
zullen proberen deze maatregel zo 
snel mogelijk in werking te laten 
treden. 

Alle voorbereidingen zijn al aan de 
gang. Als men denkt dat door een 
begrotingspost van 300 min., dienend 
voor aanvullend beleid waaronder 
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een aantal additionele maatregelen 
ter bestrijding van de jeugdwerkloos-
heid, vele tienduizenden echte 
arbeidsplaatsen kunnen worden 
geschapen, dan moet ik zeggen dat 
dit helaas niet zo is. Er kan wel meer 
gebeuren: er kunnen additionele 
maatregelen in werking worden 
gesteld. 

Daarom spreken wij ook over een 
voortschrijdend werkgelegenheids-
plan. Wij zullen - ik neem aan in het 
najaar - met een wat volledigere 
versie komen. Dan is ook goed te zien 
wat wel en niet kan, wat de effecten 
zijn die of wel niet worden bereikt. 
Wat ik zo graag wil - dat was ook de 
aanzet tot het plan - is dat niet een 
maatregel wordt afgemeten aan 
hetgeen deze teweeg zal brengen. 
Immers, de maatregel kan worden 
overspoeld door andere effecten. Wij 
proberen te bezien hoe de dingen in 
elkaar gri jpen, zoals - om bij de 
jeugdwerkloosheid te blijven - de 
vraag wat het bedrijfsleven uitgeeft 
aan het leerlingenstelsel, aan leerling-
arbeidsplaatsen in verschillende 
bedrijfstakken en de vragen wat dit 
allemaal zal kosten, in hoeverre je 
daarin tegemoet kunt komen, welke 
subsidieregeling en hoe je substitutie-
effecten kunt voorkomen. De heer De 
Korte en anderen hebben gesproken 
over concretisering. Bij de voorberei-
ding van de maatregelenter bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid zien wij 
hier en daar ruimte voor subsidiëring. 
Op hetzelfde moment moet je je 
afvragen wat je winst is als daardoor 
het aantal bestaande normaal gefinan-
cierde jeugdarbeidsplaatsen achteruit 
lopen of opgeofferd worden. Dat 
voorkomen en dat afschermen, is niet 
zo eenvoudig. 

Wij spreken allemaal over beperkte 
collectieve middelen en die zijn 
inderdaad beperkt! Dus kan hetgeen 
de overheid door middel van additio-
nele maatregelen kan doen - dat geldt 
zowel voor deeltijdbanen als voor het 
jeugdplan - niet ertoe leiden dat nu 
nog door werkgevers gefinancierde 
arbeidsplaatsen worden ingeruild 
voor gesubsidieerde. Dan is het einde 
zoek! Dat is een vraagstuk dat veel 
overleg en veel voorbereiding vraagt. 
Het is een van de punten van zorg om 
te bereiken dat er een werkelijke 
uitbreiding van het aantal jeugdarbeids-
plaatsen komt. 

Mevrouw Dekker (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van dit 
betoog van de Minister wil ik graag 
nog een verheldering. Het komt mij 

voor dat de aanpak van een groot 
probleem als de jeugdwerkloosheid 
niet uitsluitend een kwestie is van 
middelen. Er zijn ook instrumenten, 
sturingen en verschuivingen mogelijk 
in een beleid. In dit verband denk ik 
met name aan de herverdeling van 
arbeid. Daardoor kan ook een betere 
situatie worden bereikt dan die welke 
er nu is. Het is niet uitsluitend een 
kwestie van de hoeveelheid middelen 
die bepalen wat de effectiviteit is van 
de te nemen maatregelen. 

Minister Den Uyl: Het antwoord op 
deze vraag zou ik direct kunnen 
illustreren aan de hand van een 
beschouwing over de mogelijkheid 
om voor mensen die nieuw tot de 
arbeidsmarkt toetreden deeltijdarbeid 
te creëren. Dat behoeft niet afgewezen 
te worden. Er zijn ideeën om in het 
bijzonder ten behoeve van de school-
verlaters en de jongeren tussen 16 en 
18 jaar deeltijdbanen te creëren, om 
op die manier bij te dragen aan de 
bestrijding van de werkloosheid in 
deze groep. Daarbij speelt het loon 
natuurlijk een grote rol. 

Als men nog in huis woont bij de 
ouders is het denkbaar dat men kiest 
voor een deeltijdbaan, maar als men 
zelfstandig wordt, ligt dat anders. Dan 
moet worden bezien in hoeverre en 
op welke manier in dit verband 
uitkeringen een uitkomst kunnen 
bieden. Daar zijn wi j zeer intensief 
mee bezig. De gedachte van het 
aanbieden van deeltijdbanen aan 
nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt 
spreekt mij zeker aan, maar aan de 
andere kant moeten wi j goed beseffen 
dat onze samenleving zich heeft 
ontwikkeld in de richting van zelfstan-
digheid. Dan kunnen wij van een 
jongere niet verwachten dat hij 
rondkomt van bij voorbeeld de helft 
van het min imum jeugdloon. Dan is te 
denken aan suppleties, of iets van 
dien aard, maar wie moet die betalen? 
De werkgever? De overheid? 

Ik probeer hiermee de gedachtenvor-
ming niet af te remmen. Integendeel, 
ik probeer duidelijk te maken dat de 
uitwerking van maatregelen zorgvul-
dig moet worden bezien. Het is dan 
zeker niet alleen een kwestie van 
middelen. Enkele maanden geleden 
hebben wij aan de werkgevers- en 
werknemersorganisaties voorgesteld 
om een stuurgroep in te stellen 
waarin kon worden gepoogd om dit 
van de grond te krijgen. De middelen 
zijn beperkt. Vaak gaat het dan om 
beleid dat per onderneming afzonder-
lijk moet worden ingevuld. Daaraan 
zijn natuurlijk grenzen gesteld. 

Verschillende sprekers hebben 
gevraagd naar een meer concrete 
invulling van de deeltijdarbeid. Men 
wi l weten wat de kosten zijn van het 
splitsen van een hele baan in twee 
deeltijdbanen. Indien die kosten 
aanwijsbaar zijn, zou een bedrijf 
eventueel voor subsidiëring in 
aanmerking kunnen komen. Aan het 
splitsen van banen zijn uiteraard ook 
inkomenspolitieke effecten verbonden. 
Voor een breder systeem van loonsup-
pletie zijn de middelen echter niet 
toereikend. 

Mevrouw Dekker vroeg hoe het 
staat met de uitvoering van de 
motie-Engwirda. Die motie trachten 
wij zo goed mogelijk uit te voeren. Het 
regeerakkoord bouwt voort op 
voorstellen die in praktisch alle 
verkiezingsprogramma's waren 
opgenomen. In dit verband moet mij 
nog wel iets van het hart. Men spreekt 
nu steeds over aantallen banen en 
men vraagt zich dan af wat ik nu 
eigenlijk wil met dat banenplan. De 
term 'banenplan' is overigens niet van 
mij afkomstig. Amper een jaar 
geleden voerde iedere politieke partij 
in de verkiezingen leuzes waarin zo 
concreet mogelijk werd aangegeven 
hoeveel honderdduizenden banen er 
moesten worden gevormd, onderver-
deeld naar aantallen in deeltijd en 
naar aantallen te creëren per jaar. 

Er komt dan iemand die een 
werkgelegenheidsplan gaat invullen. 
Door velen buiten de marktsector en 
van alle kanten wordt gezegd, dat dit 
korte-termijndraverij is. Ook in het 
VVD-plan is hierover gesproken. Een 
van de werkgevers sprak in dit 
verband over flauwekulletjes voor de 
korte termijn. Nog geen jaar geleden 
was ditzelfde de bittere inzet van 
praktisch alle politieke partijen. Men 
heeft dit de kiezers voorgehouden. 
Het kabinet probeert dit uit te voeren. 
Daarvoor aanvaard ik een eerste 
verantwoordeli jkheid. 

Alle suggesties als zou dit niet het 
echte werk zijn, wijs ik compleet af. 
Het kabinet is daaraan gehouden. Het 
herstel van de marktsector op de 
lange termijn is een kwestie van 
middellange termijn. Dat herstel wat 
banen betreft, kan niet snel plaatsvin-
den. Dit is even belangrijk als het 
andere. Dat andere is dus bepaald 
niets minder belangrijk. Daarom erger 
ik mij inderdaad dag in dag uit aan 
uitdrukkingen, zoals: banenplan, wat 
koop je daar nu voor en het komt er 
toch niet. Een jaar geleden stond dit 
alles zwart op w i ten precies 'uitgepunt' 
en opgeteld. Ook waren de gegevens 
in staatjes verwerkt. 

Tweede Kamer 
21 januari 1982 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1441 



Oen Uyl 

De heer Rietkerk (VVD): Ook met f 18 
mil jard aan bezuinigingen, mijnheer 
Den Uyl ! Maakt u die nu maar eens 
waar! Daaruit zal dan heel wat meer 
komen! 

Minister Den Uyl: Ik wens niet tegen u 
te concurreren in dit soort terminolo-
gieën. Ik vind het wel vrij grof, dat u 
het waagt, aan mij de noodzaak van 
bezuinigingen voor te houden. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik doe het 
toch! 

Minister Den Uyl: Dat doet u dan 
maar. Ik kijk naar hetgeen waarvoor 
dit kabinet en deze bewindslieden 
staan. Ik zeg dan: de heer Rietkerk 
heeft geen poot om op te staan! 

Mijnheer de Voorzitter! Zo wordt 
het debat toch nog levendig. Mevrouw 
Dekker heeft over arbeidsti jdverkorting 
gesproken. Ik heb al aangegeven, dat 
algemene arbeidsti jdverkorting, dus 
het terugbrengen van de arbeidsduur 
per dag, een veel omzichtiger operatie 
is dan herverdeling van werk. Men 
heeft gelijk, als men eraan herinnert, 
dat het kabinet zich ook heeft voorge-
nomen, zoals in het regeerakkoord 
staat, advies te vragen over de 
vijf-urige werkdag. Dat zal een 
lange-termijnadvies zijn. Dit is zeker 
ons voornemen, omdat wij ook over 
de grenzen van 1985 en 1990 heen 
wil len kijken. Wij wi l len dus die 
anders georiënteerde samenleving 
bekijken, die het onvermijdeli jke 
produkt zal zijn van ontwikkelingen 
die zich in de jaren '70 hebben 
voltrokken en waarvan wi j de schaduw-
kant nu ten volle bemerken. Ik 
herhaal, dat ik de consequenties voor 
de inkomens geen moment uit de 
weg ga. Hierbij denk ik dus aan 
verlaging van de individuele koop-
kracht, die aan dit punt is verbonden. 
Daarover bestaat geen twijfel. 

De heer Moor antwoord ik heel 
concreet, dat de in de regeringsverkla-
ring genoemde doelstelling voor 1982 
inzake 25.000 a 30.000 arbeidsplaatsen 
en het terugdringen van het aantal 
werklozen met 30.000 aan de hand 
van een pakket maatregelen onvermin-
derd van kracht is en blijft. 

De heer Van der Vlies heeft gevraagd 
naar verruiming van het begrip 
'passende arbeid'. Daarvan kan geen 
sprake zijn in een situatie waarin de 
arbeidsbureaus geconfronteerd 
worden met het feit, dat tegenover 
één vacature twint igmaal zoveel 
ingeschrevenen staan. Wij hebben te 
maken met ongeveer 800.000 inge-
schrevenen bij de arbeidsbureaus en 

15.000 gemelde vacatures. Dit zeg ik 
ook in antwoord aan de heer Spieker. 
Dit probleem doet zich ook nauwelijks 
voor. 

Ik ben het eens met degenen die 
hebben gezegd dat knelpunten in de 
arbeidsmarkt in de huidige situatie 
kunnen worden verhuld. Een ontwik-
keling en stimulering in de richting 
van opleidingen in de meer technische 
sfeer is naar ons oordeel zeker 
gewenst. Dat moet ook doorgaan in 
de huidige situatie. Ook mevrouw 
D'Ancona zal hierover nog iets 
zeggen. 

In het kader van de jeugdwerkloos-
heid wordt ook telkens gevraagd naar 
de mate van dwang en drang. In onze 
verdeling van de beschikbare spreek-
tijd zal mevrouw Dales hierover 
dadelijk iets zeggen. 

De heer Leerling, mevrouw Oomen 
en de heer Moor hebben gesproken 
over de capaciteit van scholing en 
herscholing. Er is het geval genoemd 
van Groningen waarbij mensen een 
lange wachtti jd hadden bij plaatsing 
op de CVV's. Welnu, wi j hebben 
besloten, de capaciteit van de CVV's 
te verdubbelen. Dat kan echter niet 
van de ene dag op de andere. Deze 
vakopleidingen zullen wij echter met 
een goed tempo uitbreiden, juist 
omdat wi j van mening zijn dat 
scholing en herscholing op grote 
schaal, tot de goede zaken behoren 
die wi j in deze situatie kunnen doen. 

De heer Weijers vroeg in het kader 
van het functioneren van de arbeids-
markt, waarom ook de uitzendbureaus 
niet een belangrijke rol kunnen spelen 
ten aanzien van deeltijd. 

De heer Weijers (CDA): Niet alleen. 

Minister Den Uyl: Juist. Het is nu niet 
de t i jd, de hele discussie op te rakelen 
over het functioneren van de particu-
liere uitzendbureaus op commerciële 
basis. Dat is een zaak met vele 
principiële kanten. Voor zover wordt 
gewezen op deeltijdarbeid, stel ik 
hiertegenover dat naar mijn oordeel 
aan deeltijdarbeid erg veel verschillen-
de aspecten zijn verbonden. Daarbij 
gaat het om de rechtspositie, de socia-
le positie, de werkverhouding en de 
werkomstandigheden. Ik vind het dan 
ook de plicht van de arbeidsbureaus, 
daarbij met alle middelen behulpzaam 
te zijn. Dat is een groot goed. Als ik 
uitbreiding van het aantal deeltijdba-
nen bepleit, ben ik mij tegelijkertijd 
bewust van de kwetsbaarheid die dat 
betekent. Ik tracht dan ook te bevorde-
ren dat de arbeidsbureaus hier 
volledig op 'ingeschoten' zullen raken. 

Ik heb mevrouw Brouwer in eerste 
termijn al geantwoord dat er geen 
sprake is van een verscherpte richtlijn 
voor de arbeidsbureaus met betrekking 
tot de ontslagmogelijkheid bij ziekte. 
Ik stipuleer dat nog eens nadrukkelijk. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb in tweede termijn 
gezegd dat deze richtlijn onder de 
huidige omstandigheden een groot 
gevaar oplevert voor. . . 

Minister Den Uyl: Er is geen richtlijn. 

Mevrouw Brouwer (CPN): In het 
schriftelijk antwoord van de Minister 
staat dat mensen die regelmatig ziek 
zijn en die daardoor het produktiepro-
ces kunnen verstoren en een verzwa-
ring van de taak van de collega's 
betekenen, op die grond kunnen 
worden ontslagen. Ik ken zelf enige 
concrete gevallen waarin dat is 
gebeurd. Ik heb de indruk dat dit 
verschijnsel toeneemt. Om die reden 
heb ik gevraagd, of de Minister bereid 
is, deze richtlijn in te trekken. 

Minister Den Uyl: Ik zeg nog een keer 
dat er geen richtlijn van dien aard is. 
Zo'n richtlijn bestaat niet. Ik heb 
precies gezegd wat er aan de hand is. 
De praktijk wordt bepaald door de 
gerechtelijke uitspraken, dus door de 
jurisprudentie. Er is hieromtrent in 
één concreet geval een uitspraak 
geweest, en wel aan het begin van het 
vorige jaar. Dat is ook vermeld in het 
overzicht van de jurisprudentie. Er is 
geen richtlijn voor de arbeidsbureaus 
op dit punt. Ik zou mij daar ook tegen 
verzetten. Dat sluit dus niet uit dat dit 
in een concreet geval als dat waarin 
toen recht is gesproken, tot ontslag 
kan leiden. Ik verzet mij echter tegen 
de suggestie dat het hier zou gaan 
om richtlijnen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil daar toch graag 
op terugkomen. Het antwoord luidt, 
dat het reeds gedurende vele jaren 
bestaande beleid dat een geïsoleerde 
reden, namelijk regelmatig ziektever-
zuim, onvoldoende grond oplevert, 
blijft gehandhaafd. Maar wel kan, zo 
staat er in het antwoord, indien ten 
gevolge van regelmatig ziekteverzuim 
de produktie in ernstige mate wordt 
verstoord en er, wat ik heb genoemd, 
druk op de collega's ontstaat, ontslag 
worden verleend. In de huidige 
economische situatie wordt van die 
richtlijn of van dat beleid gebruik 
gemaakt. Mijn vraag aan de Minister 
is, of hij het initiatief wil nemen de 
arbeidsbureaus te instrueren dat een 
dergelijk beleid niet meer wordt 
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toegepast, gezien de zwakke positie 
van mensen die regelmatig ziek 
worden. 

Minister Den Uyl: Neen, dat is een 
andere zaak, mijnheer de Voorzitter. 
Men weet dat de Wet op de Arbeids-
voorziening met betrekking tot de 
toepassing van de normen en criteria 
van de wet een grote mate van eigen 
verantwoordelijkheid geeft aan 
directeuren van arbeidsbureaus en 
dat er vervolgens sprake is van 
toetsing door de rechter. Nu is er een 
geval geweest, dat men moet zien 
zoals het in de jurisprudentie is 
vastgelegd. Er was daarbij sprake van 
duidelijke grieven van de collega's. 
Deze zeiden dat hier sprake was van 
verstoring van de werkmogeli jkheid, 
enz., - ik treed nu niet verder in de 
bijzonderheden. Een dergelijk geval 
wordt met vele tientallen andere 
waarover een rechterlijke uitspraak is 
gedaan, in de rubrieken van de 
jurisprudentie opgenomen. Nu er zo'n 
rechterlijke uitspraak is geweest en ik 
een dergelijke rechterlijke uitspraak in 
de toekomst zou wil len voorkomen, 
zou ik de wet moeten veranderen (het 
is immers de rechter die aan de wet 
toetst in zo'n geval). Maar dat is iets 
wat met goed succes door achtereen-
volgende ministers van sociale zaken 
is afgehouden. Ik moet de Kamer en 
ook mevrouw Brouwer hier vragen 
voorzichtig te zijn met wijziging te 
brengen in de wet. Ik kan niet zeggen, 
dat men zich niets moet aantrekken 
van zo'n rechterlijke uitspraak. U zou 
mij echter terecht mogen aanspreken 
als er van een richtlijn sprake was, die 
de directeuren voorschreef, op grond 
van deze rechterlijke uitspraak, op een 
bepaalde wijze te handelen. Neen, dat 
moeten wij juist niet doen. Ik denk dat 
dit de beste bescherming is van 
werknemers. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! In het antwoord staat 
'een gedurende vele jaren gevoerd 
beleid'. Het is niet een rechterlijke 
uitspraak, maar een beleid dat is 
gevoerd, ook op basis van een 
richtlijn. Ik wi l daar verder wel op 
terugkomen. Ik ben het niet met de 
argumentatie van de Minister eens. 

De heer Weijers (CDA): Het is een 
beleid, dat nu juist gestoeld is op 
jurisprudentie... 

De Voorzitter: Het woord is aan de 
Minister. 

Minister Den Uyl: Het laatste wat ik er 
nu van zeg, mijnheer de Voorzitter, is 
dat in het antwoord staat: 'Het reeds 

gedurende vele jaren bestaande 
beleid dat de geïsoleerde reden, 
regelmatig ziekteverzuim, onvoldoen-
de grond voor een ontslagvergunning 
oplevert, blijft gehandhaafd.' Dit zei 
met nadruk gezegd. 

Aan het adres van de heer 
Spieker wil ik, betreffende de grote-
stadswerkloosheid, zeggen dat er 
sinds kort een onderzoek van start is 
gegaan naar de specifieke werkloos-
heidsproblematiek van de grote 
steden in de Randstad. Er wordt hier 
derhalve een onderzoek verricht naar 
die inderdaad niet geringe specifieke 
problematiek, die zich tot een van de 
meest ernstige problemen van onze 
samenleving heeft ontwikkeld. 
Gegeven de ernst van die situatie zijn 
wi j overgegaan tot een beleidsintensi-
vering ten aanzien van de grotestads-
werkloosheid. U vindt dit in het beleid 
van de verschillende bewindslieden 
terug: Binnenlandse Zaken, Volkshuis-
vesting, en ook is het het beleid van 
ons departement, Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Wij proberen het 
ook in het minderhedenbeleid en in 
de verwachte aandacht voor de grote 
steden in het werkgelegenheidsplan 
tot uiting te brengen. 

In antwoord op de heer Spieker wi l 
ik hiermee zeggen dat dit niet betekent 
dat wi j daarmee uit het oog zouden 
verliezen dat er traditionele gebieden 
in ons land zijn die buitengewoon 
ernstig door de werkloosheid worden 
geteisterd. Ik behoef deze nauwelijks 
te noemen. Wij zullen naar vermogen 
trachten om in het werkgelegenheids-
plan die regionale component te 
brengen. Ik zeg nogmaals, dat de 
bescheiden middelen die beschikbaar 
zijn in het kader van het werkgelegen-
heidsbeleid, geen andere effecten 
mogelijk maken of laten vermoeden 
dan degene die al tot uitdrukking zijn 
gebracht in de nota over het regionaal 
beleid, die zeer onlangs in de Kamer 
is besproken. 

De heer Weijers heeft nog een 
opmerking gemaakt over de relatie 
van de VUT en de duur van het 
arbeidsverleden, onder verwijzing 
naar het Zweedse model. Ik wijs erop 
dat wij pas een evaluatierapport 
hebben ontvangen van het Instituut 
voor toegepaste psychologie ... 

Staatssecretaris D'Ancona: sociologie. 

Minister Den Uyl: Mevrouw D'Ancona 
is deskundig. Welnu, in dat rapport 
'VUT in ontwikkeling' - het is ook in 
juni van het vorige jaar aan de Kamer 
aangeboden - wordt uitgebreid 
ingegaan op het criterium voor 
uittreding. In dat rapport wordt de 

duur van het arbeidsverleden als 
criterium voor de VUT van de hand 
gewezen onder opsomming van een 
groot aantal bezwaren. Niettemin ben 
ik voornemens, en dat wi l ik de heer 
Weijers wel toezeggen, de problema-
tiek rond het arbeidsverleden als 
criterium voor de VUT op te nemen in 
de adviesaanvrage aan de SER 
omtrent wettelijke regeling met 
betrekking tot de VUT, die ik op korte 
termijn hoop uit te zenden. Daarom 
vraag ik de SER ook advies over het 
criterium van de binding met de duur 
van het arbeidsverleden. 

De heer Weijers (CDA): In de zin bij 
voorbeeld dat veertigjarig arbeidsver-
leden zou kunnen leiden tot gebruik-
making van de VUT? 

Minister Den Uyl: Dat is natuurlijk de 
klassieke vraag hierbij. Ik moet u 
eerlijk bekennen dat ik mij in het 
verleden herhaaldelijk in die zin heb 
uitgesproken dat dit toereikend zou 
moeten zijn. Ik geef echter toe dat ik 
het nog wel heb af te wegen tegen 
enkele andere punten, maar in die 
geest zal in de adviesaanvrage advies 
worden gevraagd. 

Over inkomenspolitiek wil ik het 
volgende zeggen. Er is gevraagd of ik 
nu een nadere uiteenzetting zou 
wil len geven over mijn denkbeeld 
over de herziening van het instrumen-
tarium voor de loonvorming. Dat zal 
ik maar zeer bescheiden doen, ook 
met het oog op de tijd. Mij staat het 
volgende voor ogen. Er ligt een 
advies bij de SER over de Raamwet 
inkomensvorming. In dat kader is 
uiteraard het loonpolitiek instrumenta-
rium essentieel. Ik heb gezegd dat die 
zaak al lang ligt en dat er nu een 
toezegging is voor een interimadvies 
van de kant van de SER. Ik heb ook 
gezegd dat ik aan de hand van het 
interimadvies zeker zal zoeken naar de 
mogelijkheid om dit met de kamerconv 
missie bespreekbaar te maken. Het 
zou erg onverstandig zijn om nu 
uitspraken te gaan doen over hoe dit 
precies zou moeten. 

Er is in de discussie verwezen naar 
verschillende geleerden die hun 
denkbeelden hebben ontvouwd. 
Wolfson is enkele malen genoemd. 
De algemene trek in de discussie is 
inderdaad: pleidooien voor een meer 
decentrale arbeidsvoorwaardenont-
wikkeling en een minder grote 
overheidsbemoeienis. Ik ben niet doof 
voor die pleidooien maar ik heb alleen 
wil len waarschuwen voor de grote 
verwachtingen daaromtrent. Ik heb 
ook verwezen naar ervaringen in het 
verleden met wisselingen in het 
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loonpolitieke instrumentatium. Ik 
voeg hieraan nog één ding toe omdat 
gevraagd werd naar mijn gezichts-
punten van waaruit ik de zaak beoor-
deel. Het feit ligt er dat, anders dan in 
veel andere landen, in Nederland de 
loonvorming in het particuliere 
bedrijfsleven bepalend is èn voor de 
ambtenarensalarissen èn voor de 
sociale uitkeringen. Dat is de koppe-
ling. Wie die koppeling van belang 
acht, en dat doe ik, en haar een groot 
goed acht die moet zich wel twee keer 
bedenken als men pleidooien houdt 
om die loonvorming in het particuliere 
bedrijfsleven geheel over te laten aan 
de vrijheid van contracterende 
partijen. 

Ik denk dat er dan een grote 
spanning ontstaat met de feitelijke rol 
die de loonuitkomsten in ons bestel 
vervullen. Dat maakt inderdaad dat ik 
weliswaar zoek naar methoden om te 
vermijden dat ingrepen, zoals die in 
de afgelopen jaren hebben plaatsge-
vonden, veelvuldig zouden toegepast. 
Maar ik wijs - en ik hecht eraan dat op 
dit moment te doen - op de grote 
implicaties, de grote consequenties 
van het tot stand komen van arbeids-
voorwaardenovereenkomsten in het 
particuliere bedrijfsleven in ons land. 

De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zie die implicaties wel, 
maar schuilt er toch niet het gevaar 
in, dat de Minister nu de argumentatie 
omkeert? Indien voor goede ontwikke-
lingen in het bedrijfsleven een andere 
verhouding met betrekking tot de 
loonvorming nodig zou zijn, gaat het 
dan aan om vanuit het koppelingsidee 
te zeggen, dat wij ons daarover toch 
nog wel eens even driedubbel moeten 
bedenken? 

Minister Den Uyl: Ja, dat vind ik wel . 
Je moet je altijd goed bedenken wat 
je doet, en daarvan de consequenties 
overzien. 

De heer Rietkerk (VVD): Dat zou ook 
tot de conclusie kunnen leiden om de 
koppelingen nog eens in heroverwe-
ging te nemen. 

Minister Den Uyl: Ja, die uitspraak 
verbaast mij niet. Ik weet dat er 
vandaag de dag vele deuren worden 
gezocht om toegang te verkrijgen tot 
het loslaten van de koppeling; en dit 
is er één van, daarvan ben ik mij 
bewust. 

De heer Rietkerk (VVD): De adjunct-
directeur van het planbureau schrijft 
vanavond nog in een krant dat het 
onvermijdeli jk zal zijn. 

Minister Den Uyl: Zeker, ook ik heb 
van de uitingen van deze ambtenaar 
kennis genomen. Ik verdedig het stand-
punt - en heb het alt i jd verdedigd -
dat ook ambtenaren alle opvattingen 
mogen hebben die denkbaar zijn, 
zeker als zij gewoon opereren als lid 
van een politieke partij. Ik begrijp dat 
de heer Weitenberg een artikel 
geschreven heeft in het blad van het 
CDA, als lid van het CDA. Maar het 
kan uiteraard niets toe of af doen aan 
het regeringsbeleid, aan het regeerak-
koord, waarin gekozen is voor de 
handhaving van de koppeling tussen 
de lonen van de werkenden en de 
uitkeringen. Ik denk dat een ieder, 
ambtenaar of niet, inclusief de heer 
Weitenberg, daarmee te maken zal 
krijgen; ik bedoel uiteraard met de 
opvatting van het kabinet. 

De heer De Korte (VVD): Staat er in 
het regeerakkoord ook niet, dat er 
naar verzelfstandiging gezocht zal 
worden van het arbeidsvoorwaarden-
beleid met betrekking tot de overheids-
salarissen? 

Minister Den Uyl: Daar zijn wi j in vele 
opzichten mee bezig, maar verzelfstan-
diging is iets anders dan ontkoppeling. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit was, wat 
ik over het systeem van de loonpolitiek 
wilde zeggen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! De raamwet inkomens-
vorming gaat een instrumentarium 
geven, dat is het institutionele kader: 
'hoe kan je wat' en 'wat wi l je'. Ik heb 
in eerste termijn gevraagd of de 
geïntegreerde visie op het inkomens-
beleid er iets mee heeft te maken. Er 
wordt in de memorie van toelichting 
wel melding van gemaakt, er worden 
een aantal groepen genoemd die dan 
in ieder geval onder een inkomensbe-
leid vallen, maar verder niet. 

Minister Den Uyl: Met een verontschul-
diging, omdat de debatten door elkaar 
lopen, ik heb in het kader van het 
debat over de prijs- en inkomensvor-
ming van de vrije beroepen al uiteen-
gezet, dat een geïntegreerd inkomens-
beleid niet kan betekenen, dat men 
een soort plaatje op tafel legt waarin 
voor iedereen die wat doet, of niet 
doet, is aangegeven welk inkomen hij 
mag hebben. Zo is het niet. Men kan 
daarin bepaalde uitgangspunten 
invullen. En verder zal er altijd sprake 
zijn van aanpassen, corrigeren en 
aansluiten op maatschappelijke 
veranderingen. Bovendien is juist de 
behandeling van de brief van decem-
ber inzake de invulling van het beleid 
terzake van de vrije beroepsbeoefenaar 

een voorbeeld van de opbouw van 
het geïntegreerde inkomensbeleid, 
want daarbij worden de inkomens van 
de vrije beroepsbeoefenaren betrok-
ken op de inkomens van vergelijkbare 
ambtenaren. Eventueel wordt er - die 
mogelijkheid heb ik ook opengelaten -
gekeken naar posities in het bedrijfs-
leven. Op die manier proberen wi j het 
in te vullen. Als u een blauwdruk 
bedoelt, waarin voor heel Nederland 
het loon wordt ingevuld voor wat 
men doet dan is dat niet hetgeen ik 
eronder versta. 

Mevrouw Groenman (D'66): Dan staat 
er dus ten onrechte in de memorie 
van toelichting, dat eraan gewerkt 
wordt. Dat is jammer. 

Minister Den Uyl: Ik probeer verder 
normen in te vullen. Ik maak een 
zelfde relativerende opmerking ten 
aanzien van de raamwet inkomensvor-
ming. Deze wet zal bepaalde normen 
formuleren, doch de gedachte dat 
deze wet ons zal verlossen van 
moeilijke keuzen over het al of niet 
interveniëren in de loonvorming, is 
een illusie. Ook bij een raamwet 
inkomensvorming zal men telkens te 
vernieuwen, jaarlijks te maken 
politieke keuzen krijgen. Ik waarschuw 
dus voor te veel geloof en vertrouwen, 
dat het zou liggen aan het instrumen-
tarium en aan de wetgeving. Nee, de 
problemen ontstaan hoofdzakelijk uit 
de benarde economische situatie en 
de maatregelen waartoe wi j uit dien 
hoofde gedwongen zijn. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik verwijs 
ook hiernaar omdat ik een motie heb 
ingediend over een samenhangend 
inkomensbeleid voor jeugdigen. De 
heer De Korte heeft toentertijd 
gezegd, dat er toch een raamwet 
inkomensvorming komt. Ik hoef dus 
van die raamwet inkomensvorming 
niets te verwachten. De motie zou 
derhalve best uitgevoerd kunnen 
worden. 

Minister Den Uyl: Ik vind het niet 
aardig, dat u nu de heer Weijers een 
kapstok ontneemt. Natuurlijk proberen 
wi j samenhang te brengen in het 
beleid en dat moet in concreto 
getoetst worden. Ik moet u echter de 
illusie ontnemen, dat met het tot 
stand komen van de raamwet inko-
mensvorming plotseling glashelder 
zal zijn hoeveel iemand verdienen 
mag. 

Mevrouw Groenman (D'66): Komt de 
Minister nog terug op de commissie-
Burger? 

Minister Den Uyl: Ja, daarop kom ik 
nog terug. 
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Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Korte heeft gesproken over de 
verhouding min imumloon en modaal-
loon. Hij heeft hierover een motie 
ingediend. In de afgelopen jaren is die 
verhouding nauwelijks gewijzigd. De 
door de heer De Korte genoemde 
verhouding van netto 1 op 1,3 is 
correct. Ik spreek de heer De Korte 
niet tegen, wanneer hij zegt, dat op 
die afstand geen verkleining van 
inkomensverschillen gewenst is. Dit is 
ook te vinden in het regeerakkoord. In 
de praktijk van het beleid voor dit jaar 
zal ook geen verkleining van die 
afstand plaatsvinden. Men moet dan 
uiteraard bij modaal inclusief inciden-
teel nemen, dat spreekt vanzelf. Het 
wordt dan voor beide groepen 1. Wij 
houden ons hierbij precies aan de 
regels van het regeerakkoord. 

Wanneer de heer De Korte spreekt 
over de modale vakman, moet ik 
opmerken, dat men modaal niet gelijk 
mag stellen met de modale vakman. 
Ik heb juist het rapport van de Loon 
Technische Dienst en van het Loonbu-
reau overgelegd om te laten zien, dat, 
met uitzondering van de metaal 
- waar het inkomen van de vakman 
zich nauwelijks boven modaal 
bevindt, zelfs hier en daar er onder -
in andere onderzochte bedrijfstakken 
de vakman vrij aanzienlijk boven 
modaal uitkomt. Het spreken in de 
motie over de modale vakman maakt 
de zaak erg onduideli jk; het is öf de 
modale werknemer öf de vakman. 
Wanneer men de modale vakman 
introduceert, zit deze waarschijnlijk 
25% - ik kan het niet precies uitreke-
nen - boven modaal. Het is dus een 
onduidelijke motie en voorzover zij 
duidelijk is, is zij overbodig. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l even zeggen, dat ik 
de term 'modale vakman' overgeno-
men heb uit het regeerakkoord. 

Minister Den Uyl: Ja, maar het wordt 
daarin niet op deze manier toegepast. 

De heer De Korte (VVD): U weet, ik wil 
altijd zoveel mogelijk binnen de 
marges blijven, om u een beetje mee 
te krijgen, ik baseer mij daarom op 
het regeerakkoord.... 

Minister Den Uyl: Ja, het zit u niet 
mee! 

De heer De Korte (VVD): Nee, het zit 
mij niet erg mee. U wijkt er voortdu-
rend van af na vier maanden. Ik heb 
nu al drie moties ingediend op basis 
van het regeerakkoord en u wijst alle 
drie de moties af. Dat is ook ellendig 
met u! 

Minister Den Uyl: Dat komt omdat u 
niet bij de uitleg betrokken bent en 
dat kan ik niet voor u vergoeden. 

Het is onjuist dat er een controverse 
zou zijn tussen de Ministeries van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk over deze zaak. Uit het 
antwoord op de kamervragen van de 
heren Nijpels, De Korte en Hermans, 
dat onderweg is, blijkt ook dat beide 
ministeries dezelfde methodiek 
volgen. Deze leidt inderdaad tot de 
conclusie van een belangrijke koop-
krachtachteruitgang over het jaar 
1981, ook voor de minima. 

Ik heb hierover in de pers, al weer 
verwonderde commentaren gezien. 
Bij het optreden van het kabinet is 
geen moment verheimelijkt en - als ik 
dit een keer mag zeggen - ook in deze 
Kamer is in mei/juni uitgesproken dat 
op grond van toen genomen regerings-
beslissingen het onmogeli jk was om 
de minima in 1981 voor teruggang te 
behoeden. Dit is ook geheel èn fors 
uitgekomen. Ik zeg het nog eens: 1981 
was een moeilijk jaar, met teruggang 
van de economie als geheel. De 
uitkomst was praktisch - ik zeg het 
even uit het hoofd - voor vier maal 
modaal min 3 a 3,5% voor de minima 
min 3 a 3,5%. De uitkering ineens 
voor de zo geheten echte minima 
heeft dat verzacht, maar heeft niet 
kunnen verhouden of kunnen bewerk-
stelligen dat zij werden gevrijwaard 
van elke koopkrachtteruggang. Ook 
de voorstellen, die door het vorige 
kabinet zijn gedaan hadden dat niet 
kunnen voorkomen. De echte minima 
hebben gelukkig 1 a 2% verzachting 
van de pijn gekregen. Vorig jaar is 
echter voor alle minima een buitenge-
woon pijnlijk en moeilijk jaar geweest. 
Dat komt in de cijfers die door het 
ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk publiek zijn 
gemaakt, maar die de ondersteuning 
van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid hebben, nog 
eens tot uit ing. 

De heer De Korte (VVD): Welke cijfers 
zijn dit nu, want er is een verschil 
tussen de cijfers van beide ministeries. 

Minister Den Uyl: Er is geen enkel 
verschil! Hoe komt U daar toch bij? Er 
is geen enkel verschil tussen de cijfers 
van Sociale Zaken en CRM! 

De heer De Korte (VVD): Er is toch 
een verschil met hetgeen het vorige 
kabinet in het vooruitzicht heeft 
gesteld. Dat was voor de moeilijkste 
categorie - 1 % en dat is volgens de 
CRM-cijfers, die nu gelijk zijn aan de 
cijfers van Sociale Zaken, 1,5%. Het 
verschil is dan toch 0,5%? 

Minister Den Uyl: Dat klopt. 

De heer De Korte (VVD: Daar graat ik 
over. Dan zijn wi j het dus weer eens! 
Alleen de Minister verbindt er geen 
conclusie aan. 

Minister Den Uyl: Het vorige kabinet 
- dat verwijt ik ze niet eens gegeven 
hun uitgangspunt - heeft getracht via 
de uitkering ineens de pijn te verzach-
ten. Dat wetsontwerp is nog onder de 
verantwoordelijkheid van het vorige 
kabinet ingediend. Dit kabinet heeft 
de cijfers overgenomen en wij hebben 
de maatregel uitgevoerd en aangevuld 
met de regeling voor alleenstaanden. 
Dit heeft er niet toe geleid dat dus ook 
de echte minima zo veel zijn gevrij-
waard als gehoopt was. Het is vorig jaar 
een bitter jaar geweest voor de 
minima. Wij zullen alles op alles 
zetten om dit jaar wel die teruggang 
tot 1 % te beperken. 

Dit is ook de reden waarom ik 
terughoudend sta tegenover het zo 
sterk richten van het beleid op de 
echte minima. In het regeerakkoord 
wordt inderdaad gesproken van 
maatregelen ter verdere bescherming 
van de echte minima. Als dat mogelijk 
is en als daartoe aanleiding bestaat 
dan wil dit kabinet, gelet op dat 
regeerakkoord, daar uiteraard moeite 
voor doen. Na de enorme inspannin-
gen van de afgelopen maanden zijn 
wij echter gekomen tot een samenstel 
van een hele reeks van maatregelen 
die het mogelijk maken de teruggang 
voor de minima als geheel tot 1 % te 
beperken. Daarom achten wij het op 
dit moment niet aangewezen daar 
bovenop ook nog een beleid te 
voeren gericht op een extra bescher-
ming voor de echte minima. Wij 
proberen daarom vast te houden aan 
een structureel beleid. Dan laat ik alle 
bezwaren die aan een uitkering ineens 
kleven nog maar even terzijde. Het 
besluit ertoe is al in mei genomen. De 
kritiek die daarop bestond, ook van de 
kant van de Partij van de Arbeid, heeft 
ons niet belet die maatregel over te 
nemen, bij te stellen en uit te voeren. 
Ik wil echter graag proberen dit jaar 
met dat structurele beleid uit de 
voeten te komen. Dat is mijn voorne-
men. 

De heer De Korte (VVD): Heb ik het nu 
goed begrepen dat de heer Den Uyl 
niet de deur wi l dicht doen op dit punt 
en dat wanneer de zaken zouden 
verslechteren - hij hoopt dat het het 
via het structurele beleid gaat - hij 
wel degelijk... 

Minister Den Uyl: Ik acht uw motie in 
dit opzicht onjuist en prematuur. In de 
eerste plaats suggereert de motie dat 
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het toch wel niet zal lukken de 
teruggang van de minima tot 1 % te 
beperken. Welnu, dat moet wel 
lukken. In de tweede plaats gaat u nu 
al praten over een bijzondere koop-
krachtbescherming voor de echte 
minima. Ik heb zojuist al uiteengezet 
dat het beleid van het kabinet structu-
reel is en dat het beoogt de noodzaak 
van de extra bescherming te voorko-
men. Ik ontraad dus de Kamer de 
aanvaarding van de motie-De Korte. 

De heer De Korte (VVD): Wanneer de 
omstandigheden verslechteren, 
hetgeen u niet hoopt en hetgeen 
niemand hoopt, houdt u die mogelijk-
heid wel degelijk open? 

Minister Den Uyl: Nee, mijnheer De 
Korte. 

Laat ik een ander voorbeeld geven en 
daarbij één van de andere kanten uit 
denken. Wanneer de situatie zou 
verbeteren en wi j zouden volgend jaar 
kunnen volstaan met een teruggang 
van drie kwart procent voor de 
minima - ik zeg overigens niet dat 
deze verbetering zich zal voordoen, 
maar men moet haar ook niet uitslui-
ten - dan zou ik het de moeite waard 
vinden te bezien of men kan bereiken 
dat de echte minima helemaal niet 
achteruit behoeven te gaan. Ik ga 
echter niet in op de suggestie die u 
voortdurend doet dat het toch 
allemaal wel niet zal lukken en dat de 
VVD dan de echte minima wel zal 
beschermen. Nogmaals, ik ontraad de 
Kamer dringend de motie-De Korte. 
Deze benaderingswijze heeft in feite 
het effect: je maar neerleggen bij het 
feit dat de minima terugzakken tot 
beneden de 1 % . Voor deze benade-
ringswijze voel ik niet. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het lijkt er haast op dat de 
heer De Korte de suggesties van de 
Minister niet serieus neemt. 

De Voorzitter: Er wordt nu een debat 
gehouden met de Regering en niet 
met de heer De Korte. 

De heer Willems (PSP): Het gaat mij 
ook om de uitwerking die de Minister 
van Sociale Zaken zelf geeft aan de 
term 'structureel beleid'. Het lijkt mij 
dat wij het daarover allereerst eens 
moeten zijn en dat wi j moeten weten 
of dat beleid zal lukken. Ik heb dan 
ook gevraagd in hoeverre het kabinet 
de toezegging hard kan maken dat er 
bij voorbeeld geen verdere prijsverho-
gingen zullen optreden die de positie 
van de minima aantasten, dat er geen 
gasprijsverhogingen meer zullen 

plaatsvinden en dat de ook de huren 
en andere ontwikkelingen in overeen-
stemming zullen zijn met dit structurele 
beleid. 

Minister Den Uyl: Hierop kan ik 
concreet antwoorden. Het kabinetsbe-
leid is afgestemd op een vri jwaring 
van de minima van een verdere 
teruggang dan de 1 % . De heer 
Willems mag er dus vanuit gaan dat 
er geen maatregelen genomen zullen 
worden die deze teruggang wel tot 
gevolg zouden hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Groenman heeft gevraagd of het werk 
van de werkgroep-Burger op korte 
termijn tot concrete voorstellen leidt.. 
Mijn antwoord is: nee. Er wordt heel 
behoorlijk gewerkt door de werkgroep 
om de inkomensprijzen concreet 
inhoud te geven. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik vraag mij in dit 
verband af of die commissie-Burger 
betrokken zal worden bij de eventuele 
plannen van de Minister voor de 
inkomensafhankelijke kinderbijslag. 

Minister Den Uyl: Zeker! 

Mevrouw Groenman (D'66 ): Dan kan 
het dus nog een hele poos duren. 

Minister Den Uyl: Jawel, dat zeg ik 
graag toe. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik sprak 
over uw eventuele voorstellen en die 
mogen wat mij betreft een hele poos 
duren. Wij zullen dan wel opnieuw 
bezien wat wij met die voorstellen 
doen. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer in deze Kamer 
eenmaal iets is geregeld, kan ik daar 
niet op terugkomen. 

Ik wil nog enkele woorden wijden 
aan opmerkingen van de heer Poppe 
en de heer Nypels over een tweetal 
punten met betrekking tot de zeggen-
schap. Ik heb zojuist al gezegd dat ik 
mij nog ernstig moet beraden op het 
inbrengen in de Wet op de Onderne-
mingsraden van het investeringsplan. 
Ik zeg ronduit dat ik nog moet kijken 
of daarvoor een parlementaire 
meerderheid te vinden. Ik wi l dit 
graag verkennen. 

Ik vind het overigens wel een reëel 
punt dat de heer Poppe heeft genoemd. 
Ik wi l het even samenvoegen met 
hetgeen de heer Nypels heeft gezegd. 
Hij vraagt iets met betrekking tot de 
regeling in de Wet op de onderne-
mingsraden over de relatie van de 
ondernemingsraad tot de benoeming 
van de directeur. Hetgeen hij vraagt is 
in 1978 nog door een meerderheid in 

deze Kamer verworpen. Er is nu 
weliswaar een nieuwe Kamer en 
bovendien heeft de Rege-ring hierin 
een eigen verantwoordeli jkheid. Zij 
behoort niet alleen de oren naar de 
Kamer te laten hangen. In het regeer-
akkoord heeft zij toegezegd dit in 
overweging te wil len nemen. Hoewel 
ik heb toegezegd dit te wil len doen, 
voeg ik hieraan toe, dat ik wi l proberen, 
dit op een enigszins verantwoorde 
wijze te doen. 

Over de toelichting op de loonbe-
schikking wi l ik nog zeggen dat ik in 
de praktijk bij een eerstkomend 
overleg met de sociale partners dan 
wel anderzins zal checken of en in 
hoeverre deze voldoende duidelijk is 
geworden. Ik heb de indruk dat dit wel 
het geval is. Als de heer Poppe meent 
dat de toelichting waarin wordt 
gezegd dat overleg over de besteding 
van de spaargelden is geboden, 
onvoldoende bij de ondernemingsra-
den en de ondernemers is doorgedron-
gen, dan zal ik er zorg voor dragen dat 
dit alsnog voldoende duidelijk wordt. 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de Minister gevraagd 
of hij het met mij eens kan zijn dat 
van de leiding van een onderneming 
en van degenen die de loonadministra-
tie verzorgen, verwacht mag worden 
dat zij de ondernemingsraad en de 
vakbeweging informeren over het 
resultaat van die loonmaatregel. 

Minister Den Uyl: Als dat binnen het 
kader van de Wet opdeondernemings-
raden mogelijk is, lijkt het mij juist. 

De heer Poppe (PvdA): Er hoeft niet 
aan te worden getwijfeld of dit 
mogelijk is in het kader van de Wet op 
de ondernemingsraden. 

Minister Den Uyl: Akkoord. Het ligt 
dan ook volstrekt voor de hand dat de 
ondernemingsraad daarnaar vraagt. 

De heer Nypels (D'66): Het verschil 
met 1978, toen in de Kamer de vraag 
werd behandeld of de ondernemings-
raad voor directiebenoemingen 
vetorecht moest hebben, is dat 
ondertussen in de praktijk is gebleken, 
dat de huidige wetsbepalingen niet 
voldoende functioneren. Vandaar dat 
ik opnieuw vraag dit te overwegen. Ik 
neem aan, dat vele fracties en kamer-
leden graag bereid zijn, dit te doen. 
Het adviesrecht blijkt in de praktijk 
niet te adviseren. Daarom vraag ik 
andere maatregelen te nemen om er 
toch voor te zorgen dat de onderne-
mingsraad invloed op directiebenoe-
mingen kan uitoefenen. 

Het argument dat dit al is besproken 
en verworpen door de Kamer en dat de 
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situatie niet veranderd is, spreekt mij 
niet aan. De situatie is namelijk wel 
veranderd. In de praktijk blijkt een 
bepaald wetsartikel onvoldoende te 
functioneren. 

Minister Den Uyl: Ik vind dat de heer 
Nypels daarin gelijk heeft. Ik ben 
bereid dit mee te nemen bij de 
overweging om met een wijzigings-
voorstel op dat punt te komen. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begreep dat de Minister 
het over overleg had met de sociale 
partners. Kan hij zeggen waarover dat 
overleg gaat en wanneer hij dat heeft? 

Minister Den Uyl: Ik heb gezegd: als 
er weer overleg met de sociale 
partners is. Ik hoop binnenkort 
overleg te hebben over het werkgele-
genheidsplan. 

De heer Weijers (CDA): Ook over de 
Voorjaarsnota? 

Minister Den Uyl: Neen, dat is een 
ander punt. De heer Weijers heeft 
ervoor gepleit dat er eerder dan in het 
najaar overleg moet worden gevoerd. 
Nu hebben wi j een vroege Voorjaars-
nota, begin maart, en de Voorjaarsno-
ta, die medio juni wordt behandeld in 
de laatste week voor het reces. Het is 
mijn vaste voornemen, dit voorjaar, 
dus voor de vakantie, overleg te 
hebben over systeeminstrumentarium 
en arbeidsvoorwaardenbeleid 1983. 

Ik heb nog een antwoord op een 
opmerking van de heer Van der Vlies. 
In beginsel heb ik geen bezwaar tegen 
de mogelijkheid van korter werken in 
plaats van verhoging van de beloning 
waar het inconveniënten betreft. In de 
praktijk zijn de marges natuurlijk erg 
klein om dat te effectueren. 

De heer Schutte heeft gezegd dat 
het kabinet naar zijn mening de keuze 
ter zake de ontkoppeling ontloopt. In 
een interruptiedebat met de oppositie 
heb ik al doen blijken dat naar mi jn 
mening die keuze niet wordt ontweken. 
De keuze is gemaakt met zwaarwegen-
de consequenties. Dat erken ik; 
instandhouding van de koppeling 
vraagt het nodige. Via dit antwoord 
ben ik gekomen bij een andere 
opmerking van de heer Schutte. Hij 
heeft gesproken over de problematiek 
van de verzorgingsstaat. Hij heeft 
daarbij ook aandacht besteed aan het 
werken door mensen met uitkeringen. 
Ik verwijs hiervoor naar het antwoord 
van de Staatssecretaris. 

Ik verontschuldig mij bij de heer 
Weijers dat ik niet meer de tijd heb 
om in te gaan op de door hem 

gevraagde filosofische fundering die 
ik zie voor de verzorgingsstaat. Het 
enige dat ik erover kan en wil zeggen, 
is dat er geen misverstand over mag 
bestaan dat ik in de aanval en in de 
kritiek op de verzorgingsstaat, zoals 
deze zich heeft ontwikkeld, allerlei 
praktische kritiek bespeur die volstrekt 
discutabel en honorabel is. Daarin 
bespeur ik ook een duidelijke terugval 
in een visie op de sterken die voor 
zich zelf kunnen zorgen, op de 
beklemtoning van prestatie-elementen 
in de maatschappij, op de afwending 
van gemeenschapsverantwoordelijk-
heid, op het hernieuwen van het 
avontuur met het vrije spel van de 
maatschappelijke krachten, op de 
ontwikkeling van de mensheid 
waarbij de zwakken het voor het 
zeggen hadden terwij l het ti jd wordt 
dat de sterken het voor het zeggen 
krijgen, etcetera. Men kan het op 101 
manieren terugvinden in beschouwin-
gen van de Pacific tot aan de Oeral. Er 
verraadt zich een maatschappij-con-
ceptie die ik een ernstige bedreiging 
acht voor zeer wezenlijke waarden die 
op een gebrekkige manier in de 
verzorgingsstaat uitdrukking hebben 
gevonden. Ik ben natuurlijk bereid te 
spreken over de problematiek van de 
betrokkenheid van mensen bij de 
instellingen en de regelingen van de 
verzorgingsstaat. Ik ben ook bereid 
om te erkennen dat van wat gezien 
wordt als van 'bovenaf' geregeld in de 
verzorgingsstaat een zaak moet 
worden van de mensen zelf. De 
besluitvorming moet dichter bij de 
mensen liggen. Ook erken ik dat 
de betaalbaarheid van de verzorgings-
staat in alle opzichten zal vergen dat 
er een teruggang in particuliere 
welvaart, in koopkracht, moet komen. 

Wat de essentie betreft, kan worden 
gesproken van een hardnekkige 
verdediging van de waarden waaraan 
de verzorgingsstaat uitdrukking geeft. 
Die waarden duiden wij met een 
vaak misbruikt, maar toch heel reëel 
woord aan, namelijk solidariteit. 
Vanuit dat oogpunt doen de bewinds-
lieden achter deze tafel hun werk. 
Daarom verdedigen zij bij voorbeeld 
ook een voorstel als dat ter zake van 
de Ziektewet, waarvan zij de pijnlijk-
heid volledig onderkennen. De 
gemaakte keuze komt tot uitdrukking 
in de adviesaanvrage die aan de SER 
is gezonden. Ik stel prijs op dit advies, 
evenals op een maatschappelijke 
discussie. Aanvaarding van de 
motie-Willems op dit punt, die 
hiertegen partij kiest, ontraad ik de 
Kamer ten zeerste. 
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De heer Weijers (CDA): Ik bespeurde 
hierin een begin van een antwoord op 
mijn meer filosofische beschouwing. 
Ik sta er eigenlijk over na te denken 
hoe wij dit metelkaar kunnen afronden. 

De Voorzitter: Dat kan nu dus niet. 

De heer Weijers (CDA): Ik begrijp wel 
dat dit vandaag niet kan, maar ik zou 
wel wil len proberen om op dit punt 
een afspraak te maken met de 
Minister, want ik zou van hem op enig 
moment toch wel een breder en meer 
gefundeerd antwoord krijgen dan nu 
het geval is. Het mag natuurlijk ook 
op schrift worden gegeven. 

Minister Den Uyl: Breder kan, maar 
meer gefundeerd betwijfel ik. 

De heer Weijers (CDA): Dat siert u 
niet! 

Minister Den Uyl: Dat kan er nog wel 
bij, maar ik vraag mij af wat u wilt. 
Wilt u een commissievergadering, 
een apart debat, of een nota? U vraagt 
om een filosofische fundering van de 
verzorgingsstaat. Wellicht kan ik u 
bedienen door u toe te zeggen dat ik 
in overleg met mijn collega's van 
CRM en van Onderwijs en Weten-
schappen bespreek hoe wi j dit op 
gepaste wijze in discussie kunnen 
brengen. Van mijn bevindingen zal ik 
dan verslag uitbrengen. 

De heer Schutte (GPV): De Minister 
heeft drie centrale doelstellingen 
geformuleerd, namelijk de werkloos-
heidsbestrijding, de inkomensdoelstel-
ling en het scheppen van gelijke 
kansen voor man en vrouw. Deze drie 
doelstellingen zouden gelijkwaardig 
aan elkaar zijn, maar is dat wel 
consistent en wat zijn daarvan de 
consequenties? 

Minister Den Uyl: Ik meen dat ze met 
elkaar verenigbaar zijn, maar hoe dat 
moet gebeuren, zal mevrouw Dales 
nu uiteen gaan zetten. 

De heer Schutte (GPV): Akkoord, 
maar ik neem aan dat u daarbij 
incalculeert dat het consequenties 
heeft voor het tempo, de mate waarin 
en de wijze waarop de werkloosheids-
problemen kunnen worden opgelost. 

• De heer Van der Vlies (SGP): Acht de 
Minister het maatschappelijk verdedig-
baar dat er huishoudens zijn waarin 
men twee full-time-banen heeft, 
terwij l men in een ander huishouden 
van één uitkering moet leven? 

Minister Den Uyl: Dat behoort te 
worden beoordeeld in de fase van 
ontwikkeling waarin wij thans verke-
ren. In die fase is mijn antwoord op 
dit ogenblik bevestigend. 

Verbetering 

In de 12e weekeditie, blz. 1447, derde 
kolom, onderaan, staat: 'De heer Van 
der Vlies (SGP)'. Lees: De heer 
Leerling (RPF). ^ ^ 
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De heer Rietkerk (VVD): De Minister 
heeft nog niet gereageerd op de twee 
keer door mij gestelde vraag wat hij 
vindt van de suggestie van prof. 
Ruttem om te komen tot een'bloed-
transfusie'voor het bedrijfsleven. 

De heer Bakker (CPN): Noem het 
maar gerust een harttransplantatie! ! 

Minister Den Uyl: In het licht van de 
door het kabinet voorgestelde 
lastenverlichtingen en het gerichte 
beleid tot het stimuleren van investe-
ringen zie ik niet in hoe op verantwoor-
de wijze extra ruimte kan worden 
gecreëerd om deze 'bloedtransfusie' 
toe te dienen, nog afgezien van het 
feit dat een patiënt niet altijd het 
meest gebaat is bij een bloedtransfu-
sie. 

D 
Staatssecretaris Dales: Mijnheer de 
Voorzitter! In eerste termijn heb ik de 
noodzaak om het stelsel van sociale 
zekerheid, uitgangspunten en struc-
tuur opnieuw fundamenteel te 
overdenken, uiteengezet. Over de 
inhoud van dat stelsel wi l ik graag en 
snel — de heer Weijers heeft daarom 
gevraagd - nader discussiëren. 

Ik heb hierover al een nota toege-
zegd. Die zal in mijn zienswijze 
alternatieven moeten bevatten op 
basis waarvan conclusies ten aanzien 
van de richting waarin het stelsel 
moet worden aangepast, kunnen 
worden getrokken. 

Om te komen tot reële alternatieven 
vind ik het van belang, mij voorafgaand 
aan de nota te oriënteren ter zake van 
bij de Kamer levende opvattingen op 
dit punt. De heer Weijers heeft de 
suggestie gedaan, daarover onder 
andere in een UCV op korte termijn te 
spreken. Niet alleen daartoe, maar 
ook tot ander oriënterend overleg ben 
ik zeer gaarne bereid. 

Ik ben erkentelijk voor de positieve 
wijze waarop mevrouw Ter Veld mijn 
gedachten, in eerste termijn weerge-
geven, over uitgangspunten, fasering 
en belangrijke elementen in een 
stelseldiscussie heeft gewaardeerd. 

Afronding van zo'n fundamentele 
stelseldiscussie is noodzakelijk, 
voordat w i j tot vertaling daarvan 
overgaan in concrete onderdelen van 
het stelsel, bij voorbeeld de werkloos-
heidsuitkeringen. Mevrouw Groenman 
heeft gevraagd om de uitwerking van 
de emancipatie-aspecten daarbinnen. 
Daarbij zal het niveau tot waar 
loonderving op verplichte basis moet 
worden gedekt zeker worden bespro-
ken. 

Ik begrijp de aandrang van de heer 
Weijers om met de integratie van 
werkloosheidsregelingen spoed te 
betrachten heel goed. Ik wi l dat ook, 
maar daarvoor ga ik de mijns inziens 
fundamentele volgorde toch niet 
wijzigen. 

Graag erken ik - mevrouw Ter Veld 
en mevrouw Groenman hebben 
daarnaar gevraagd - dat voor de wijze 
waarop de gedachten over de draag-
kracht in relatie tot de gelijkberechti-
ging en de individualisering in de 
belastingen en de sociale zekerheid 
worden kortgesloten, gemeenschap-
pelijke uitgangspunten nodig zijn. Of 
dat kan leiden tot een gemeenschap-
pelijke discussienota is uiterst twi j fel-
achtig zo niet al uitgesloten. Vanmid-
dag heb ik hierover snel telefonisch 
contact gehad met de Staatssecretaris 
van Financiën. 

De procedures waartoe wi j beiden 
gehouden zijn, maken het bijzonder 
moeilijk om, zoals in precisie is 
gevraagd, dit in één band op één 
tijdstip te presenteren. Niettemin zijn 
wi j beiden van mening, dat er een 
optimale afstemming moet plaatsvin-
den en waar mogelijk verwijzing. 
Daartoe zijn wi j ook bereid. In ieder 
geval moet ervoor gezorgd worden, 
dat er van een gemeenschappelijke 
visie blijk wordt gegeven. 

De heer Weijers heeft goed begre-
pen, dat ik pas na de stelseldiscussie 
'de onderbouw' - deze term is van 
hem - van de uitvoering van de 
sociale zekerheid qua verdeling van 
taken en bevoegdheden wi l bekijken. 
De heer Weijers heeft namelijk 
nadrukkelijk om een bevestiging 
gevraagd. De rust in de uitvoeringswe-
reld is met een sprong in het duister 
niet gediend. Ik erken dat gisteren 
onder de druk van de vele vragen en 
de korte tijd dit onderdeel van mijn 
betoog enigszins aan helderheid heeft 
ingeboet. 

Wel wil ik snel de informatie- en de 
toezichtstructuur aanpakken. Hierbij 
gaat het om informatie- en toezichtta-
ken van de huidige Sociale Verzeke-
ringsraad. Bij deze benadering is er 
sprake van de onderscheiden jurisdic-
ties. Ik zal dit iets duidelijker uitleggen. 
Ik noem derhalve de Sociale Verzeke-
ringsraad met alle onderdelen waarop 
die toezicht heeft en de gemeenten. In 
verband met arbeidsbemiddeling en 
uitkeringen moeten ook onderdelen 
van ons eigen departement worden 
genoemd. In die verdeling wil ik qua 
jurisdictie voorshands geen wijzigin-
gen aanbrengen. 

Dat sluit helemaal niet uit, mijnheer 
Weijers, dat daarbinnen - bij voorbeeld 

in het gebied van de Sociale Verzeke-
ringsraad - wel degelijk verschuivin-
gen kunnen plaatshebben. Men kan 
daarbij denken aan een bundeling van 
bedrijfsverenigingen of aan samen-
werkingsverbanden van gemeenten. 
Die hebben mijn sympathie en die 
sluit ik ook absoluut niet uit. Zo 
scherp is het niet bedoeld, integendeel. 

Naar aanleiding van al hetgeen is 
gezegd over deeltijdarbeid, merk ik in 
het kort op dat het duidelijk moge zijn 
dat in de bevordering van deze vorm 
van arbeid natuurlijk - zoals bij alle 
arbeidsmarkt" en arbeidsvoorwaar-
denbeslissingen - de sociale zekerhe-
den mede in de beschouwingen 
moeten worden betrokken. Er zal dan 
ook moeten worden bekeken, of het 
nodig is, daarin wijzigingen aan te 
brengen om deeltijdarbeid mogelijk te 
maken. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Daarbij doet zich de 
vraag voor, of de grondslagennota 
gezamenlijk door ambtenaren van 
verschillende directies wordt gemaakt. 

Staatssecretaris Dales: Wis en 
waarachtig! Dat is overigens niet 
alleen bij de grondslagennota het 
geval. Ik heb niet voor niets zojuist al 
gewag gemaakt van de absolute 
noodzaak van de gezamenlijkheid. Dat 
is nog meer dan het louter op elkaar 
afgestemd zijn van arbeidsmarktbe-
leid, arbeidsvoorwaardenbeleid en 
sociale-zekerheidsbeleid. 

Mevrouw Groenman (D'66): Het lijkt 
mij een prachtige coproduktie. 

Staatssecretaris Dales: Mijn collega 
D'Ancona fluistert mij in dat daaronder 
overigens in dit geval ook de Emanci-
patieraad moet worden begrepen. Dat 
moet duidelijk zijn. Ik veronderstel dat 
mevrouw Groenman hiermee tevreden 
is gesteld. 

Mevrouw Groenman (D'66): Er zit bij 
het Ministerie van Financiën ook 
iemand die iets aan emancipatie doet. 
Kan die niet bij deze discussie worden 
betrokken? 

Staatssecretaris Dales: Dat kan ik 
absoluut niet beoordelen. Dat moet 
de Staatssecretaris van Financiën 
maar doen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik dacht 
dat elk departement een emancipatie-
afgevaardigde had. 

Staatssecretaris Dales: Mevrouw 
Groenman, u hebt er geen voorstelling 
van welk een worsteling het is voor 
een nieuwe staatssecretaris om de 
structuur van het eigen departement 
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te leren kennen! Ik doe geen enkele 
uitspraak over de organisatie van 
andere departementen. Wanneer 
mevrouw Groenman daarop staat, zal 
ik de vraag graag schriftelijk beant-
woorden. Ik zal er dan navraag naar 
doen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Korte, mevrouw Brouwer en de heer 
Schutte vragen om commentaar op 
alternatieven met betrekking tot de 
voorstellen inzake de Ziektewet. De 
Minister en ook ik hebben gisteravond 
voor ons gevoel op niet mis te 
verstane wijze verklaard waarom wi j , 
gegeven de noodzaak van ombuigin-
gen, de maatregelen in het kader van 
de Ziektewet hebben voorgesteld. De 
redenen daarvoor waren een groter 
draagvlak, de tijdelijkheid, aanvaard-
bare inkomenseffecten en volume-ef-
fecten. Wij hebben vervolgens gesteld 
- en daar gaat het nu over - dat 
lopende de adviesaanvrage bij de 
SER, in welk kader tevens over 
alternatieven wordt gesproken, het 
ongepast is om thans als Regering al 
concrete uitspraken over alternatieve 
oplossingen te doen. 

Dat geldt ook voor de suggestie van 
de heer De Korte, wiens initiatief - zo 
goed als andere initiatieven - op zich 
zelf wordt gewaardeerd. Een dergelijk 
advies is overigens al in de SER 
besproken. Het gaat niet aan dat wij 
ons daarover op voorhand uitspreken. 
Hetzelfde geldt voor alternatieven die 
zijn ontwikkeld in de fractie van de 
PvdA, waarover de heer Poppe sprak, 
en voor de verschillende mogelijkhe-
den die naar voren zijn gebracht in 
verband met artikel 1638c van het 
Burgerlijk Wetboek. Wij blijven erbij 
dat de Tweede Kamer op dit moment 
niet het forum is waar de beoordeling 
moet plaatsvinden. De beurt is thans 
aan de SER, zoals de heer Weijers 
terecht heeft opgemerkt. 

Terecht heeft mevrouw Brouwer 
gezegd dat indiening van de advies-
aanvrage een politiek feit is. Mevrouw 
Brouwer en de Nederlandse bevolking 
hebben natuurlijk recht op een zo 
groot mogelijke duidelijkheid over de 
weg die de Regering denkt in te slaan, 
en over de redenen waarom de 
Regering dat doet. De Regering is 
geenszins van plan, een antwoord op 
de kritische vragen te ontwijken. Zij 
wil daar echter op ingaan op het 
moment dat daarvoor het meest 
geschikt is en dat is ter gelegenheid 
van de behandeling van de definitieve 
voorstellen van de Regering en niet 
nu in het kader van de behandeling 
van de begroting. 

Een volstrekt ondergeschikte reden 
wordt gevormd door de technische 
ingewikkeldheid. Ook die maakt het 
beter, te discussiëren over concrete 
schriftelijke voorstellen. 

Ik kan dit illustreren - en heb daar 
ook behoefte aan - naar aanleiding 
van de veronderstelling van mevrouw 
Brouwer dat het kabinet in verwarring 
zou zijn. Nu, ik kan niet uitsluiten dat 
zulks ooit zou kunnen voorkomen, 
maar dit is thans echter niet het 
geval. Mevrouw Brouwer zegt dat het 
zevende lid van artikel 1638c zou 
kunnen worden geschrapt. Daar ligt 
de veronderstelling achter, dat de 
overige leden van dit artikel daarmee 
tot dwingend recht worden. Dit staat 
echter niet vast. Deze zouden evenwel 
tot aanvullend recht kunnen worden. 

Dat moet worden onderzocht en 
daarin heeft het Ministerie van 
Justitie een doorslaggevende stem. 
Zolang die stem in het ambtelijk 
overleg het verlossende woord niet 
heeft gesproken kan en mag ik - het is 
u duidelijk dat ik hier op het ambtsge-
bied van de Minister van Justitie 
treed - hier geen antwoord geven. Zo 
zijn er nog vele andere juridische 
vragen. Ik onderstreep daarmee 
alleen - hetgeen eigenlijk overbodig 
is - dat het niet mogelijk is daar thans 
op in te gaan. Wij gaan uitsluitend in 
op informatieve vragen. Daarvan zijn 
er nog twee en die wil ik thans 
beantwoorden. 

De heer Weijers heeft verondersteld 
dat het de bedoeling is de maatregelen 
in het kader van het ziekteverzuim ook 
voor ambtenaren te laten gelden. Dat 
is juist. 

Mevrouw Brouwer heeft voorts de 
risico's voor de volksgezondheid nog 
eens onder de aandacht gebracht, 
waarover in de adviesaanvrage aan 
de SER niets zou zijn vermeld. Dit 
laatste is niet juist. In de adviesaan-
vrage is namelijk op blz. 5 met zoveel 
woorden gesteld: 'dat het zeker niet 
denkbeeldig is dat het uitzicht op een 
verlaagd inkomen bij ziekte in bepaalde 
gevallen tot een onverantwoord 
uitstel van ziekmelding bijdraagt. Wij 
verzoeken u in uw advisering ten 
aanzien van verzuimbestrijding mede 
dit effect te betrekken, waarbij u met 
name ook denken kunt aan een meer 
intensieve inschakeling van bedrijfsge-
neeskundige diensten en bedrijfsart-
sen.' Mevrouw Brouwer zal ongetwij-
feld méér wil len. Ik zeg haar op 
voorhand dat er staat wat er staat. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil eigenlijk terug 
naar het begin van het betoog van de 
Staatssecretaris over de Ziektewet, 

waar zij zegt dat de adviesaanvrage 
nu ter beoordeling van de SER ligt en 
dat de bewindslieden het nu niet de 
ti jd vinden voor de Kamer om deze te 
beoordelen. Als dit een algemene 
uitspraak is, dan lijkt mij dit wat 
vreemd. Ik kan mij namelijk voorstellen 
dat als er zoveel kritiek komt op een 
adviesaanvrage, een Regering zich 
gaat bedenken en tot de uitspraak 
komt het misschien een heel onver-
standige adviesaanvraag is geweest 
en tot intrekking ervan overgaat. Sluit 
de Staatssecretaris dit uit? 

Staatssecretaris Dales: Ik sluit dit uit: 
wi j zijn dit niet voornemens. Indien 
zulks echter in een theoretisch ander 
geval zou geschieden, is dat nog 
steeds een daad van de Regering en 
dat is iets anders dan het onder 
behandeling van de SER met anderen 
in onderhandeling treden. Daar had ik 
het over. 

Mevrouw Brouwer kan ik voorts 
nog antwoorden dat de adviesaan-
vrage aan de Emancipatieraad, 
waarover is gesproken, verzonden is 
op 15 januari, met het verzoek nog 
deze maand advies uit te brengen. Er 
is alle reden erop te vertrouwen dat 
deze korte termijn wordt gehaald. 

Ik ga nu over tot het thema 'werken 
met behoud van uitkering'. Ik heb 
gisteren al gezegd dat we met deze 
term erg voorzichtig moeten zijn. De 
heer De Korte vindt dat onvoldoende 
is ingegaan op de plannen om 30.000 
jeugdigen aan een baan te helpen. De 
verwijzing dat alles wordt meegeno-
men bij het werkgelegenheidsplan, is 
naar zijn mening beneden de maat. Ik 
hoop dat zowel de Minister als ik 
gisteravond duidelijk zijn geweest 
met onze opmerkingen dat het 
kabinet er alles aan wil doen om 
vooral jeugdigen aan de slag te 
helpen, zowel in de marktsector als 
ook in de kwartaire sector, met alle 
nadere opmerkingen die wij daarbij 
hebben gemaakt en die ik nu niet 
behoef te herhalen. 

In het plan van de heer De Korte is 
een scholingsaspect aanwezig en dat 
vind ik wel waardevol. 

De heer Willems meent dat dit 
helemaal niet onderbouwd is. Zo ver 
wil ik niet gaan, maar het is natuurlijk 
toch wel onmiskenbaar dat het plan 
wat dicht in de buurt komt van een 
leerplichtverlenging. 

De heer Willems was verbaasd over 
mijn positieve houding ten aanzien 
van het plan Epe omdat het plan niet 
zou voldoen aan de criteria die ik heb 
genoemd. Ik heb over de inhoud van 
het plan-Epe niets gezegd. Dat kon mij 
gisteren op het moment waarop ik 
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over het plan sprak ook nog helemaal 
niet bekend zijn. Er heeft een formele 
aanbieding plaats gehad van zeer 
korte duur aan de Minister van 
Cultuur Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en mijzelf. Daarna is het plan 
meegenomen in het ambtelijk overleg 
dat plaats heeft in de voorbereiding. 
Ik heb mij daarover dus niet uitgespro-
ken en ik doe dit ook hedenavond 
niet. 

Wel heb ik gezegd dat ik het 
initiatief van Epe toejuich zoals ik dat 
overigens doe met alle andere 
initiatieven. Er liggen tientallen 
brieven op het departement - ik heb 
dat laten nagaan - van gemeenten en 
nationale organisaties met suggesties 
en verlangens in dezen. Wat ik 
evenwel in het plan van Epe in het 
bijzonder waardeer, is het feit dat 
daar rechtstreeks de werkloze jongeren 
zelf zijn ingeschakeld en bij het 
initiatief zijn betrokken. 

Om alle misverstand te voorkomen 
wi l ik zeggen dat er geen sprake van 
is dat ik zou hebben uitgesproken dat 
het plan van Epe zou moeten worden 
uitgevoerd. Wij hebben ook gezegd, 
dat aan het vraagstuk van het benutten 
van uitkeringsgelden in enigerlei 
vorm voor werkgelegenheid grote 
problemen zijn verbonden. Ik ben 
daar gedetailleerd op ingegaan en 
ook de Minister heeft dit gisteravond 
gedaan. Eén daarvan is ook het 
regelen van de rechtspositie. De heer 
Moor heeft daarop gewezen. Dat is 
niet alleen een kwestie van techniek. 
De vraag welke status degene heeft 
die onder een regeling van werken 
met behoud van uitkering zou gaan 
vallen, moet ten principale aan de 
orde komen. Ik heb gisteravond al 
uitgesproken, dat voorkomen moet 
worden dat er verschillen in rechtsposi-
tie worden gecreëerd tussen overigens 
vergelijkbare mensen en taken. 

Ik doe er het beste aan om daar 
even de dwang en de drang, zoals dit 
intussen zo fraai gaat heten, bij te 
nemen. Er bestaat een uitgebreide 
jurisprudentie over de toepassingsge-
bieden en de criteria van passende 
arbeid. Het gaat met name om het al 
dan niet accepteren van passende 
arbeid met uitkeringsconsequenties. 
Dit betekent dat bij het niet accepteren 
mensen hun uitkering verliezen of 
gekort krijgen. Iemand die werk 
verricht, hoe nuttig ook, op basis van 
een werkloosheidsuitkering en die 
dus de status van een uitkeringsge-
rechtigde heeft, valt niet onder het 
formele begrip arbeidsverhouding en 
in dat kader zijn ook geen wettelijke 
sancties toepasbaar. 

Verrichting van deze werkzaamhe-
den kan in de formele zin uitsluitend 
op basis van vri jwi l l igheid bij de 
huidige wetgeving. Ik heb al eerder in 
het publiek gezegd - ik herhaal dit op 
deze meer passende plaats gaarne -
dat ik geen voornemens heb om in de 
wetten die aan mijn hoede zijn 
toevertrouwd, sanctiebepalingen te 
verscherpen. 

Verrichting van deze werkzaamhe-
den op basis van vri jwil l igheid staat 
evenwel niet in de weg dat in een 
hulpverleningsrelatie tussen werkzoe-
kende jeugdigen en al dan niet 
ambtenaren overreding plaats kan 
hebben en - ik wil hierover geen 
misverstand laten bestaan - ook soms 
plaats moet hebben. U heeft gistera-
vond van de Minister de cijfers 
gehoord over hoe groot de aantallen 
mutaties zijn. Wij moeten er zeer voor 
waken dat wi j met onze, enerzijds 
terechte, grote hoeveelheid opmerkin-
gen over de uiterst zorgelijke arbeids-
markt, niet anderzijds onbedoeld en 
onbemerkt een fatalisme verbreiden 
dat zich zou kunnen meester maken 
van diegenen die op de arbeidsmarkt 
een zeer zwakke positie hebben. 

Er dient ook voortdurend te worden 
gezegd, dat ook dagelijks zeer velen 
weer aan het werk komen. Ik heb 
daarvoor vooral ook vanuit de 
hulpverlening aanwijzingen gekregen, 
dat het niet denkbeeldig is dat iemand 
die — laten wij ons dan maar even tot 
de jeugdigen beperken, want daar 
hebben wi j het over gehad - met 
grote moeite een herscholingspro-
gramma, of nog een initieel scholings-
programma op latere leeftijd heeft 
gevolgd, of een ontwenningskuur van 
drugs, of een resocialisatieprogramma 
heeft gevolgd, dusdanig de indruk 
krijgt dat hij misschien nog lang niet 
is wat men vraagt, dat hij ook geen 
pogingen meer doet. 

Als je het even ziet buiten de 
formele relatie van de wettelijke 
sanctie, zitten er, met andere woorden 
nog zeer sterke kanten aan die 
sociaal ook zwaar moeten meewegen 
- en die ik niet onvermeld wil laten -
dat de formele vri jwil l igheid niet altijd 
gepaard behoeft te gaan met - en in 
een aanzienlijk aantal gevallen mag 
het er naar mijn smaak ook niet mee 
gepaard gaan — een volledig 'handen 
er vanaf' en 'je zoekt het maar uit'. 

Aanmoediging en overreding 
kunnen ook nodig zijn en kunnen 
betamelijk zijn, ook in de ambtelijke 
sfeer; al weet ik, dat ook zoiets 
uitglijden kan. Dat is evenwel nimmer 
een reden om het na te laten. Ik denk 
dat ik hiermee voldoende ook over de 
drang heb gezegd. 

De heer Van der Vlies heeft gevraagd 
naar meer concrete voorstellen met 
betrekking tot de wijze waarop de 
uitkeringsgelden zullen worden 
aangewend. Ik kan die voorstellen op 
dit moment niet doen. Wij hebben al 
duidelijk gezegd dat wi j er alles aan 
doen, om ten spoedigste ten minste 
met één operationalisering te komen, 
onder de optiek dat er daarna andere 
zouden moeten volgen. 

Het is mij inmiddels duidelijk dat 
het de bedoeling is, veel aandacht aan 
de gemeentelijke initiatieven te 
besteden. 

De heren De Korte en Van der Vlies 
hebben gesteld, dat bij nieuwe 
maatregelen op het terrein van de 
kinderbijslag niet kan worden voorbij 
gegaan aan wijzigingen uit het naaste 
verleden. Zij wijzen daarbij met name 
op de integratie van de kinderbijslag 
en de kinderaftrek. Dat is juist, dat is 
zelfs formeel noodzakelijk. Ik heb 
gezegd dat wij bezig zijn met een 
inventarisatie met betrekking tot de 
kinderbijslag, waarbij zal worden 
ingegaan op alle relevante aspecten 
van mogelijke maatregelen en ook 
van recent getroffen maatregelen. Het 
spreekt voor zichzelf, dat daarbij ook 
het draagkrachtbeginsel in de loon-
en inkomstenbelasting zal worden 
betrokken. 

De heer De Korte (VVD): Ik wi l de 
Staatssecretaris erop wijzen, dat als 
zij gaat tornen aan de belastingneutra-
liteit van de kinderbijslag zoals die op 
het moment is geformuleerd, de oude 
aftrek dan weer terugkeert; dat staat 
zo in de wet. 

Staatssecretaris Dales: Ja, dat kunt u 
nalezen in de Handelingen van de 
Eerste Kamer; ik heb de heer Van Tets 
ook dit antwoord gegeven. Het is 
volkomen juist. 

De heer De Korte (VVD): Ik heb 
indertijd het amendement ingediend 
met de SGP en het CDA, dus het heeft 
een vrij brede basis. 

Staatssecretaris Dales: Kijk, wij 
hebben elkaar dus uitstekend begre-
pen. 

Mevrouw Groenman twijfelt aan de 
effectiviteit van de WAG. Zij vraagt of 
sanctiemaatregelen en controlevoor-
schriften worden uitgewerkt. Ik geef 
dan maar vast een voorschotje op de 
behandeling van de WAG die nog in 
de Kamer zal plaatsvinden. Wat de 
controlevoorschriften betreft, wordt 
aangesloten bij de bestaande voor-
schriften van de uitvoeringsorganen 
sociale verzekering. Dit is een grote 
verbetering ten opzichte van de 
huidige Wet mindervalide arbeids-
krachten. 
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Ook heeft mevrouw Groenman de 

afschatting van de WAO-ers ter 
sprake gebracht naar aanleiding van 
de experimenten in Rotterdam en in 
Tilburg. Kort geleden zijn er afspraken 
gemaakt over een verantwoorde, 
praktische werkwijze met betrekking 
tot de zogeheten afschatting - ik moet 
u er tussendoor zeggen, dat ik de 
grootste moeite heb om dit soort 
termen te bezigen, maar het schijnt 
gebruik te zijn - tussen het bestuur 
van de Federatie van bedrijfsverenigin-
gen en de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst. 

Ik kan op redelijke gronden aanne-
men, dat deze afspraken tot bevredi-
gende resultaten zullen leiden; zij 
kunnen er in ieder geval toe leiden. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Het ging mij om inzicht 
in de praktijk. Ik denk dat het belangrijk 
is belangengroepen, in dit geval 
uitkeringstrekkers (het landelijke 
beraad WAO) toch op zijn minst te 
horen over de vraag hoe de praktijk 
werkt. 

Staatssecretaris Daies: U raakt 
daarmee een heel interessant punt 
aan. Dit heeft ook te maken met wat ik 
reeds eerder vanavond gezegd heb, 
namelijk met een verbetering van de 
informatie en de toezichtsstructuur op 
deze uitvoeringen. Ik wil zonder 
reserves zeggen, dat dit onderwerp 
mijn grote belangstelling heeft. Ik zal 
binnen de mogelijkheden van mijn 
bevoegdheden zeker proberen daarin 
een nader inzicht te krijgen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Grote 
belangstelling kan zowel positief als 
negatief zijn. Is hier sprake van 
positieve belangstelling? 

Staatssecretaris Dales: Het spijt mi j , 
dat ik niet in mijn toon heb duidelijk 
gemaakt, dat ik positieve belangstel-
ling bedoel. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik dacht 
het al 

Wilt u ook uitkeringstrekkers bij de 
beleidsadvisering betrekken? 

Staatssecretaris Dales: Ik zal u de 
feiten noemen. Het is niet zozeer 
toekomstmuziek, hoewel je op dit 
terrein wel allerlei wensen kunt 
hebben. Ik deel dit met u, hoewel het 
verbazend moeilijk is. Ik vind het een 
dringende gedachte, die niet gemak-
kelijk in een bredere praktijk dan 
thans geldt, om te zetten is. Ik wi l de 
gedachte wel levend houden om te 
kijken wat de verdere mogelijkheden 
zijn. 

Er wordt in het arbeidsongeschikt-
heidsfonds door mij op gezamenlijke 
voordracht van de Stichting Nationaal 
Orgaan Zwakzinnigenzorg en de 
Nederlandse Vereniging voor Revali-
datie een lid benoemd. In het bestuur 
van de Gemeenschappelijke Medische 
Dienst worden door mij leden be-
noemd in overleg met beide verenigin-
gen en in de zogenaamde kleine 
commissie van de Nieuwe Algemene 
Bedrijfsvereniging wordt in verband 
met aangelegenheden betreffende de 
AAW door mij, eveneens op voor-
dracht van de genoemde organisaties, 
een lid benoemd. 

Ik zeg dus niet: 'weest u nu maar 
tevreden'; ik zeg u wel, dat ik het 
volgen wi l . Op dit moment kan en wi l 
ik daarop in concreto niet nader 
ingaan. Ik zou echter wel wil len -
houdt u mij ten goede dat ik nu iets 
raars zeg - dat u mij daarnaar bij ti jd 
en wijle nog eens vroeg. 

De heer Nypels (D'66): Mag ik u bij 
uw verdere naspeuringen in overwe-
ging geven, dat de genoemde organi-
saties in feite uit twee poten bestaan 
te ' weten: organisaties die werken 
ten behoeve van gehandicapten en 
organisaties van gehandicapten zélf. 
Het zou nuttig zijn, indien beide poten 
hun zelfstandige vertegenwoordiging 
krijgen. Ik zou u dit in overweging 
wil len geven. 

Staatssecretaris Dales: Het is goed, 
dat u dit zegt, mijnheer Nypels. Ik 
vond het mij niet zo passen, dit soort 
nadere kwalificaties van organisaties 
te geven. U geeft hiermede wel een 
van de moeilijkheden aan, die je in de 
praktijk krijgt om meer wezenlijke 
betrokkenheid en vormgevingsmoge-
lijkheden te verschaffen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Oomen wijst terecht op het feit, dat zij 
geen antwoord heeft gekregen op 
haar opmerking met betrekking tot het 
bekende artikel N 5 van de Algemene 
burgerlijke pensioenwet. Er wordt een 
wijziging nagestreefd in samenhang 
met de invoering van de WAC. U weet 
dat dit zeer spoedig zal gebeuren. De 
bespreking van deze kwestie met de 
Minister van Binnenlandse Zaken is 
bijna afgerond. Wanneer de kamer-
agenda vandaag anders was geweest, 
zou de bespreking wellicht afgerond 
zijn, maar dan had ik het vanavond 
niet kunnen vertellen. Er zal in ieder 
geval spoedig meer nieuws zijn. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik even terugkomen 
op de wet arbeid gehandicapten? Ik 
meen dat daarover nog geen SER-ad-
vies is gekomen. De Staatssecretaris 

gaat daarop wel uitgebreid in, maar is 
er niet ook alleen een adviesaanvraag? 

Staatssecretaris Dales: Ik ga daarop 
niet anders in, dan ik op de Ziektewet 
ben ingegaan. Ik doe een mededeling, 
die u ook kunt lezen in de formulering 
van de adviesaanvraag. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Het gebeurt 
wel iets uitgebreider dan bij de 
Ziektewet. 

Staatssecretaris Dales: De heer 
Leerling stelt nog een vraag over het 
verschil in AOW-uitkering tussen een 
bejaard echtpaar en twee bejaarden, 
die ongehuwd samenwonen. Er 
bestaan inderdaad verschillen in 
uitkeringsrechten, doch ook in de 
betaling van premie tussen echtparen 
en degenen die een andere vorm van 
samenleven hebben gekozen. 

De Regering is zich ervan bewust 
dat er toch vragen over dit gegeven 
leven. Het vergt ook wel een antwoord 
maar dat zullen wij niet alleen en in 
de eerste plaats in de AOW geven. In 
de adviesaanvragen van juli 1981 over 
de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen in de AOW is dan ook 
voorgesteld dit vraagstuk in een 
bredere context aan een nadere 
studie te onderwerpen. 

De heer De Korte kwam terug op de 
sociale resercheurs. Ik zal dat ook 
doen. Hij vroeg of de rijksvergoeding 
voor de personeelskosten niet 
moesten worden teruggetrokken 
wanneer gemeenten deze opsporings-
bevoegdheid voor de desbetreffende 
medewerkers niet aanvroegen. Ik zeg 
expres 'niet aanvragen' en gebruik 
niet de woorden 'niet verlenen' omdat 
een opsporingsbevoegdheid door de 
gemeenten helemaal niet kan worden 
verleend, maar dat is de heer De 
Korte bekend. 

Dit alleen al maakt de zaak wat 
moeilijk. Ik wil evenwel ten duidelijkste 
antwoorden dat indien een gemeente 
ambtenaren met een bijzondere 
controle-opdracht, met een opspo-
ringsbevoegdheid heeft, deze ook 
gewoon vallen onder de ambtenaren 
die de Wet op de werkloosheidsvoor-
ziening uitvoeren. Als zodanig wordt 
inderdaad daarvoor een bijdrage in de 
kosten door het Rijk gegeven. 

Ik ben evenwel niet bereid, indien 
gemeenten hun controle op een 
andere wijze organiseren, deze 
vergoeding in de personeelskosten in 
te trekken. Gemeenten zijn autonoom. 
Tegen de heer De Korte wi l ik zeggen 
dat dit nu altijd een van de dingen is 
die ik in de traditie van zijn geestver-
wanten - het is toch de heer Thorbecke 
geweest die dit stelsel heeft ontwor-
pen - zo zeer heb gewaardeerd. 
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Gemeenten zijn dus autonoom en 
dienen de keuzen die zij hebben ook 
zelf te mogen invullen zonder dat daar 
maar even met een subsidie in wordt 
gemierd. 

De heer De Korte (VVD): Het gaat 
natuurlijk om iets heel wezenlijks, of 
een ambtenaar wel of niet opsporings-
bevoegdheid heeft. Ik zeg dit niet 
zomaar uit eigen constatering. Ik heb 
een aantal van deze mensen bij mij op 
bezoek gehad. Hun klacht is algemeen 
dat zij, als zij die opsporingsbevoegd-
heid niet hebben, zeer ineffectief zijn. 
Ik heb het gewoon uit het veld. 

Staatssecretaris Dales: Laten wi j op 
de late avond, bij het scheiden van de 
markt, niet lelijk tegen elkaar doen. Ik 
ken het veld ook. Ik heb zelf deze 
ambtenaren, met opsporingsbevoeg-
heid, onder mij gehad. Ik spreek weer 
uit mijn ervaring. Daar valt veel over 
te zeggen. Als Staatssecretaris treed 
ik daar echter uitdrukkelijk niet in. 
Mijn antwoord blijft dat ik niet bereid 
ben in de vergoeding van personeels-
kosten van uitvoerders van de WW te 
gaan snoeien omdat gemeenten een 
onderscheiden wijze van controle 
kiezen. 

Mevrouw Oomen dringt aan op 
overleg met het ministerie van 
Financiën over de problematiek van 
de grensarbeiders. Zij vraagt, in 
afwachting van het SVR-advies, in 
ieder geval de invordering van 
premies voor de volksverzekeringen 
op te schorten. Ik ben bereid daarover 
met de Staatssecretaris van Financiën 
te praten. Ik kan daar verder inhoudelijk 
niets over zeggen. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Wanneer kunnen wi j de, naar ik hoop 
positieve berichten daarover ontvan-
gen? Uit het antwoord van de Staats-
secretaris heb ik begrepen dat het 
advies van de Sociale Verzekerings-
raad deze maand zou komen. Als ik 
echter goed geïnformeerd ben komt 
dat pas half februari. Hoe denkt zij die 
termi jn te overbruggen? 

Staatssecretaris Dales: Eerlijk gezegd 
weet ik dat niet. Het gaat om een 
korte termijn. Wellicht kan een van de 
ambtenaren boven mij nog een briefje 
daarover sturen. Mevrouw Oomen 
krijgt dan het antwoord na afloop van 
het antwoord van mevrouw D'Ancona. 

D 
Staatssecretaris D'Ancona: Mijnheer 
de Voorzitter! Gezien de weinige ti jd 
die ik heb om de mij gestelde vragen 
nog te beantwoorden, bedwing ik mij 

en houd ik nu geen uitgebreide 
beschouwing over de relatie tussen 
emancipatie van mensen en het 
verrichten van betaalde arbeid. 
Slechts puntsgewijs wil ik nog wat 
zeggen naar aanleiding van uitspraken 
van afgevaardigden, die mij op dit 
punt al te zeer hebben geprovoceerd. 
Nadrukkelijk heb ik in eerste termijn 
gewezen op een toekomstperspectief 
dat ons voor ogen staat, namelijk het 
eerlijk delen van alle arbeid. 

Ik heb daaraan toegevoegd, dat er 
nu geen barricaden mogen worden 
opgeworpen, die de realisering van 
dat perspectief in de weg kunnen 
staan. Deeltijdarbeid, mits aan zekere 
voorwaarden verbonden, vormt niet 
zulk een barricade. Het accepteren 
van zulk soort werk door groepen van 
de bevolking die dat nog nooit als 
reële optie voorgeschoteld hebben 
gekregen - denk maar eens aan 
jongeren - zou ertoe kunnen bijdragen, 
dat gevestigde denkpatronen en 
handelwijzen worden doorbroken. 
Emancipatie is namelijk geen gebeur-
tenis. 

Het is een proces, waarin fasen zijn 
te onderscheiden. Verschillende 
categorieën van de bevolking kunnen 
zich in verschillende fasen van dat 
proces bevinden. Per leeftijdscategorie 
bij voorbeeld treft men verschillen 
aan. 

Dit brengt mij op de opmerking die 
de heer Leerling in dit verband 
maakte. Uit onlangs door het CBS 
gepubliceerde cijfers zou geconclu-
deerd kunnen worden, dat 80% van 
de vrouwen zich wel bevindt in de 
privesfeer in het uitsluitend verrichten 
van huishoudelijke en verzorgende 
taken. 

Welnu, de cijfers waar de geachte 
afgevaardigde over sprak, dateren uit 
het leefsituatieonderzoek, dat in 1977 
werd verricht. In 1980 heeft mevrouw 
Christa Jol van het CBS naar aanleiding 
van die gegevens een artikel geschre-
ven in het sociaal-cultureel kwartaal-
bericht. Daaruit blijkt dat de cijfers er 
geheel anders uit zien en met zeer 
grote voorzichtigheid gehanteerd 
moeten worden. 

Er is geen sprake van dat men uit 
die cijfers dergelijke conclusies kan 
trekken. Met zeer grote voorzichtig-
heid, ik herhaal dit, zou men kunnen 
zeggen dat de 80% waarover de heer 
Leerling spreekt, misschien van 
toepassing zijn op de oudste leeftijds-
categorie. Wellicht heeft de heer 
Leerling een dergelijke vri jmoedige 
toepassing van die cijfers gepleegd, 
omdat hij wellicht in zijn achterban 
dergelijke percentages aantreft. De 

cijfers zoals de heer Leerling die hier 
heeft gepresenteerd kloppen echter 
niet. 

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de cijfers alleen aan 
de Staatssecretaris voorgelegd en 
haar gevraagd daarover een mening 
te geven. Ik ben blij dat zij hierop nu 
reageert. Ik denk echter toch dat het 
feit dat die cijfers bestaan een gegeven 
is waarmee men rekening moet 
houden. Wi j kunnen de cijfers daarbij 
wel met omzichtigheid behandelen. Ik 
heb ook gezegd dat men deze als 
relatief gegeven moet benaderen. Die 
druk naar de arbeidsmarkt is voor mij 
echter niet zo groot als men wel eens 
doet voorkomen. 

Staatssecretaris D'Ancona: Nee, 
mijnheer Leerling, uw stelling is niet 
juist. De cijfers laten zien dat hetgeen 
wat u uit de cijfers meent te kunnen 
concluderen, niet kan, aangezien er 
nergens wordt gesproken van de 
percentages waarvan u hier spreekt. 
Met enige voorzichtigheid zeg ik dat 
er in de bovenste leeftijdscategorie 
een groep vrouwen bestaat die, 
gezien hun verleden en gezien ook de 
mogelijkheden die zij hebben, inder-
daad opteert voor de taken thuis. 

Dit is misschien ook wel voorstelbaar 
en correleert ook enigszins met 
leeftijd. De heer Leerling moet echter 
ook letten op hetgeen ik zojuist heb 
gezegd: het emancipatieproces speelt 
zich in fasen af en niet iedere categorie 
van de bevolking bevindt zich in 
dezelfde fase. Ik kan mij heel goed 
voorstellen dat er een zeker causaal 
verband is - zeker omdat men er ook 
de opleiding bij betrekken m o e t -
tussen leeftijd en het wel bevinden 
uitsluitend in de privesfeer. 

Maar goed, de heer Leerling heeft 
gezegd dat hij die cijfers uitsluitend 
heeft geuit - bijna op provocerende 
wijze - om hierop commentaar van 
mij te krijgen. Dit commentaar heeft 
hij nu gehad. Ik zeg hem alleen, en ik 
wi l dit met grote stelligheid herhalen, 
dat de wijze waarop hij de cijfers heeft 
menen te kunnen interpreteren, niet 
deugt. 

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb niet wil len provoce-
ren. Ik dacht ook dat ik duidelijke 
cijfers had. Ik zeg nogmaals dat ik blij 
ben met het antwoord van de Staats-
secretaris. Ik ben er echter van 
overtuigd dat er nog vele vrouwen in 
Nederland zijn die zich in hun werk in 
de privé-sfeer wel bevinden. 

Staatssecretaris D'Ancona: Gelukkig 
wel, mijnheer Leerling. Deze stelling 
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berust echter niet op uitkomsten van 
een onderzoek, althans niet op 
uitkomsten van het onderzoek waarop 
u doelt. Deze tonen namelijk niet aan 
dat hetgeen wat u aanduidt bij 80% 
van de vrouwen het geval zou zijn. 

Als wij zoveel nadruk leggen op het 
belang van onderwijs, zoals hier is 
gedaan, ook in relatie tot de arbeids-
marktperspectieven, dan is het bijna 
vanzelfsprekend dat alle vragen en 
opmerkingen van de geachte afgevaar-
digden daarover ook op vrouwen en 
meisjes betrekking hebben. De relatie 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt is 
overigens nog niet helemaal uit de 
verf gekomen, volgens mevrouw 
Oomen. Zij heeft daarin gelijk. Ik had 
mijn antwoord vooral toegespitst op 
de relatie tussen om- her- en bijscho-
ling. Dit ligt meer in de curatieve 
sfeer. Ik denk achteraf dat mevrouw 
Oomen ook doelde op de preventieve 
sfeer, namelijk wat er gebeurt als 
mensen een opleiding hebben 
gevolgd en daarna proberen, een 
baan te vinden. 

Longitudinale analyses laten zien 
dat er langzamerhand steeds meer 
- en dat is jammer - verdringingsef-
fecten optreden. Hoger opgeleiden -
en wi j krijgen steeds meer hoger 
opgeleiden - nemen de plaats in van 
lager opgeleiden. Zij zijn als het ware 
overschoold voor de banen die zij 
accepteren, waardoor de lager 
opgeleiden in een steeds ongunstigere 
situatie komen te verkeren. 

Jongeren met een beroepsopleiding 
maken ook veel meer kans, een plaats 
op de arbeidsmarkt te vinden dan 
mensen die bij voorbeeld algemeen 
vormend onderwijs hebben gevolgd. 
Ik denk dat mevrouw Oomen daarop 
duidt en zij heeft daarin gelijk. Wat 
doen wi j eraan? 

Het proces vindt in een dermate 
snel tempo plaats, dat alle maatregelen 
waarmee wij komen, eigenlijk niet erg 
effectief zijn bij het terugdringen. Er 
gebeurt natuurlijk wel wat. Mevrouw 
Oomen kan dit zelf ook wel bedenken 
en zij weet dit ook wel. Heel belangrijk 
is de beroepenvoorlichting die 
plaatsvindt. Op mijn departement 
heeft deze beroepenvoorlichting ook 
de aandacht. Binnen zes maanden zal 
er een gezamenlijk standpunt van de 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen en mij komen over een 
betreffend advies van de Raad voor 
de beroepskeuzevoorlichting. 
Dat zal niet het enige zijn. Ik zie dat 
mevrouw Oomen hierover nog iets 
wil vragen. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): De 
voorlichting in verband met beroepen 
ligt puur in de creatieve sfeer. Welke 
coördinatie brengt Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in de planning van 
de onderwijsvoorzieningen om de 
arbeidsmarktcriteria veel beter uit de 
verf te kunnen laten komen bij het 
onderwijs? 

Staatssecretaris D'Ancona: De 
geachte afgevaardigde mevrouw 
Oomen weet net zo goed als ik dat 
hervormingen van het onderwijssys-
teem zeer langdurig, zeer moeizaam 
en zeer ingewikkeld zijn. Desalniette-
min zijn dergelijke hervormingen op 
gang gekomen. Over de voorstellen 
wordt nauw contact gehouden met 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Het moet ook worden gezegd, dat bij 
het onderwijs zeker meer dan in het 
verleden niet alleen wordt gekeken 
naar individuele ontplooiingskansen 
en creativiteit, maar ook naar de 
perspectieven op de arbeidsmarkt. 

Gisteren heb ik toegelicht dat de 
arbeidsmarkt vaak flexibel van aard is. 
Er zijn plotseling optredende hoge 
werkloosheidscijfers, omdat bepaalde 
bedrijfstakken nagenoeg of geheel 
wegvallen. Van het reguliere onderwijs 
te vragen, of het zo synchroon kan 
reageren op wat zich op die arbeids-
markt afspeelt, is buitengewoon 
moeilijk. In de hervormingsplannen 
voor het onderwijs die er nu zijn 
wordt veel meer dan vroeger rekening 
gehouden met de mogelijkheden die 
er op de arbeidsmarkt zijn. 

Om iets te doen aan de problemen 
die er nu al zijn - ik meen dat de heer 
Spieker hiernaar heeft geïnformeerd -
is de ontwikkeling van het kort MBO 
buitengewoon belangrijk. 

Ik denk dat wij daarop zeker nog 
terug zullen komen in het kader van 
het jeugdwerkplan dat samen met het 
werkgelegenheidsplan gepresenteerd 
zal worden. 

Ik kom bij een vraag van mevrouw 
Oomen die hier ook betrekking op 
heeft, namelijk over de Contactcentra 
Onderwijs Arbeidsmarkt. Binnen 
enkele maanden gaan deze centra van 
start. Men is in de laatste fase van 
overleg. Het zullen er 11 worden. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Komen de 
COA's in plaats van de CBO's? 

Staatssecretaris D'Ancona: Neen. De 
CBO's zijn initiatieven van het bedrijfs-
leven. De COA's, waarover ik nu 
spreek, zijn initiatieven die naar voren 
komen vanuit mijn departement. Wat 
precies gebeurt met de CBO's, de 

contactcentra van het bedrijfsleven, 
kunnen wij niet zeggen. Het één wordt 
niet door het ander vervangen, alsof 
het allemaal uitgaat van ons Ministerie. 

De heer Rietkerk (VVD): Zoeken het 
bedrijfsleven en het Ministerie geen 
contact met elkaar? 

Staatssecretaris D'Ancona: Er vindt 
contact plaats, evenals overleg. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik had het wel 
bij het rechte eind. De CBO's worden 
gesubsidieerd door het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
De laatste subsidie was een subsidie 
over twee jaar. In plaats van de CBO's 
zouden nu de Contactcentra Onderwijs 
Arbeidsmarkt komen. Er waren 40 
CBO's en er komen 11 COA's. Wij 
pleiten ervoor dat de 11 COA's niet 
vervangen de 40 CBO's. Wij wil len er 
40 COA's voor terugkrijgen. 

Staatssecretaris D'Ancona: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben wellicht nog niet 
zo goed thuis in deze materie als 
mevrouw Oomen, maar ik heb mijn 
lessen goed geleerd. Die lessen leren 
mij dat er niet 14, maar 30 regionale 
CBO's zijn. Het zijn instellingen van en 
voor het bedrijfsleven. Een beslissing 
over het voortbestaan daarvan ligt 
dan ook bij het bedrijfsleven. Dat is 
het enige wat ik erover kan zeggen. 

De sociale partners zijn uitdrukkelijk 
uitgenodigd - dit in antwoord op 
vragen van de heer Rietkerk - te 
participeren in de regionale centra. In 
hoeverre men dit wenst te realiseren 
via de bestaande CBO's is een zaak 
van het bedrijfsleven. Als mevrouw 
Oomen nog niet tevreden is, mag zij 
dat wel zeggen, maar daar ik graag 
mijn verhaal wi l afronden binnen de 
tijd die mij daarvoor is gegeven, zal ik 
haar vragen liever schriftelijk beant-
woorden. Ik denk namelijk dat wij het 
daarover nu niet eens worden. 

Mevrouw Oomen-de Ruijten (CDA): 
Akkoord. Ik krijg van de Staatssecreta-
ris schriftelijk de antwoorden. Wij 
kunnen er dan later over debatteren. 

Staatssecretaris D'Ancona: Graag wil 
ik nog iets zeggen over vragen die zijn 
gesteld door de geachte afgevaardig-
den de heren Weijers, Moor en 
Spieker. Het betreft vragen over het 
zo belangrijke terrein van de arbeids-
omstandigheden. De heer Weijers 
dringt nogmaals aan op het opnemen 
in het beroepsonderwijs van vakken 
in de sfeer van de veil igheid, de 
gezondheid en welzijn. 

Ik zeg de geachte afgevaardigde toe 
dat ik het contact hierover met het 
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Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen zal intensiveren. In eerste 
instantie is de aandacht gericht 
geweest - de heer Weijers heeft daar 
gelijk in - op de opleiding van van 
werknemers en arbeidsorganisaties. 
Wellicht vindt de heer Weijers dat ook 
een logische zaak. Op korte termijn zal 
ook getracht worden in het beroeps-
onderwijs daarvoor aandacht te 
verkrijgen. Ik blijf bij de vragen van de 
heer Weijers. 

Zijn vraag of particuliere organisa-
ties, die zich bewegen op het gebied 
van het arbeidsmilieu, door de 
invoering van de ARBO-wet zullen 
worden verdrongen, wi l ik ontkennend 
beantwoorden. De deskundige 
diensten, die er op grond van de 
ARBO-wet zullen komen, werken 
namelijk meer in de breedte. De 
diensten waaraan de heer Weijers 
denkt - nu heb ik dat goed begrepen, 
gisteren niet - werken meer in de 
diepte en zijn behoorlijk gespeciali-
seerd. 
Het is aan te nemen dat wellicht 
door de aanneming van de 
ARBO-wet de particuliere diensten op 
sommige punten juist meer, in plaats 
van minder werk zullen krijgen. 

De heer Weijers betreurde het dat 
wij een bepaald criterium hebben 
aangenomen voorarbeidsplaatsverbe-
tering. Eigenlijk moet ik het enigszins 
met hem eens zijn. Als belangrijkste 
criterium hanteren wi j het gegeven 
dat een plaats niet, of moeilijk 
vervulbaar is. Dit zegt niets over het 
probleem dat er werkelijke ellendige 
arbeidsplaatsen kunnen voorkomen, 
waarvoor wel mensen te vinden zijn. 

Hierover is ook geen fundamentele 
discussie te houden. Het komt 
ordinair gezegd neer op het ontbreken 
van geld. Het weinige geld dat er is, 
wordt met hantering van dit criterium 
gebruikt, omdat er een causaal 
verband is tussen de ellendigheid van 
de arbeidsplaats en het feit dat er 
geen mensen voor zijn te vinden. 

De heren Moor en Van der Vlies 
hebben nog gevraagd naar de 
controle op het overwerk. De overheid 
voert volgens de heer Moor een 
restrictief beleid, hetgeen onverlet 
laat dat vaak overwerk wordt verricht 
zonder vergunning. Hij vroeg of 
hierop meer controle kon worden 
uitgeoefend. Het probleem zit hierbij 
in het feit dat men op grond van de 
Arbeidswet pas een vergunning nodig 
heeft als men per week meer dan 48 
uur werkt. In de meeste ca.o.'s is de 
werkweek gesteld op 40 uur. Zo 
ontstaat er een gat van 8 uur. Wellicht 

mede om die reden constateerde de 
arbeidsinspectie in 1980 slechts 123 
overtredingen. Het restrictieve beleid 
geldt zeker voor het verrichten van 
overwerk op zondag. 

De heer Spieker vroeg naar het 
uitstel van de inwerkingtreding van de 
ARBO-wet. Ik heb 1 januari 1983 
gekozen als uiterste datum waarop 
die wet van kracht moet zijn. Hier zal 
ik mij sterk voor maken. Uit gesprekken 
die ik heb gevoerd met de voorzitter, 
de secretaris en leden van de VAR en 
vertegenwoordigers van werknemers-
en werkgeversorganisaties heb ik de 
stellige overtuiging geput dat uitstel 
gerechtvaardigd is. Ook heb ik daaruit 
de overtuiging overgehouden dat het 
advies van de VAR vóór 1 juli a.s. 
binnen moet zijn. De arbeidsinspectie, 
die moet toezien op uitvoering van de 
wet, is zeker voor de zomervakantie 
gereed. 

De heer Spieker vroeg nog naar 
concrete maatregelen voor het 
werkgelegenheidsbeleid voor minder-
heden. Deze maatregelen zullen 
bekend worden gemaakt in het 
werkgelegenheidsplan. Op het 
moment wordt een evaluatie gemaakt 
van de zogenaamde 1 november-wet. 
Die nota zal in het voorjaar gereed 
zijn. Aan de hand van dit stuk kunnen 
wi j bezien wat ons verder te doen 
staat. 

Het Spaanse remigratieproject gaat 
binnen enkele maanden van start. De 
Nederlandse steun hiervoor is 
gedurende vier jaar f600.000 per jaar. 
Het gestructureerde overleg over de 
remigratie van buitenlandse werkne-
mers wordt op zeer korte termijn 
ingesteld. Het bestaat uit werkorganen 
die het programma uitvoeren en die 
voornamelijk zijn gerecruteerd uit het 
NCB, in samenwerking met ambtelijke 
instanties. 

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter 
Ach, u moet uw trein halen. Dat had u 
tegen mij gezegd, maar ik kan niet 
sneller spreken. Maar mist u vooral 
uw trein niet... 

De Voorzitter: Ter verduidelijking 
voor de stenografen merk ik op, dat 
deze laatste woorden van de Staatsse-
cretaris waren gericht tot de heer 
Weijers en niet tot de Voorzitter. 

Staatssecretaris D'Ancona: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kom te spreken over 
de situatie waarin de thuiswerksters 
zich bevinden. De signalen hebben op 
mij voldoende indruk gemaakt om 
hiermee gemotiveerd aan de gang te 
gaan. Mijn bezwaren zijn dan ook 
allerminst gericht tegen de intentie 
van de desbetreffende motie, maar zij 

zijn wel gericht tegen de uitvoerbaar-
heid van die motie, dus de wijze 
waarop men gemeend heeft, die 
motie te moeten formuleren. 

Ik heb al toegezegd, dat er een 
departementale werkgroep aan de 
slag gaat om na te gaan wat er in dit 
opzicht kan worden gedaan. Om nu 
echter al, vooruit lopend op de 
bevindingen van deze werkgroep, 
vast te leggen, dat de wet moet 
worden gewijzigd, is mij, eerlijk 
gezegd, te beperkt. Het gaat mij niet 
om wederom een loze, wettelijke 
bepaling. Die hebben wi j in feite al. 
Het gaat mij om wezenlijke verande-
ringen die wellicht op andere punten, 
buiten die wetsverandering, mogelijk 
zijn en wellicht - en daarop is mijn 
aandacht gericht - effectiever zijn. Ik 
beloof plechtig, dat ik met die werk-
groep inzake de veranderingen die 
door mevrouw Beckers beoogd 
worden met grote voortvarendheid 
aan de slag zal gaan. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Dit 
is helemaal nieuw voor mi j . Ik heb er 
helemaal geen bezwaar tegen, dat 
ook een aantal andere dingen gebeurt. 
Ik kan mij echter niet zo goed voorstel-
len, dat men geen wet moet verande-
ren om bij voorbeeld te laten bestaan, 
dat mensen f 1,25 per uur verdienen. 
Hoe dan ook, iedereen is het erover 
eens, dat er ook een aantal wettelijke 
bepalingen moet komen dan wel dat 
die moeten worden aangepast. De 
motie is zodanig geformuleerd, dat 
niet eens meer het woordje 'daarvoor' 
is geschrapt. Er is meer ruimte 
gekomen tussen het dictum en de 
overwegingen. Dit is ook met opzet 
gebeurd. Ik begrijp het dus niet. 

Staatssecretaris D'Ancona: Misschien 
begrijp ik niet zo goed wat er in de 
motie staat. Daarin staat echter wel, 
dat wi j voorbereidende werkzaamhe-
den gaan verrichten. Ik interpreteer dit 
zodanig, dat hieronder het instellen 
van een departementale werkgroep 
valt. Daarover zijn wij het dus eens. 

Ook staat er in de motie: voorberei-
dende werkzaamheden te verrichten 
om zo spoedig mogelijk de noodzake-
lijke aanpassingen in de bestaande 
wetgeving aan te brengen. Aanpassin-
gen of veranderingen zouden mogelijk 
zijn, waardoor de bestaande wet niet 
veranderd behoeft te worden. Men 
kan nu wel de wet veranderen en 
daaraan artikelen toevoegen, maar, 
als de uitvoering en de werking van 
de dan nieuwe wet net zo moeilijk te 
controleren zijn en zo inefficiënt als de 
huidige, dus de wet van 1933 en 1936, 
dan hebben wi j daar niets aan. 
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D'Ancona 

Ik zeg alleen maar, dat het niet 
uitgesloten is, dat wij die wetgeving 
veranderen. Ik voel er echter niet 
zoveel voor om het onderzoek dat wi j 
nu laten starten in relatie te zien met 
noodzakelijke wetswijziging. Zo lees ik 
de motie. Dat vind ik te beperkt. Ik wi l 
namelijk bekijken wat er zoal mogelijk 
is. Dat kan ook op andere terreinen 
liggen. 

Een aantal van de bezwaren die zijn 
genoemd in de notitie die de PPR 
heeft opgesteld, is niet inherent aan 
de wet, maar aan andere dingen, bij 
voorbeeld die betaling van slechts 2/5 
van het minimumloon. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Nu 
begrijp ik het. De Staatssecretaris vat 
'de bestaande wet' op als de wet 
thuisarbeid. 

Staatssecretaris D'Ancona: Ja. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
wil van 'wet' dan wel 'wetgeving' 
maken, als dat duidelijker is. Ik bedoel 
daarmee namelijk niet per se de wet 
thuisarbeid. Ik heb zelfs gezegd, dat 
mogelijke aanpassingen van de wet 
thuisarbeid in tweede instantie 
misschien nodig zijn, dat dit lang niet 
het allerurgentste is en dat het dan 
alleen maar gaat om bijstelling van de 
lijsten van thuiswerkzaamheden. 
Daarbij kan nog eens worden gekeken 
naar de voorwaarden daaromtrent in 
het licht van onder andere de nieuwe 
Arbeidsomstandighedenwet. Dit zijn 
evenwel mogelijkheden op langere 
termijn. 

Waar het mij bij de bestaande 
wetgeving om gaat is misschien de 
wet minimumloon en minimum-va-
kantiebijslag of de sociale-zekerheids-
wet. Wat dat betreft moet echter 
onderzoek worden verricht. Die 
opening zit er heel duidelijk in. 

Het gaat er bij mij echter niet in dat 
de Staatssecretaris deze problematiek 
kan oplossen zonder ook maar één 
wettelijke bepaling toe te voegen of te 
veranderen. 

Staatssecretaris D'Ancona: Mevrouw 
Beckers noemt de sociale zekerheid. 
Daarover kan ik het volgende zeggen. 
De groep waar het nu om gaat, is 
samen met enkele andere groepen 
ondergebracht in de sociale verzeke-
ring. Dat weet mevrouw Beckers wel, 
maar uit haar woorden krijg ik de 
indruk dat zij dat niet weet. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Het kan alleen op basis van een 
clausule, dus alleen wanneer 2/5 enz. 
enz. Dat moet misschien worden 
veranderd. Dat is echter niet dwingend 
gesteld. 

Staatssecretaris D'Ancona: Ik ben het 
ermee eens dat aandacht wordt 
gevraagd voor deze groep die het zeer 
moeilijk heeft en die te kort wordt 
gedaan. Het betreft echter een 
moeilijke zaak. Ik zeg toe, een goed 
onderzoek te laten doen, ten einde te 
bekijken wat er zoal mogelijk is. Ik heb 
evenwel geen zin, mij vast te leggen 
op wat voor beperking dan ook. 
Mevrouw Beckers noemde de sociale 
verzekering, maar dat is iets wat wel 
degelijk aanwezig is, zij het gebonden 
aan de 2/5. Meer dan ik tot nu toe 
over deze zaak heb gezegd, kan ik niet 
zeggen. 

Het is well icht voldoende, op dit 
moment toe te zeggen dat een 
onderzoek zal worden gehouden. Ik 
doe dat niet - zoals soms gebruikelijk 
i s - o m de zaak voor mij uit te schuiven. 
Integendeel, het onderzoek is er juist 
voor bedoeld, eindelijk vat op de zaak 
te krijgen en om een duidelijk beeld te 
krijgen van hetgeen er aan de hand is 
en van hetgeen er kan worden 
gedaan. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik heb in 
tweede termijn aan Staatssecretaris 
Dales gevraagd, ervoor te waken dat 
een cumulatie van maatregelen in 
negatieve zin arbeidsongeschikten 
treft. Ik acht dat namelijk een ernstige 
zaak. Er zijn en worden nu enige 
maatregelen genomen waarover de 
arbeidsongeschikten zich erg ongerust 
maken. Ik vroeg mij af, of dit kan 
worden voorkomen. 

Staatssecretaris Dales: In welk kader 
bedoelt mevrouw Groenman dit? Van 
welk soort maatregelen maakt zij 
gewag? 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik kan 
wel enige punten noemen. Er zijn de 
dubbele verlaging van de arbeidson-
geschiktheidsaftrek, de verevenings-
bijdrage van de WAO, enz. 

Staatssecretaris Dales: Het moet 
mevrouw Groenman bekend zijn dat 
de zogeheten politieke toetsing in het 
kader van de ombuigingen de reden 
was om een aantal zaken wel of niet 
te doen. Daaruit moge blijken dat 
deze zorg onmiddell i jk bij het aantre-
den van deze bewindslieden een 
grote rol heeft gespeeld in de overwe-
gingen en bij de feitelijke beslissingen. 
Het antwoord is dus ' ja'! 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Bij mijn uiteenzetting in 
tweede termijn is het erbij ingeschoten, 
te reageren op de motie van mevrouw 
Dekker inzake de maatschappelijke 
dienstplicht. Zoals uit de interventie 
van mevrouw Beckers al is gebleken. 

hebben de Kamer en de Regering zich 
al eerder beziggehouden met deze 
zaak. Mevrouw Beckers heeft bij 
gelegenheid van het debat over de 
regeringsverklaring van het kabinet-
Van Agt in januari 1978 om een 
onderzoek over de voor- en nadelen 
en de mogelijkheden van het stelsel 
van maatschappelijke dienstplicht 
voor jongeren gevraagd. 

De toenmalige Minister-President 
heeft een dergelijk onderzoek toege-
zegd in het kader van de toen juist in 
te stellen stuurgroep beleidsvorming 
niet-actieven. De Minister van Sociale 
Zaken van het vorige kabinet, de heer 
Albeda, heeft in mei 1979 verslag 
uitgebracht over de voortgang van de 
werkzaamheden van de betrokken 
stuurgroep. 

De stuurgroep heeft nu een concept-
eindrapport op tafel gelegd. Binnen 
afzienbare termijn zal het rapport van 
de stuurgroep met het standpunt van 
het kabinet aan de Kamer worden 
overgelegd. Daarin wordt aan de 
maatschappelijke dienstplicht voor 
jongeren aandacht besteed en wordt 
een afweging gegeven. Ik zou me-
vrouw Dekker wil len vragen, in het 
licht daarvan de opportuniteit van de 
door haar ingediende motie opnieuw 
te wil len overwegen. 

Mevrouw Dekker (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb in tweede termijn al 
gezegd dat ik die motie vooral heb 
ingediend, omdat de Minister buiten-
gewoon afwijzend stond tegenover 
mijn suggestie. Ik ben blij dat de 
parlementaire geschiedenis nu boven 
water is gekomen. Uit de beantwoor-
ding van oud-minister Albeda (die de 
Minister zoeven citeerde), anderhalf 
jaar nadat de ook toenmalige Minister-
President Van Agt een toezegging had 
gedaan aan de Kamer betreffende het 
onderzoek naar de invoering van 
maatschappelijke dienstplicht, bleek 
dat er eigenlijk nog niet veel aan was 
gebeurd. 

Als de Minister nu zegt dat dit niet 
het geval is, dat er wel degelijk aan is 
gewerkt en dat bovendien in het 
rapport, waarover de Minister nu 
spreekt en waarvan al een concept op 
tafel ligt, duidelijke uitspraken worden 
gedaan en dat daarin sprake is van 
een grondig onderzoek ten aanzien 
van de maatschappelijke dienstplicht, 
- een complete behandeling dus van 
het gehele verschijnsel, - dan ben ik 
daarmee natuurlijk uitermate tevreden 
en hoop ik dat hij nog kan toezeggen 
op welke termijn de Kamer de 
uitkomst tegemoet kan zien en of deze 
inderdaad van een conclusie van de 
zijde van de Regering kan worden 
voorzien. 
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Den Uyl 

Minister Den Uyl: Dat laatste zei ik 
reeds. Ten aanzien van de termijn heb 
ik gesproken van 'afzienbaar': dat is 
heel wat in deze t i jd! Ik zou mevrouw 
Dekker alleen nog wil len zeggen dat, 
als in het rapport een behandeling zal 
plaatsvinden, ik daarmee geen enkele 
suggestie wil hebben gewekt ten 
aanzien van de vraag of daaruit 
aanvaarding dan wel afwijzing van de 
gedachte blijkt. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen in verband met dit begrotings-
hoofdstukte houden op dinsdag 2 
februari 1982. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.25 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. veertien brieven van de directeur 
van het Kabinet der Koningin, met de 
mededeling, dat Hare Majesteit de 
door de Staten-Generaal aangenomen 
voorstellen van wet gedrukt onder de 
nummers 16606, 16785, 16997, 
17004, 17126, 17145, 17148, 17157, 
17161, 17162, 17163, 17167, 17168, 
17169, 17170, 17171, 17172, 17173, 
17 195, 17 174, 17 175, 17 176, 17 185, 
17 177, 17 178, 17 179, 17 180, 17 181, 
17182, 17183, 17193, 17208, 17209, 
17211 en 17212 heeft goedgekeurd. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

2. een afschrift van een Besluit 
houdende instelling van een commis-
sie die zal rapporteren over de vraag 
welke gevolgen de onafhankelijkheid 
van Aruba kan hebben voor de 
Nederlandse Anti l len. 

De Voorzitter stelt voor, dit Besluit 
voor kennisgeving aan te nemen. 
3. de volgende brieven: 

een, van de Staatssecretarissen van 
Defensie en van Verkeer en Waterstaat, 
over munitie-aanlanding in de 
Eemshaven en transport per trein 
naar de Bondsrepubliek (17 287); 

een, van de Minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening, over 
de verdelingsmethodiek voor de 
rijkssteun voor de woningbouw 
(17100, XI, nr. 18); 

een, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, over het tracé van de 
rijksweg A2/E9 in Maastricht (17 100, 
XII, nr. 21); 

twee, van de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, te weten: 

een, ten geleide van het rapport 
'Toetredingsreguleringen bij vrije 
beroepen' (16 507, nr. 14); 
een, ten geleide van een notitie met 
een aantal gegevens over inkomens-
verdeling in Nederland (17 100, XV, 
nr. 16); 

een, van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
inzake de problematiek van chloorflu-
orkoolwaterstoffen (17 100, XVII, nr. 
26); 

twee, van de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, te weten: 

een, met de stand van zaken 
betreffende bestaande regelingen van 
paramedische beroepen (17100, XVII, 
nr. 27); 

een, ten geleide van de herziene 
richtlijnen inzake sterilisatie bij 
zwakzinnigen (17 100, XVII, nr. 28). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

4. de volgende brieven e.a.: 
een, van kaderleden van de lndus-

triebond FNV Amsterdam over 
wijziging van de Ziektewet; 

een, van W. van der Giessen ten 
geleide van het advies Indisch Verzet 
van het bureau inspraakorgaan 
welzijn Molukkers; 

een, van het gemeentebestuur van 
Lelystad over de verhoging van de 
aardgastarieven; 

een, van het gemeentebestuur van 
Hellendoorn over kernwapens; 

een, van het bestuur der stichting 
'Grondvest' over werkgelegenheid 
scheppen; 

een publicatie van de RPD over 
ruimtelijke planning in de onzekerheid 
van de jaren tachtig. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies. 
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Noot 7 (zie blz. 1387) 

BIJVOEGSEL 

Aavullende schriftelijke antwoorden van de Minister en 
de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid op vragen, gesteld bij de openbare behandeling 
in eerste termijn van hoofdstuk XV van de rijksbegroting 
voor 1982. 

Vragen van mevrouw Dekker (D'66) 
over invoering van een maatschappe-
lijke dienstplicht en over jeugdwerk-
loosheid. 

Voor de invoering van een dergelijke 
plicht is de laatste jaren al herhaalde 
malen door verschillende partijen 
gepleit. Met name de jongerenorgani-
satie van het CNV heeft zich hiervoor 
sterk gemaakt. Jongeren zouden 
hierbij gedurende een bepaalde 
periode verplicht worden eenvouding 
ongeschoold werk te verrichten 
waaraan een aantoonbare maatschap-
pelijke behoefte bestaat. De invoering 
van een dergelijk systeem wordt met 
name gerechtvaardigd vanuit de 
oneerlijke verdeling van onaantrekke-
lijk werk, en de grote hoeveelheid 
onvervulde maatschappelijke behoef-
ten die er nog bestaan. 

Invoering van een maatschappelijke 
dienstplicht is vanuit een aantal 
opzichten problematisch: 

- een te sterke doorsluizing van 
jongeren naar de quartaire sector; 

- een ongelijke verdringing van het 
vrijwill igerswerk; 

- een mogelijk substitutie-effect ten 
aanzien van reguliere arbeidsplaatsen; 

- het gevaar van doorbreking van 
het principe van gelijke beloning voor 
gelijke arbeid; 

- het ontbreken van een juridisch 
kader, en het bestaan van barrières in 
internationale verdragen (ILO) voor 
het treffen van dergelijke vergaande 
verplichtingen. 

Vragen van de heer Nypels (D'66) 
over zelfbesturende bedrijven en over 
investeringsplan. 

Ik meen dat wij ter zake voorzichtig 
moeten zijn. Zelfbesturende bedrijven, 
hoe men deze ook exact definieert, 
kunnen naar mijn oordeel bezwaarlijk 
buiten algemene regelgeving worden 
geplaatst. Dit geldt voor de prijzen, 
maar ook voor de lonen. Bepaalde 
bedrijven in dit opzicht vrijlaten, 
omdat zij zelfbesturend zijn lijkt mij 
vooralsnog even bezwaarlijk als bij 

voorbeeld bedrijven met hoge 
winsten zonder meer buiten de 
werkingssfeer van algemene maatre-
gelen ten aanzien van de loonvorming 
te plaatsen. Algemene matiging moet 
algemene matiging blijven. Wel is het 
welicht zo, dat zelfbesturende bedrij-
ven uit zichzelf wellicht meer aandacht 
zullen besteden aan aspecten als 
spaarloon en investeringsloon. Langs 
die weg zou men wellicht in die 
bedrijven tot op zekere hoogte een 
specifiek arbeidsvoorwaarden regime 
tot ontwikkeling kunnen brengen. Dat 
is echter iets anders dan deze bedrijven 
zonder meer van de werking van 
generieke maatregelen uitzonderen. 

De suggestie om investeringsloon 
te realiseren door middel van verbete-
ring van pensioenvoorzieningen roept 
vragen op. Er is een spanning tussen 
het risicodragende karakter inherent 
aan de aanspraken op investeringsloon 
en de eisen gesteld aan een pensioen-
voorziening. Afwachten of SER een 
dergelijke suggestie overneemt. 

Vragen van de heer Schutte (GPV) 
over structureel beleid van de echte 
minima en over betekenis inkomens-
plaatjes. 

Het Structureel inkomensbeleid zal 
in beginsel zodanig moeten zijn, dat 
ten aanzien van de echte minima niet 
naar het middel van een eenmalige 
uitkering moet worden gegrepen om 
de koopkrachtontwikkeling te beïn-
vloeden. Als het gaat om een verlening 
van een koopkrachttegemoetkoming, 
dan zijn de echte minima de eerst 
aangewezen groep en niet zozeer de 
inkomensgroepen daarboven. 

Uitvoerige beschouwingen over dit 
punt zijn te vinden in de Notitie over 
de Inkomensverdeling. 

Vragen van mevrouw Groenman 
(D'66) over inkomensafhankelijke 
toeslagen en subsidies. 

Over het inkomensbeleid vindt 
thans op een tweetal terreinen 
interdepartementaal overleg plaats. 

Het eerste terrein is dat van de 
tertiaire inkomensverdeling, naar 
aanleiding van het SCP-rapport Profijt 
van de Overheid in 1977. 

Het tweede terrein betreft de 
inkomensprijzen. Enige jaren geleden 
is de Nota Inkomensprijzen gepubli-
ceerd. Hierin worden een aantal 
inkomensafhankelijke regelingen 
behandeld, evenals de cumulatie van 
enkele regelingen voor een aantal 
inkomensgroepen. Naar aanleiding 
van deze nota is de lnterdepartemen-
tale Commissie Inkomensprijzen 
ingesteld, die onder andere tot taak 
heeft nieuwe voorgestelde inkomens-
afhankelijke regelingen en wijzigin-
gen in bestaande regelingen te 
toetsen, te waken tegen het gevaar 
van cumulatie van inkomensafhanke-
lijke regelingen en een onderzoek in 
te stellen naar bij de overheid buiten 
de rijkssector voorkomende inkomens-
afhankelijke regelingen. Te zijner t i jd 
zullen deze commissies uiteraard 
rapporteren. 

Vragen van de heer Schutte (GPV) 
over belastingderving bij nivellering. 

Het is gevaarlijk om over deze 
problematiek harde uitspraken te 
doen. De budgettaire effecten van 
nivellering zijn in sterke mate afhan-
kelijk van de gehanteerde veronder-
stellingen over de loonsomstijging en 
de aftoppingsgrenzen. In het CEP '81 
zijn resultaten vermeld van een 
tentatieve berekening van deze 
effecten. Uit het CEP blijkt dat tot 
financieringstekort van de overheid 
en de sociale fondsen slechts een 
geringe wijziging ondergaat als 
aftopping op het niveau van twee keer 
modaal plaatsvindt. Hoewel het hier 
slechts om een indicatie gaat, zijn de 
resultaten toch zodanig dat de zorgen 
van de heer Schutte mij ongegrond 
lijken. 

Vragen van de heer Moor (PvdA) over 
overleg over jeugdlonen. 

In eerste instantie uiteraard een 
zaak voor c.a.o.-partners. In het kader 
van het arbeidsvoorwaardenoverleg 
1982 is aan deze materie geen 
aandacht besteed. Ik beraad mij nog 
over de wijze hoe en wanneer ik de 
onderhavige kwestie aan de Stichting 
zal voorleggen. 

Vragen van de heer Leerling (RPF) 
over gegevens omtrent huishoudens 
met twee werkende partners. 

Deze cijfers moeten benaderd 
worden uit de statistieken van de 
personele inkomensverdeling van het 
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CBS. De statistieken over 1975 
bevatten alleen gegevens over de 
aantallen gehuwde vrouwen die 
arbeidsinkomen hebben. Cijfers over 
andere samenlevingsvormen zijn over 
1975 niet bekend, terwijl in de statistiek 
de vrouwen met part-time of full-t ime 
baan niet onderscheiden zijn. Of het 
mogelijk is de part-time en full-time 
werkende vrouwen te onderscheiden 
kan alleen blijken uit overleg met het 
CBS, dat op de korte termijn waarop 
de vraag moest worden beantwoord 
niet kon worden gevoerd. De vraag, of 
er sprake is van afbouw van de 
situatie waarin beide partners een 
ful l-t ime baan hebben, kan in ieder 
geval niet door het CBS worden 
beantwoord. Over 1977 verschijnen 
thans regelmatig gegevens over 
inkomens van huishoudens, dus 
inclusief andere samenlevingsvormen 
dan echtparen. Thans zijn alleen de 
gemiddelde aantallen personen met 
inkomen per huishouden bekend (zie 
tabel 3.3 van de Notitie over de 
Inkomensverdeling). Nog niet bekend 
is of, het inkomen van de partner 
steeds een inkomen uit arbeid betreft. 
Over het onderscheid full-t ime/part-t ime 
werkende partner en de vraag of er 
van afbouw van de situatie sprake is, 
is het antwoord hetzelfde als voor 
1975. 

Vragen van de heer Schutte (GPV) 
over matiging via vakantietoeslag 
en over ruimte voor incidenteel. 

Deze suggestie is waarschijnli jk 
gebaseerd op de gedachte dat de 
vakantietoeslag wordt aangewend 
voor bestedingen die een gering 
werkgelegenheidseffect hebben. Het 
is echter niet duidelijk of er een 
dergelijke rechtstreekse relatie 
aanwezig is. De indruk bestaat dat de 
vakantietoeslag als een normaal deel 
van het inkomen wordt beschouwd. In 
de koopkrachtplaatjes wordt van deze 
aanname uitgegaan. Een beperking 
van de vakantietoeslag zal dan op 
dezelfde manier in de bestedingen 
doorwerken als een ingreep in een 
van de andere looncomponenten. 

Het kabinet gelooft vooralsnog niet 
dat de door de geachte afgevaardigde 
genoemde moeilijkheden zullen 
optreden. Zo zal bij voorbeeld de 
koopkracht inclusief incidenteel voor 
werknemers met een min imumloon 
en modale werknemers in 1982 
precies dezelfde ontwikkeling te zien 
geven. Binnen het kader van de door 
het kabinet gehanteerde norm van 
ongeveer 6% voor de ontwikkeling 
van de macro-loonsom per werknemer 

dient speciale aandacht te worden 
gegeven aan knelpunten op de 
arbeidsmarkt samenhangend met vuil 
en zwaar werk. Deze ruimte is inder-
daad beperkt; in zeer bijzondere 
gevallen kan dan enige afwijking naar 
boven aanvaardbaar zijn. 

Vragen van mevrouw Brouwer (CPN) 
over uitvoering artikel 1638c, zevende 
lid, in relatie tot SER-adviesaanvrage 
Ziektewet. 

Wijziging hangt af van de de keuze 
die uiteindelijk zal worden gedaan. Er 
is een aantal varianten mogelijk. Het 
ligt in de bedoeling geen afwijking ten 
nadele van de werknemer toe te staan 
van de wachtdagen. In dat geval zou 
het zevende lid van artikel 1638c 
moeten worden gewijzigd. 

Vragen van de heren Weijers (CDA) 
en Nypels (D'66) over zelfbesturende 
ondernemingen. 

Met de beide sprekers is ook de 
Regering van oordeel dat werknemers-
zelfbestuur gestimuleerd dient te 
worden. De suggestie van de heer 
Weijers om het rapport van de 
interdepartementale werkgroep in een 
commissievergadering van de Kamer 
te bespreken, lijkt mi j een goede 
gedachte. Bij die gelegenheid kunnen 
ook nader worden besproken de 
twijfels van de beide afgevaardigden 
aan de conclusie van de werkgroep, 
dat een aparte rechtsvorm voor 
zelfbesturende ondernemingen niet 
nodig is. Aan de heer Nypels antwoord 
ik nog, dat de Sociale Verzekeringsraad 
voornemens is om in mei a.s. advies 
uit te brengen op de adviesaanvrage 
van de vorige Staatssecretaris van 
Sociale Zaken om bestuurders van 
werknemerscoöperaties aan te 
merken als werknemer voor de 
sociale verzekeringen. 

Vragen van de heer Weijers (CDA) 
over voorbereiding internationaal 
overleg en over EEG-overleg omtrent 
geïntegreerd sociaal-economisch 
overleg. 

Wat de Internationale Arbeidsorga-
nisatie betreft, wijs ik erop dat de 
Internationale Arbeidsconferentie 
jaarlijks een aantal Verdragen en/of 
Aanbevelingen opstelt; die Arbeids-
conferentie is tripartite samengesteld; 
regeringen, werkgevers, werknemers. 
De aldus aanvaarde instrumenten 
worden toegezonden aan de regerin-
gen van de lid-staten, die de plicht 
hebben deze aan de nationale parle-

menten voor te leggen, met hun 
voorstellen tot al dan niet ratificatie. 

Binnen de Europese Gemeenschap 
echter is de invloed van elke lid-staat 
- het zijn er per slot van rekening 
slechts 10 - bij de totstandkoming van 
instrumenten aanzienlijk groter. 

Voor een zinvol gesprek met de 
Kamercommissie zou ik het niet 
dienstig achten beschouwingen u i t te 
wisselen over de ontwerpen, welke de 
Europese Commissie aan de Raad 
aanbiedt. Wij weten allen, dat in de 
loop van de vele langdurige ambtelijke 
voorbesprekingen in Brussel deze 
ontwerp-teksten vaak niet onaanzien-
lijke wijzigingen ondergaan. Bezien 
zou kunnen worden of een gedachten-
wisseling met de Kamercommissie 
kort voor de vergadering van de Raad 
zelf zinvol is. We hebben dan meer 
duideli jkheid over de punten ten 
aanzien waarvan de Raad een beslis-
sing moet nemen. 

In mijn contacten in Brussel, en met 
name tijdens de Sociale Raad van 8 
december vorig jaar, - waar ik sterk 
heb gepleit voor een Europese aanpak 
van de werkgelegenheidsproblema-
tiek - heb ik met voldoening kunnen 
vaststellen, dat mijn collega's van de 
andere lid-staten en ook de Commissie 
de wens koesteren om in de loop van 
dit eerste halfjaar 1982 wederom een 
Gezamenlijke Raad te beleggen. De 
commissie is op basis van de conclu-
sies van de Gezamenlijke Raad van 
juni 1981 doende een aantal studies 
uit te werken en te vertalen in aanbe-
velingen, die voorwerp van discussie 
zijn voor de tweede Gezamenlijke 
Raad. 

Naar mijn mening zullen de sociale 
partners op Europees niveau, voordat 
de Raad gehouden wordt, de gelegen-
heid moeten krijgen hun visie te 
geven op de materie waarover de 
Raad zal handelen. 

Men mag van een Jumbo geen 
toverformules verwachten. Wel ben ik 
van mening, dat het door Nederland 
aangevangen initiatief serieuze 
voortzetting verdient. 

Vragen van de heer Nypels (D'66) 
over bestemming van pensioengelden. 

Spreker wijst er zelf reeds op, dat 
bij vele pensioenfondsen de door 
hem bepleite vorm van democratie 
reeds bestaat. Dat is juist: de fondsbe-
sturen zijn paritair samengesteld uit 
vertegenwoordigers van werkgevers 
en van werknemers. De verantwoorde-
lijkheid voor het beleggingsbeleid ligt 
bij deze besturen. De verslaglegging 
door de fondsen garandeert de 
nodige openheid voor belanghebben-
den. 
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Ik voeg hieraan toe, dat in het 
tweede interim-rapport over het 
pensioenvraagstuk van de Stichting 
van de Arbeid wordt bepleit, dat bij 
verzekeringsmaatschappijen, die 
betrokken zullen zijn bij de uitvoering 
van de pensioenplicht, inspraakcom-
missies voor de belegging van 
pensioengelden worden ingesteld. In 
deze commissies zullen werkgevers-
en werknemersvertegenwoordigers 
zitting nemen. 

Bij dit alles gaat het erom invloed te 
hebben op de beleggingen; met 
andere woorden: beleggingen te 
kunnen sturen. 

Wij komen bij de voorbereiding te 
zijner t i jd van de pensioenplicht voor 
werknemers nader te spreken over 
deze problematiek en de suggesties 
die spreker in dit verband heeft 
gedaan. 

Vragen van de heer Schutte (GPV) 
over voorl ichting over uitbetaling 
kinderbijslag aan verzorgende ouder. 

Hiervoor is door de raden van 
arbeid in samenwerking met het 
Voorlichtingscentrum sociale verzeke-
ring een voorlichtingscampagne 
georganiseerd. Medio februari zal een 
voorlichtingsbrief huis-aan-huis 
worden bezorgd. 

Verder zal via een TV-spot - postbus 
51 - op de wijzigingen in het aanvragen 
van kinderbijslag worden gewezen. 
Ook zal via persberichten aan dagbla-
den, huis-aan-huisbladen en familie-
en vrouwenbladen hieraan de nodige 
aandacht worden geschonken. Dit zal 
ook gebeuren via radio-programma's 
o.a. de rubriek 'Vast en Zeker' en 
'N.O.S.-werkbank'. 

Vragen van mevrouw Oomen-Ruijten 
(CDA) over E.E.G.-beraad ten aanzien 
van belasting- en premieproblematiek 
grensarbeiders. 

Op E.G.-niveau is wel een beweging 
waar te nemen. Ik heb vernomen dat 
het Europees Parlement een resolutie 
over dit onderwerp voorbereid. 

De problematiek van de premiehef-
fing voor de volksverzekeringen ten 
aanzien van de grensarbeiders, waar 
onder die van personen met een 
Belgisch rust- en overlevingspensioen 
heeft mij vorig jaar aanleiding 
gegeven de SVR advies te vragen. 
Naar verwachting zal nog deze maand 
dit advies worden uitgebracht - hierop 
zou ik wil len wachten. 

Vragen van de heer Weijers (CDA) 
over pakketvergelijking. 

Zoals bekend was er verschil van 
mening binnen de Stichting van de 
Arbeid over de aanpak. 

Ten einde de impasse te kunnen 
doorbreken is er onlangs een bijgesteld 
concept-taakopdracht aan de Stichting 
voorgelegd. Reactie moet worden 
afgewacht. 

Vragen van mevrouw Oomen-Ruijten 
(CDA) over subsidie aan ESF voor 
scholing in Nederland. 

Ik ben het met de geachte afgevaar-
digde eens dat het jammer is dat ons 
land zo weinig heeft kunnen profiteren 
van deze mogelijkheid. Om daar in de 
naaste toekomst verbetering in te 
brengen, bezint men zich op het 
departement nu op nieuwe - meer 
concrete - richtlijnen. Daarbij wordt 
o.m. gedacht aan: 

- concentratie op de probleemcate-
gorie jongeren, die voor meer dan 
50% bestaat uit vrouwen, gehandicap-
ten, en migranten 

- binnen deze categorie concentra-
tie op beroepsopleidingen, met name 
daar waar kan worden ingespeeld op 
arbeidsplaatsen binnen vernieuw-
de activiteiten 

- het minder formeel maken van de 
procedures. 

Daarnaast lijkt het mij noodzakelijk 
deze richtlijnen meer bekendheid te 
geven, opdat men meer dan nu met 
toegespitstere plannen kan komen. 

Vragen van de heer Spieker (PvdA) en 
Ter Veld (PvdA) over betaald educatief 
verlof. 

Zoals bekend is de Regering in 
afwachting van een vervolg-advies 
van de betreffende SER-commissie. 
Met name zal dit SER-advies gaan 
over de mogelijkheid betaald educatief 
verlof uit de sociale voorzieningfond-
sen te financieren. Vaststaat dat deze 
regering een doelgroepenbeleid, 
gericht op de sociaal en educatief 
zwakkeren, zal blijven voeren. 

Daarnaast is er het op mijn departe-
ment voorbereide experiment - be-
taald educatief verlof van laag 
opgeleide werknemers. De memorie 
van toelichting op de begroting geeft 
de hoofdlijnen van de opzet van het 
experiment weer. Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid wi l dit met financiële 
middelen ondersteunen, op nader te 

bepalen wijze. Het experiment is voor 
overleg bij de sociale partners 
ingebracht. Werkgevers meenden dat 
het hangende het SER-advies niet 
besproken zou moeten worden. Ik 
betreur dat wel een beetje: er gaat zo 
onnodig veel ti jd verloren. 

Ik blijf voornemens hierover op 
korte termijn in het verband van de 
Stichting van de Arbeid te overleggen 
met de sociale partners. Het experi-
ment wi l met name onderzoeken wat 
de consequenties voor een onderne-
ming zijn als betaald educatief verlof 
op betekende schaal wordt gehan-
teerd: deze empirische gegevens 
moeten mijns inziens beslist worden 
toegevoegd aan de discussie in 
Nederland over betaald educatief 
verlof. Ook het arbeidsherverdelend 
effect van betaald educatief verlof zal 
nader moeten worden onderzocht, dit 
in antwoord op de geachte afgevaar-
digde mevrouw Ter Veld, die daarop 
wees. 

Voorts noem ik de vormen van 
betaald educatief verlof, die uit de 
collectieve middelen worden gefinan-
cierd. Bij voorbeeld de scholing met 
loondervingsvergoeding op de CVV's 
en het deelnemen aan educatieve 
activiteiten op de CBB's met behoud 
van uitkering. De CVV en CBB-activi-
teiten zijn recent uitgebreid. 

Pro forma noem ik nog het project-
ministerschap van collega Van 
Kemenade op het terrein van de 
volwasseneneducatie. Zoals hij aan 
de Kamer heeft laten weten, betreft 
één van zijn drie projecten de regelge-
ving inzake educatief verlof. De 
hoofdlijnen van dat project zullen, 
samen met de bewindslieden van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, worden opgesteld. 
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Noot 8 (Zie blz. 1408) 

Bijvoegsel 

Schriftelijke antwoorden van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne op vragen, gesteld 
bij de openbare behandeling in eerste termijn van het 
onderdeel Milieuhygiëne van hoofdstuk XVII van de 
rijksbegroting voor 1982 

Vraag van mevrouw De Boois (PvdA): 
Wil de Staatssecretaris ons uitleggen 
wat er voor omschrijving is voor haar 
taakopdracht? 

Kern 
De Staatssecretaris is binnen de 

grenzen van het beleid van de 
minister van Volksgezondheid en 
Milieuhyëne belast met zaken op het 
gebied van de bescherming van het 
milieu, op het gebied van de Waren-
wet, De Vleeskeuringswet, de Destruc-
tiewet en de Bestrijdingsmiddelenwet 
en is voorts belast met de opstelling 
van een plan tot integratie van het 
milieubeleid. Daarnaast zal met de 
Staatssecretaris door de minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
overleg gevoerd worden over de 
uitvoering van Wet afbreking zwanger-
schap (beschikking van de Minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne dd. 22 september 1981, nr. 82934). 

Toelichting 
De taakopdracht van de bewindslie-

den van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne houdt in eerste instantie 
verband met de strekking van de 
Instellingsbeschikking van het 
ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne dd. 6 juli 1971. Daarbij 
is de minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne belast met de 
behartiging van alle aangelegenheden 
op het gebied van de volksgezondheid 
en milieuhygiëne behorende tot de 
taken van het ministerie van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid en met de 
coördinatie op het gebied van milieu-
hygiëne. 

De huidige taakopdracht aan de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne is gebaseerd op de 
programconclusies en werkafspraken 
die tijdens de kabinetsformatie en het 
constituerende beraad in 1981 tot 
stand gekomen zijn. 

Voorts heeft de Minister haar 
coördinerende taak in het kader van 
de RROM voor aangelegenheden die 
in die raad, via het voorportaal van de 

Interdepartementale Commissie 
Milieuhygiëne, aan de orde komen, 
aan de Staatssecretaris gedelegeerd. 

Vraag van de heer Couprie (CDA): 
Hoe is het mogelijk dat enerzijds 
ombuigingen in het kader van Bestek 
'81 en anderzijds prijsstijgingen niet 
verwerkt worden in de meerjarencij-
fers? 

Kern 
De verlagingen welke het vorige 

Kabinet in het kader van Bestek '81 
heeft genomen zijn wel degelijk 
verwerkt in de meerjarencijfers. 

Ook met de prijsstijgingen is 
rekening gehouden volgens door de 
Minister van financiën gegeven 
voorschriften. 

Toelichting 
De vraagstelling is niet duidelijk. Er 

zijn immers geen gedetailleerde 
meerjarencijfers verstrekt in de 
Miljoenennota noch in onze begro-
tingsstukken waaraan de heer Couprie 
zijn vraag zou kunnen ontlenen. Wel 
zijn in het Heroverwegingsrapport 
meerjarencijfers genoemd, maar 
daarbij is tevens aangegeven, dat 
voor de vaststelling van de meerjaren-
cijfers is uitgegaan van de aanvanke-
lijke beleidsvoornemens en de daarop 
als gevolg van Bestek '81 en andere 
ombuigingen operaties aangebrachte 
wijzigingen (hoofdstuk 9). Bovendien 
wordt daar gezegd dat de daaruit 
resulterende meerjarencijfers voor 
1982 en voor latere jaren in hoofdzaak 
geëxtraploleerd zijn met een beperkt 
percentage voor prijsstijgingen. 

Vraag van de heer Willems (PSP) over 
miljoenen die op de Begroting 1982 
zijn bezuinigd in het kader van de 
'beleidsaanpassingen' van dit kabinet. 

Kern 
Gepleegde aanpassingen zijn 

doorgevoerd hangende het overleg 
met Financiën over de bijstelling van 
de meerjarencijfers in relatie tot het 
aangekondigd beleid. 

Toelichting 
Aanpassing bedraagt in totaal 12 

min. op een relevant begrotingsbedrag 
van 238 min. Anderzijds is 150 min. 
extra uitgetrokken voor de bodemsa-
nering. 

Vraag van de heren Mik (D'66) en 
Willems (PSP) over de uitvoering van 
de motie-Roethof over de verjaringster-
mijnen (ook ter sprake gebracht door 
de heer M. Bakker) 

Kern 
Deze kwestie is in studie. Zie 

antwoorden d.d. 7 december 1981 op 
schriftelijke vragen Buikema en 
Lansink (Aanhangsel Handelingen 
1981-1982, nr. 344) en vooral ook het 
antwoord 118 in de Nota naar aanlei-
ding van het verslag (kamerstuk 
17100, XVII, nr. 22). 

Opmerking van de heer Willems 
(PSP): Het huidige saneringsbeleid is 
nauwelijks de naam sanering waard, 
gezien de hoogte van de beschikbare 
middelen en de gevolgde aanpak 
('alleen inventarisatie en onderzoek'). 

Met de indiening van de ontwerp-ln-
terimwet bodemsanering, en met de 
daarop vooruit lopende saneringspro-
gramma's '81 en '82 is begonnen met 
een gestructureerde aanpak van de 
bodemsaneringsoperatie. Het beleid 
is erop gericht in de komende jaren 
de ernstigste gevallen van bodemver-
ontreiniging daadwerkelijk aan te 
pakken op basis van door de provincies 
in te dienen saneringsprogramma's. 
Op grond van de thans beschikbare 
gegevens kan niet gesteld worden dat 
in de huidige aanloopperiode (1981 
en 1982) de beschikbare middelen 
onvoldoende zijn. Hierbij moet 
bedacht worden dat aan de capaciteit 
voor uitvoering van bodemsanering 
ook technische grenzen gesteld zijn. 

Om tot een verantwoorde sanering 
van gevallen van bodemverontreini-
ging te komen, zowel in milieuhygië-
nisch als in financieel opzicht, is 
meestal eerst onderzoek nodig. 

Na de afronding van de inventarisa-
tie begin 1981 is een groot aantal van 
dergelijke onderzoeken gestart, op 
initiatief van provincies en aanvankelijk 
ook gemeenten. 

In die gevallen waarin het onderzoek 
reeds uitgevoerd of vergevorderd 
was, is vaak al in 1981 met sanering 
begonnen. 

In het Programma '81 is, zoals aan 
de Kamer medegedeeld bij brief van 
18 december 1981, ruim 48 miljoen 
gulden aan de provinciester beschik-
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king gesteld. Hiervan is ruim f38 min. 
bestemd voor het uitvoeren van 30 
saneringen, waaronder zeer omvang-
rijke als het Griftpark in Utrecht en 
het Boschpoort-terrein in Oss. Van 
deze saneringen zijn enkele nog in 
1981 vri jwel voltooid, waaronder bij 
voorbeeld de saneringen in Stolwijk 
en Oss. In vri jwel al deze gevallen 
wordt niet volstaan met slechts een 
afdekking van de verontreiniging, 
zoals de heer Wil lems suggereert, 
maar worden verdergaande maatrege-
len genomen. 

Vraag van de heer Veldhoen (PvdA) 
over het Noordzee-milieu. 

Kern 
Rapport 'Umweltprobleme der 

Nordsee'. Verwezen kan worden naar 
het antwoord onder nr. 90 in het 
kader van de schriftelijke voorberei-
ding van de begroting van dit depar-
tement over 1981 (Kamerstuk 16 400, 
XVII, nr. 10 en 11) 

Toelichting 
In dat antwoord is medegedeeld 

(zie hierna) dat het rapport door de 
vertegenwoordiger van dit departe-
ment in de ICONA, mede met het oog 
op haar taak en huidige werkzaamhe-
den, onder de aandacht van deze 
commissie is gebracht. 

De ICONA werkt onder leiding van 
de Minister van Verkeer en Waterstaat 
(als coördinerend bewindsman voor 
Noordzee-aangelegenheden) aan een 
Nota Noordzee waarin een eerste 
aanzet wordt gegeven tot harmonisatie 
van het Noordzeebeleid. 

90. a. Kan nadere informatie worden 
gegeven over de Duitse studie die 
gemaakt is van de betekenis van het 
Waddengebied in Niedersachsen 
(Gutachten van Wesemüller), over de 
conclusies die daaruit te trekken zijn 
voor de beoordeling van de gevolgen 
van realisatie van het Dollarthafen-
plan, en over de betekenis die aan dit 
onderzoek wordt toegekend bij de 
Eems-Dollardonderhandelingen met 
de BRD? 

b. Is het juist dat deze studie aan 
het Westduitse deel van de Dollard 
inclusief dat deel waar haven en 
industrie gepland zijn, op wetenschap-
pelijke wijze aandacht schenkt? 

c. Kan in dit verband ook een 
reactie worden gegeven op het 
rapport 'Umweltprobleme der 
Nordsee', opgesteld in opdracht van 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
van de BRD? 

90. Genoemde studie is mij (nog) 
niet bekend. Ik heb overigens vernomen 

dat deze studie ook nog niet geheel is 
afgerond. Op het moment dat deze in 
het overleg zal worden ingebracht zal 
ik haar uiteraard mede in de beschou-
wingen betrekken. Waar wordt 
verwezen naar het rapport 'Umwelt-
probleme der Nordsee' van 'der Rat 
von Sachverstandigen für Umweltfra-
gen' merk ik op dat dit uitgebreide 
rapport de desbetreffende weten-
schappelijke bevestiging en andere 
onderbouwing van de bezorgdheid 
waartoe de onderhavige problematiek 
aanleiding geeft, evenals de groeiende 
behoefte aan een lange-termijnplan-
ning ter zake behandelt. In het licht 
daarvan is dit rapport inmiddels ook 
door mijn vertegenwoordiger in de 
ICONA, mede met het oog op haar 
taak en huidige werkzaamheden, 
onder de aandacht van deze coördina-
tiecommissie gebracht. 

Vragen van de heer Braams (VVD) 
over de basis van de uitspraak over 
vermindering lood in benzine en de 
ervaring in andere landen. 

Kern 
Basis is: internationale gedachten-

vorming, resultaten EG-lood/bloedon-
derzoek, wetenschappelijke informatie 
neuro-psychologische effecten, 
gunstige ervaring verlaging in 
Duitsland en de USA. 

Toelichting 
Mijn uitspraak is gebaseerd op: 
- internationale gedachtenvorming 

(EG-richtlijn betreffende het gehalte 
aan lood in benzine) 

- resultaten van twee EG-bevol-
kingsonderzoeken over lood in bloed 
in Nederland (waarden bij kinderen 
benaderen de grens van hetgeen 
toelaatbaar wordt geacht) (zie Tijd-
schrift voor Sociale Geneeskunde 
59(1981)600-608) 

- in wetenschappelijke kringen 
bestaat bezorgdheid over neuro-
psychologische effecten van lood 

- andere landen gingen ons reeds 
voor. In de USA werd omstreeks 1974 
loodvrije benzine ingevoerd, in de 
BRD werd per 1-1-1976 het gehalte 
aan lood in benzine verlaagd tot 0,15 
g/liter. Recenter zijn besluiten tot 
verlaging in Zweden, Engeland, 
Denemarken en Zwitserland. Gebleken 
is dat vermindering van lood in 
benzine geen technische problemen 
geeft (ervaringen in Duitsland) 

- een notitie over lood zoals 
toegezegd bij de beantwoording van 
de vragen van mevrouw Oomen-Ruij-
ten (d.d. 27 november 1981) wordt in 
maart '82 aan de Kamer toegezonden. 

Vraag van mevrouw De Boois (PvdA) 
over allesverbranders. 

Kern 
Een potentieel probleem, hoogst 

onwaarschijnlijk dat allesverbranders 
een milieuvriendelijk karakter kunnen 
hebben. Momenteel wordt bezien of 
de feitelijke ontwikkelingen aanleiding 
geven maatregelen te nemen. 

Toelichting 
Emissies van luchtverontreinigende 

stoffen zullen optreden uit relatief 
lage bronnen waardoor lokaal hoge 
emissies kunnen optreden met 
eventuele directe of indirecte gezond-
heidseffecten. Controlemogelijkheden 
op de bedrijfsvoering zijn niet of 
nauwelijks mogelijk, terwij l voorts 
nog de reststoffen op kleine schaal 
zeer verspreid vri jkomen. Onderzoek 
wordt in gang gezet naar de eigen-
schappen van deze toestellen en de 
best ri jdingsmogel ij kneden. Afhanke-
lijk van de resultaten hiervan en de 
feitelijke ontwikkelingen kunnen o.a. 
de volgende maatregelen worden 
genomen. 

1. Voorlichting naar de gebruiker 
omtrent het potentiële gevaar voor 
het milieu. 

2. Wettelijke maatregelen. 
De WLV biedt ex. artikel 13 o.a. 

mogelijkheden deze toestellen te 
verbieden indien het nut van het 
aanwenden daarvan niet opweegt 
tegen de nadelen uit het oogpunt van 
luchtverontreiniging of daaraan eisen 
te stellen. 

Opmerking van de heer Braams 
(VVD): Er zijn geen aanwijzingen voor 
het dalen van O3; stijging O3 waarge-
nomen dus geen UV-toename. 

Kern 
Het Coordinating Committee on the 

Ozone Layer (CCOL) heeft in zijn 
laatste rapport (oktober 1981) ten 
aanzien van detrend analyse geconclu-
deerd dat een afbraak van minder dan 
2% zeker niet kan worden vastgesteld 
met de huidige middelen en de thans 
beschikbare reeksen meetgegevens. 

Volgens de modelberekeningen 
heeft thans een afbraak van de totale 
ozonkolom plaatsgevonden van 
minder dan 1 % . Dus kan dan ook 
niet gesteld worden dat een statistisch 
significante trend waargenomen is. 

De ckf-fabrikanten achten in hun 
brochure een veranderingstrend 
meetbaar die 1 a 2% per decade 
bedraagt. De toename van ozon 
waarover wordt gesproken doet zich 
voor op het noordelijk halfrond, en 
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stemt ook overeen met wat volgens 
de rekenmodellen mag worden 
verwacht. 

In de troposfeer, is op een hoogte 
van 2-8 km een toename van ca. 20% 
vastgesteld in de periode 1967 tot 
1980. Deze toename is vrijwel in 
balans met de mogelijke stratosferi-
sche ozonvermindering. De vertikale 
verdeling van ozon over de atmosfeer 
wordt door een dergelijk effect ernstig 
verstoord. Dit kan klimatologische 
gevolgen hebben. Deze compensatie 
zou betekenen dat op het noordelijk 
halfrond thans geen sprake is van UV 
toename. Op het zuidelijk halfrond 
komt een soortgelijk compensatie-ef-
fect niet voor en kan UV-toename 
optreden. 

Toelichting 
Relevante gedeelten uit het CCOL-

rapport zijn behalve de Executive 
Summary, bijvoorbeeld de paragrafen 
23, 26 en 38. 

Opmerking van mevrouwOomen-Ruij-
ten (CDA): Verbranding van afval is 
een oplossing op korte termi jn, die de 
problemen slechts verplaatst. Storten 
van afval heeft het voordeel dat 
eventueel hergebruik in de toekomst 
mogelijk blijft. 

De vraagstelling suggereert een 
afweging tussen verbranden en 
storten. De stelling dat door gecontro-
leerd storten het hergebruik in de 
toekomst eventueel mogelijk is, is in 
zijn algemeenheid niet houdbaar. 
Veelal zijn de gestorte afvalstoffen te 
veel vermengd en bovendien kunnen 
de afvalstoffen ontleden, roesten e.d. 

Verbranden met energieterugwin-
ning en gecontroleerd storten kunnen 
naast elkaar staan en elkaar aanvullen. 
In het geval dat er niet voldoende 
stortruimte is, kan het verbranden van 
een deel van de afvalstoffen noodza-
kelijk zijn. Hierbij moeten dan wel de 
problemen van rookgasreiniging en 
van de verwijdering van slak en 
vliegas in aanmerking worden 
genomen. 

Opmerking van de heer Braams 
(VVD): Inzamelingsactie restanten 
bestrijdingsmiddelen in voorjaar 1982 
dringend gewenst. 

Kern 
Al jarenlang bepleiten V en M en 

L en V een permanente inzamelingsmo-
gelijkheid voor restanten landbouwbe-
stri jdingsmiddelen voor gebruikers 
van deze middelen door teruglevering 
aan leveranciers of aan gemeenten. 

Milieuwetten moeten worden toege-
past; leveranciers en gemeenten 
dienen over een toereikende Hinder-
wetvergunning en bewaarvergunning 
Wet chemische afvalstoffen te 
beschikken. Deze eisen gelden ook 
voor tijdelijke inzamelingsacties. Van 
deze eisen is afgezien wegens 
experimenteel karakter voor tijdelijke 
inzamelingsacties in 1978 en 1980. 
Wanneer weer tijdelijke actie wordt 
beoogd bijvoorbeeld najaar 1982 
- voorjaar 1982 is te korte termijn -
kunnen leveranciers/gemeenten nog 
gemakkelijk zorgdragen voor toerei-
kende Hinderwetvergunning. Voor 
bewaarvergunning chemische 
afvalstoffen is zorg gedragen door 
verlening aan STORL (Stichting 
Opruiming Landbouwbestri jdingsmid-
delen) van dergelijke vergunning. Bij 
STORL kunnen inzamelende leveran-
ciers en gemeenten zich aansluiten. 

Toelichting 
In de brief van de Staatssecretaris 

van 3 november j l . aan STORL is dit 
standpunt ingenomen. Deze brief luidt 
als volgt: 

Na de geslaagde inzamelingsacties 
voor resten van landbouwbestri jding 
in 1978 en 1980 bereidt u thans een 
nieuwe inzamelingsactie voor, die in 
het komend najaar gehouden zou 
moeten worden. Ik ben met u van 
mening dat de meest gewenste 
oplossing deze is, dat de handelaren in 
bestrijdingsmiddelen de restanten 
landbouwbestri jdingsmiddelen 
waarvan land-of tuinbouwbedri jven 
zich wil len ontdoen, bij gelegenheid 
van de levering van bestrijdingsmidde-
len aan deze bedrijven, in ontvangst 
nemen ter definitieve verwijdering. Ik 
betreur het ten zeerste dat een dergelijk 
systeem van inzamelen tot nu toe niet 
van de grond is kunnen komen, 
niettegenstaande uw vele inspanningen 
om de bedoelde handelaren er toe te 
bewegen dit inzamelingssysteem in te 
voeren. 

De van uwentwege in 1978 en 1980 
georganiseerde acties zijn experimen-
ten geweest ten behoeve van de 
onderbouwing van een definitieve 
oplossing. In de afgelopen jaren is 
zijdens dit ministerie herhaaldelijk te 
kennen gegeven dat aan de wettelijke 
vereisten voldaan moet worden zowel 
in geval van een permanente inleve-
ringsmogelijkheid van restanten bij 
handelaren als in geval van éénmalige 
inzamelingsacties, die zich dan meestal 
uitstrekken over periodes van een a 
twee weken. Dit betekent allereerst dat 
moet worden voldaan aan de voor-
schriften krachtens de Wet gevaarlijke 

stoffen voor opslag van restanten 
landbouwbestri jdingsmiddelen bij een 
handelaar in landbouwbestri jdingsmid-
delen of een gemeente. 

Voorts dient degene die de land-
bouwbestri jdingsmiddelen opslaat te 
beschikken over zowel een toereikende 
hinderwetvergunning als een bezwaar-
vergunning krachtens de Wet chemi-
sche afvalstoffen, welke laatste 
vergunning niet verleend kan worden, 
indien betrokkene niet in het bezit is 
van de hinderwetvergunning. 

Ten einde een eventuele inzame-
lingsactie in het komende najaar zo 
eenvoudig mogelijk te laten verlopen 
is mijn departement u tegemoet 
gekomen door u als Stichting een 
bewaarvergunning krachtens de Wet 
chemische afvalstoffen in het vooruit-
zicht te stellen voor de tijdelijke opslag 
van restanten !andbouwbestrijdings-
middelen. Op deze wijze zou het 
bezwaar ondervangen kunnen worden 
dat iedere inzamelende handelaar of 
gemeente voor deze tijdelijke opslag 
een afzonderlijke aanvrage voor een 
bewaarvergunning zou moeten 
indienen. 

Wel is u bij brief van 9 september 
1981 DGMH/AST, nr. 42419, van de 
Directeur Afvalstoffen en Schone 
Technologie, Drs. A. Goudsmit meege-
deeld, dat een zodanige bewaarver-
gunning slechts verleend kan worden 
indien de deelnemende handelaren 
en gemeenten in het bezit zijn van een 
toereikende hinderwetvergunning 
voor het bewaren van deze restanten 
of restanten landbouwbestrijdings-
middelen in het algemeen. 

Wanneer u tijdens de voorbereiding 
van de inzamelingsactie in het najaar 
blijkt dat zeer vele gemeenten en 
handelaren niet over een toereikende 
hinderwetvergunning beschikken en 
daardoor de inzamelingsactie door 
gebrek aan voldoende landelijk 
gespreide inzamelingspunten niet kan 
slagen, stel ik u voor de inzamelings-
actie uit te stellen tot bij voorbeeld het 
volgend voorjaar of najaar, zodat de 
inzamelende handelaren en gemeen-
ten gelegenheid wordt gegeven 
alsnog aan de wettelijke vereisten te 
voldoen. Ik geef u daarbij in overwe-
ging met name bij de gemeenten erop 
aan te dringen de nodige stappen 
daartoe te ondernemen. Mijnerzijds 
zal ik de regionale inspecteurs van de 
volksgezondheid, belast met het 
toezicht op de hygiëne van het milieu 
verzoeken speciale aandacht te 
besteden aan het overleg met de 
gemeenten inzake deze problematiek. 

De Staatssecretaris van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne, 
(w.g.) J. J. Lambers-Hacquebard. 
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Opmerking van mevrouw Oomen-Ruij-
ten (CDA): Een actief voorlichtingsbe-
leid en voortdurende samenspraak 
met bedrijfsleven en consumentenor-
ganisaties om afvalproblematiek aan 
te pakken zijn noodzakelijk. 

Kern 
Vorig jaar is een landelijk afvaledu-

catieproject gestart om burgers te 
motiveren hun afval te beperken dan 
wel gescheiden aan te bieden. Met de 
consumentenorganisaties vindt 
overleg plaats. Voor zowel de burgers 
als het bedrijfsleven zijn de dit jaar 
geplande twee hergebruikmanifesta-
ties van belang. 

Toelichting 
Overijssel dient als proefregio voor 

het afvaleducatieproject, dat door 
middel van het Landelijk Steunpunt 
Milieu-educatie een landelijk uitstra-
ling moeten krijgen. Middelen: cursus-
sen voor consumenten/huisvrouwen en 
•mannen, tentoonstellingen manifesta-
ties in scholen buurthuizen etc. Hoe 
meer de burger bereid is afval te 
beperken, hoe minder noodzaak voor 
provincies om dure verwerkingsinstal-
laties te bouwen. Het zien van wat er 
met zijn gescheiden aangeboden afval 
kan gebeuren op de hergebruikmanN 
festaties kan de burger zeer motiveren. 

Opmerking van de heer Veldhoen 
(PvdA) over gebrek aan kennis bij 
midden- en kleinbedrijf. 

Kern 
Voorlichting over nieuwe beleids-

maatregelen vindt plaats door 
regelmatig overleg met de Vereniging 
van Kamers van Koophandel (waaraan 
ook EZ en V en W deelnemen) 

Toelichting 
Het overleg met Kamers van 

Koophandel is een uitvloeisel van de 
motie Rempt-Halmmans de Jongh en 
Couprie (begrotingsbehandeling 
1980). Het is in februari 1980 van start 
gegaan na een ontmoeting van de 
Vereniging van Kamers van Koophan-
del met de Minister van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne en de Staatsse-
cretaris van Economische Zaken. Dit 
overleg heeft geleid tot intensieve 
informatie-uitwisseling. Gezocht 
wordt onder meer naar mogelijkheden 
tot gerichte voorlichting op het gebied 
van schone technologie naar bedrijfs-
tak en regio. 

Ook is in overleg met het bedrijfsle-
ven de brochure 'Onderneming en 
vergunningen' samengesteld. 

Vraag van mevrouw Oomen-Ruijten 
(CDA) naar de resultaten van de 
Groningse proef met betrekking tot 
het gescheiden inzamelen en verwer-
ken van huishoudelijke afvalstoffen. 

Het eerste gedeelte van de proef is 
vooral gericht op het peilen van de 
bereidheid van de bevolking mee te 
doen. Dit geeft zicht op de te verwach-
ten hoeveelheden en mogelijkheden 
voor verwerking, zoals bij de VAM 
huisvuilscheidinginstallatie en een 
TNO experimentele scheidingsinstalla-
tie in Apeldoorn. De negatieve 
berichtgeving in de pers is voorbarig. 
Gescheiden componenten zouden 
door de VAM niet verwerkt worden. 
Pas nu zijn echter voldoende hoeveel-
heden beschikbaar, zoals papier, 
metalen en kunststoffen om verwerkt 
te worden. De organische componen-
ten worden op composteerbaarheid 
onderzocht. 

Opmerking van mevrouw De Boois 
(PvdA): Uniser verwerkingscapaciteit 
voor chemisch afval dient te worden 
gered door overheidsdeelname. 

Kern 
Bij Uniser was nauwelijks sprake 

van enige verwerkingscapaciteit. 
Behoud daarvan zal geen grote 
bijdrage leveren tot de oplossing van 
de problematiek. 

Toelichting 
In mijn notitie aan de Vaste Commis-

sie voor Milieuhygiëne van 1 december 
1981, betreffende de Uniser-affaire, is 
op dit aspect reeds ingegaan (pagina 
5). Bij Uniser Holding BV. was het 
slechts mogelijk om met de aldaar 
aanwezige apparatuur olie/water-
mengsels te behandelen en chemische 
produkten op te slaan. 

Deze capaciteit was niet dermate 
groot dat zij per se behouden dient te 
blijven voor het Nederlandse bedrijfs-
leven. In de notitie is tevens melding 
gemaakt van een tweetal knelpunten 
in de verwerking van chemische 
afvalstoffen, te weten verwerking van 
olie-emulsies en zware metalen 
bevattende baden uit de galvanische 
industrie. Inmiddels is de afwikkeling 
van een vergunning voor een bedrijf 
dat zich heeft toegelegd op het 
verwerken van onder andere galvani-
sche baden in een ver gevorderd 
stadium, zodat daarmee een van de 
knelpunten op korte termijn zal zijn 
opgelost. Omtrent de verwerking van 
olie-emulsies wordt nog verder 
onderzoek gedaan. 

Vraag van mevrouw Oomen-Ruijten 
(CDA): Worden financiële prikkels (om 
het gedrag te beïnvloeden) overwo-
gen? 

Kern 
Buiten het heffingenbeleid om 

worden geen (extra) financiële 
prikkels overwogen. 

Toelichting 
De passage in de memorie van 

toelichting naar aanleiding waarvan 
de vraag gesteld wordt, bedoelt te 
zeggen dat voorlichting en educatie 
niet werken, wanneer de (financiële) 
kosten/batenverhouding, althans 
zoals gepercipieerd, de andere kant 
op wijst. Bij voorbeeld: de motivatie 
om energie te besparen neemt af (kan 
zelfs geheel verdwijnen) wanneer 
blijkt dat als gevolg hiervan de 
tarieven worden verhoogd. 

Zoals o.m. het z.g. Leidse onderzoek 
heeft uitgewezen, moet men op vier 
manieren (in onderlinge samenhang) 
het gedrag beïnvloeden, wil van enig 
effect sprake zijn: 

1. milieuvriendelijk gedrag moet 
voor de burger financieel aantrekkelijk, 
althans niet financieel onaantrekkelijk 
zijn. 

2. er moet een positief sociaal 
klimaat zijn. In dit verband is de 
voorbeeldfunctie van de overheid van 
groot belang. 

3. er moeten milieuvriendelijke 
produkten en voorzieningen beschik-
baar zijn. Te denken valt hierbij aan 
fosfaatloze wasmiddelen in de winkel 
in de buurt, een ophaalsysteem voor 
oud papier, goed openbaar vervoer, 
veilige fietsroutes, produkten (ook) in 
statiegeldverpakkingen, spuitbussen 
zonder chloorfluorkoolwaterstoffen. 

4. Voorlichting en educatie. 
Uiteraard is het dikwijls zo dat 

mensen om financiële of andere 
redenen milieuvriendelijk gedrag 
tonen zonder dat van enig milieube-
wustzijn sprake is. 

Voorbeelden: men spaart energie 
uit budgettaire overwegingen men 
gaat met de trein omdat dat goedkoper 
is dan met de auto, men doet het glas 
in de glasbak, omdat dat ruimte 
spaart in de keuken etc. 

Vraag van de heer Willems (PSP) naar 
het standpunt van de Staatssecretaris 
over een verdere terugdringing van 
witte en bruine asbest en een stopzet-
ting van ontheffingen voor blauwe 
asbest. 

Kern 
Op korte termijn ontwerp-Wa renwet-

besluit inzake asbestbevattende 
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produkten naar Ministerraad. Eis: 
asbestvezels in asbestbevattende 
produkten moeten hecht gebonden 
zijn. Er is voldoende aanleiding dat 
Nederland gaat anticiperen op 
EG-richtlijnen. 

Ontheffingen voor blauwe asbest 
worden slechts zéér restrictief ver-
leend. Circulaire 'Asbest en mil ieuhy-
giëne' van HIMH bevat informatie 
over o.a. asbestbeleid. 

Toelichting 
Verwacht wordt dat het interdepar-

tementale overleg (Ministerie van 
Economische Zaken) over het ontwerp-
Warenwetbesluit binnenkort kan 
worden afgerond. Daarna wordt het 
ontwerp aan de Ministerraad en de 
Raad van State aangeboden. TNO 
heeft op 14 december 1981 het 
rapport uitgebracht van de door haar 
ontwikkelde testmethode voor het 
vaststellen van de mate van hechtge-
bondenheid van asbestvezels in 
produkten. 

De aard van het onderwerp en de 
voorgeschiedenis lijken te rechtvaardi-
gen dat Nederland niet langer wacht 
op ontwikkelingen in de EG. Overigens 
wordt wel getracht dat ook in dat 
kader de Nederlandse beleidsvoorne-
mens worden aangenomen. Onthef-
f ing voor blauw asbest op grond van 
het Asbestbesluit wordt zeer restrictief 
verleend, dat wi l zeggen voor toepas-
singen die vooralsnog onvermijdeli jk 
zijn zoals reparatie van blauw asbest-
bevattende drinkwaterleidingen. Het 
ontheffingenbeleid valt onder de 
verantwoordeli jkheid van de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. 

Opmerking van de heer Willems 
(PSP): In de beschikking over het 
gebruik van methylbromide worden 
bedrijven ontzien als het gaat om 
overtredingen van mil ieuverordenin-
gen. 

Kern 
Zoals de Minister de Koning, mede 

namens mij heeft geantwoord op 
eerder gestelde schriftelijke vragen 
van de heer Wil lems, is het niet juist 
te stellen dat de mil ieunormen inzake 
het methylbromide-gebruik worden 
versoepeld. Het streven blijft erop 
gericht het gebruik van methylbromide 
als grondontsmett ingsmiddel in 1983 
te beëindigen (zie aanhangsel Hande-
lingen, zitting 1981-1982, nr. 403). 

Toelichting 
Het gezamenlijk streven het gebruik 

van methylbromide als grondontsmet-

t ingsmiddel in 1983 te beëindigen, is 
zowel vermeld in evengenoemde 
antwoorden als ook door Minister De 
Koning verwoord tijdens de op 7 
december 1981 gehouden UCV over 
Glastuinbouw en Energie. 

Vragen van de heer Van der Vlies 
(SGP): 

a. Is de Staatssecretaris het met 
ons eens, dat zo spoedig mogelijk 
moet worden gekomen tot uitbanning 
van de geluidsoverlast en hinder, 
welke ontstaan door het afschieten 
van vuurwerk, bijvoorbeeld op 
Oudejaarsavond? 

b. Wanneer komt het ontwerp-vuur-
werkbesluit? 

a. Wat de geluidsoverlast en hinder 
van vuurwerk betreft ben ik met de 
heer Van der Vlies van mening dat 
deze zoveel mogelijk beperkt moeten 
worden. Daartoe heb ik mij in decem-
ber 1981 tot de gemeentebesturen 
gewend met het verzoek in hun APV's 
zoveel mogelijk de modelvuurwerkbe-
palingen van de VNG te volgen. Deze 
modelvuurwerkbepalingen komen 
tegemoet aan de eisen en wensen in 
dezen van de NSG, te weten het 
tegengaan van de geluidoverlast van 
vuurwerk ver voor Oudejaarsavond. 

b. Daarnaast is in december 1981 
de Ministerraad akkoord gegaan met 
de inhoud van een op de Warenwet te 
baseren Vuurwerkbesluit dat gericht 
is op het voorkomen van gehoorscha-
de. Dit ontwerp-besluit waarover de 
Raad van State nog moet adviseren, 
zal naar verwachting medio 1982 van 
kracht worden. In concreto betekent 
dit dat met ingang van de jaarwisseling 
1982/1983 het ter verkoop aanbieden 
en het gebruiken van hard knallend 
vuurwerk zal zijn verboden. 

Vraag van de heer Veldhoen (PvdA): 
Streven van de VN Waterdecade is 
dat iedereen in 1990 betrouwbaar 
drinkwater heeft. Er zijn signalen dat 
de Waterdecade reeds is mislukt. Is 
dat zo? 

Kern 
Nog niet mislukt, met name ontwik-

kelingslanden nu beter voorbereid 
dan ooit. 

Toelichting 
Het is nog te vroeg om thans reeds 

een oordeel te geven over de VN 
Waterdecade, nu één jaar oud. 

De recente, kritische geluiden die 
over de voortgang van en de steun 
aan de Water Decade via de publieke 
media waren te beluisteren betreffen 

vooral het achterblijven van voldoende 
steun van VN-organisatie en donorlan-
den aan ontwikkelingslanden. Tenmin-
ste een zestigtal ontwikkelingslanden 
maken zich thans organisatorisch 
sterk voor het op grote schaal voorbe-
reiden en uitvoeren van watervoorzie-
nings- en sanitaire projecten. In dit 
verband zij ook gewezen op bijgaand 
artikel in 'Waterlog' en dat in 'World 
Water'. 

Waterlog nr. 2 (december 1981) 
Newspeg: The first year of the 

International Water Decade ends on 
31 December 1981. 

News briefs: 'Mr Decade' bows out 
- Peter Bourne, UNDP coördinator for 
the International Water Decade, and 
the highest ranking UN official 
working full-t ime on the Decade, wi l l 
leave his post at UNDP at the end of 
this year. 

Bourne, who is leaving because of 
inadequate UNDP support for the 
Decade intends to stay closely 
involved with the Decade. He is 
engaged in discussions to set up a 
voluntary body, along the lines of the 
UK water-industry's WaterAid, which 
would coordinate the US voluntary 
effort for the Decade. This project has 
strong support f rom a number of US 
organisations and the US State 
Department. 

UNDP has no plans to replace 
Bourne with a full-t ime person. But 
UNDP Deputy Administrator Arthur 
Brown wil l retain his chairmanship of 
the UN Inter-Agency Steering Commit-
tee for the Decade. Both inside and 
outside the UN, Bourne's departure 
and non-replacement is already being 
interpreted as a sign of declining 
UNDP and UN commitment to the 
Decade. 

Concentrate on rural poor, says US 
government report- The US Govern-
ment Accounting Office (GAO) has 
called on Congress and the govern-
ment to come up with a policy for 
spending the bill ions of dollars the US 
provides for water resources projects 
in developing countries. In spite of the 
vast amounts spent in financial 
support for water and sanitation 
which come either directly or indirectly 
f rom the US, the government 'has not 
developed water policies and strate-
gies and does not possess an 
information base which would enable 
the formulation of comprehensive 
policies and strategies' says the GAO 
report ('US Strategy needed for water 
supply asistance to developing 
countries'). The GAO recommends 
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US water aid should concentrate on 
'water development activities and 
projects that wil l have a significant 
impact on the rural poor' and that 
'reasonable and attainable' goals 
should be set during the Water 
Decade. At present, US water and 
sanitation aid is concentrated on 
urban areas. The GAO also says that 
developing countries should provide 
the funds for maintaining US-funded 
projects and that external donors 
should ensure projects wi l l be 
maintained before the funds are 
allocated. ('Report to the Congress of 
the United States: US Strategy 
needed for water supply assistance to 
developing countries', August 1981, 
GAO Document Handling and lnforma-
tion Services Facility, PO Box 6015, 
Gaithersburg, Md 20760, USA). 

World Water (januari 1982) 

Decade momentum in balance 

When UNDP's Deputy Administrator 
says (page 13) that the UN faces the 
'moment of t ruth ' overi ts commitment 
to the Water Decade, he reflects nog 
just the views of his own organisation, 
but even more the justif iable impatien-
ce of the Third World. 

In a first year during which retrench-
ment and recession have bitten deeply 
into development plans, governments 
of many developing countries have 
responded enthusiastically to the 
Decade message, and come forward 
with programmes to accelerate 
investment in water supply and 
sanitation. Some 60 countries now 
have National Action Committees 
coordinating the activities of seperate 
ministries involved in water and 
sanitation projects, and Decade plans 
are being produced at a rapid rate. 

What the countries are now looking 
for, and have every right to expect 
f rom the UN's Decade build-up 
propaganda, is technological and 
financial support to match their own 
level of commitment. 

As th is month's lengty interview 
with the Decade promoters shows, 
there is apprehension that the 
momentum generated in the Third 
World wil l outpace the capabilities of 
the supporting organisations. The 
resignation of Peter Bourne (see 
News page 9) - a popular and effective 
promotor of water and sanitation 
programmes throughout the world -
adds to those fears. The manner in 
which UNDP fills the gap created by 
his departure could be crucial to the 
continu ing effectiveness of Decade 
promotion. 

It wil l be interesting to see whether 
the pressure applied successfully by 
the UNto produceaction in developing 
countries can now work equally 
effectively in the reverse direction. A 
number of top UN officials should 
now be looking carefully at the fine 
words they spoke when launching the 
Decade in November 1980 with 
exhortations to Third World leaders 
that the commitment must come first 
from them. The commitment has 
come and the Third World is now 
ready to collect its dues. 

It would be wrong to suggest that 
nothing was being done. In fact, the 
last year has been something of a 
pioneer one in terms of UN agency 
cooperation, and considerable progress 
has been made in streamlining the 
project identification and appraisal 
process by reducing multiple submis-
sions. National and regional work-
shops like the recent sucessfull one in 
Pakistan provide one useful way of 
transferring experiences from one 
country to another. And the establish-
mentof UNDP resident representatives 
as national focal points, has helped to 
drawn the attention of ministries with 
only peripheral interest in the sector 
to the benefits to be obtained from 
water and sanitation projects. 

Missing so far, as WHO's Environ-
mental Health Division Director 
points out (page 14), is any systematic 
evaiuation of urban and rural water 
and sanitation projects which can be 
used to establish (and prove) some of 
the key ground rules for succesful 
projects. 

The POETRI programme for interna-
tional exchange of technological 
information has been bogged down 
by lack of resources, to such a degree 
that it wi l l take langer than a Decade 
at current rates of prograss to establish 
the necessary national focal points to 
complete the first phase. The invest-
ment demands of POETRI are small 
- about $ 20,000 per country - and 
could readily be incorporated in the 
first Decade-related project in any 
country. The international commit-
ment would thus be established early 
and cheaply. 

Financial commitment may not be 
so difficult to achieve either. As the 
Africa example shows, the Water 
Decade does not necessarily call for 
an increased amount of aid from 
donors, but more a redirection of 
current lending. African countries it 
seems can doublé investment in the 
water and sanitation sector in that 
way - others may well be able to do 
the same. If as Ar thurBrown maintains 

(page 16), donor investment in the 
sector is being maintained, or even 
increased, while general aid levels are 
fa Hing, the system is already moving 
in the right direction. 

A hefty push from the two billion or 
so potential beneficiaries should be 
able to keep it going. 

Opmerking van de heer Veldhoen 
(PvdA) over chemisatie op mondiaal 
milieu/milieugevaarlijke stoffen/ken-
nisoverdracht. 

Kern 
1. Primair is beperking van Neder-

landse bijdrage aan chemisatie 
milieu. Zie actief stoffenbeleid door 
middel van WMS, ook met betrekking 
tot export van milieugevaarlijke 
stoffen 

2. Voorts NL-bijdrage in OESO-ka-
der ten behoeve van actief internatio-
naal beleid voor nieuwe en bestaande 
stoffen (uniform systeem voor 
onderzoek en kennisgeving, informa-
tie-uitwisseling bij export). 

3. Ook NL-bijdrage aan UNEP i.v.m. 
opbouw van data- en informatiebe-
stand (Internationaal Register of 
Potentially Toxic Chemicals - IRPTC) 
over milieugevaarlijke stoffen onder 
leiding van Nederlander (drs. J. W. 
Huismans). 

Toelichting 
1. Primair bij preventief beleid is 

beperking van de nationale bijdragen 
aan de internationale chemisatie. 
Nederland kan op chemisatie in 
andere landen weinig directe invloed 
uitoefenen, des te meer op de eigen 
chemisatie. Daartoe is actief beleid, 
o.a. met WMS, nodig, ook gericht op 
veilige condities (informatie-uitwisse-
ling evt. export-verbod) bij export 
milieugevaarlijke stoffen. WMS geeft 
daarvoor praktische mogelijkheden. 

2. Mondiale chemisatie is vooral 
'produkt' van industrielanden. Voor 
wat betreft introductie van nieuwe 
stoffen en onderzoek van bestaande 
stoffen levert het OESO Chemicals 
Programme een essentiële bijdrage 
aan internationale preventie. Ook 
gericht op harmonisatie van regels 
voor informatieverschaffing bij export 
naar Derde (Wereld)landen. 

3. Nederland levert bijdrage 'in 
natura' in vorm van samenvattingen 
over relevante stoffen, vnl. bestrij-
dingsmiddelen op basis van eigen 
onderzoek en literatuurstudies. 
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Opmerking van de heer Mik (D'66) 
over Controle op residuen van 
bestri jdingsmiddelen op groenten en 
fruit. 

Kern 
Het percentage overschrijdingen 

van de residu-toleranties voor 
produkten van plantaardige herkomst 
bij Nederlandse produktie en import 
ligt ongeveer op hetzelfde niveau. De 
controle vindt vrijwel steeds steek-
proefsgewijs plaats. De huidig wijze 
van controle wordt voortgezet. 

Toelichting 
Uit de gegevens van de Keurings-

diensten van Waren blijkt, dat het 
aantal overschrijdingen van de 
residu-toleranties voor produkten van 
plantaardige herkomst o p ± 5% ligt bij 
± 20.000 monsters per jaar, waarvan 
± 3000 import. Het totale beeld is echter 
niet verontrustend. 

De residuen van persistente 
bestrijdingsmiddelen zijn sinds een 
aantal jaren voortdurend gedaald. 
Import vertoont hierbij globaal 
hetzelfde beeld als eigen produktie. 

De wettelijk vastgestelde residu-to-
leranties gelden gelijkelijk voor 
Nederlandse produktie en voor 
import. 

De controle vindt in het algemeen 
nadat de partijen door de douane zijn 
vrijgegeven plaats. Slechts wanneer 
er verdenking is van een ernstige over-
treding vindt ook vóór het lossen 
controle plaats. Overigens zij erop 
gewezen dat veel import, met name 
vanuit de EG, over de weg en per 
spoor plaatsvindt. 

Er is voor mij geen reden belangrijke 
wijzigingen aan te brengen in de 
controle op residuen van bestrijdings-
middelen in levensmiddelen. 

Overigens ligt het in het voornemen 
dat er op basis van de toekomstige 
Wet milieugevaarlijke stoffen een 
exportnotificatie-procedure komt, 
waarbij importerende landen geïnfor-
meerd worden over import van hier 
verboden of in hun gebruik sterk 
beperkte stoffen. 

Vraag van de heer Couprie (CDA) 
Bedrijfstakstudies; waarom is niet 
gelijktijdig onderzoek gestart in 
meerdere bedrijfstakken en dan niet 
alleen in bedrijfstakken met een 
zwakke positie? 

Kern 
Gezien het zeer complexe karakter 

van dergelijke studies is indertijd 
besloten eerst twee experimentele 
studies uit te voeren. Prioriteit is toen 

gegeven aan bedrijfstakken waarin 
een omvangrijke milieubelasting 
samenging met een relatief zwakke 
positie van het merendeel der bedrij-
ven. 

Toelichting 
Op de nadelen die aan deze studies 

waren verbonden is ingegaan in de 
Nota naar aanleiding van het verslag 
(kamerstuk 17 100, hoofdstuk XVII, nr. 
22, antwoord op vraag 40). 

40 
Indien tot voortzetting van het 

onderzoekprogramma bedrijf stakstu-
dies zou worden besloten komen 
primair bedrijfstakken in aanmerking 
waarin een omvangri jke milieubelas-
t ing samengaat met een zwakke 
positie van het merendeel der bedrij-
ven dan wel met een relatief groot 
beslag van milieukosten op de totale 
kosten. Verder moet het gaan om 
bedrijfstakken waarin geen sprake is 
van een zeer beperkt aantal grote 
bedrijven. Zulke bedrijfstakken lenen 
zich beter voor een benadering op 
individuele basis. Uiteraard is ook van 
belang dat in de betreffende taken 
nog op omvangri jke schaal milieu-
maatregelen dienen te worden 
getroffen. 

Vanuit deze selectiecriteria kan 
onder meer gedacht worden aan 
bedrijfstakken als: de verfindustrie, de 
grafische industrie, de textiel(verede-
lings)-industrie, de slachterijen en de 
bio-industrie. 

Over de voortzetting van het 
onderzoekprogramma bedrijfstakstu-
dies is nog geen beslissing genomen 
omdat de evaluatie van de eerste 
twee experimentele studies door de 
beide opdrachtgevers (Economische 
Zaken en Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne) nog niet geheel is afgerond. 

Hoewel dergelijke studies veel 
nuttige informatie bevatten zijn er ook 
bepaalde nadelen te onderkennen. Uit 
de ervaringen met de eerste twee 
studies is gebleken dat het niet 
eenvoudig is om tot een voor alle 
betrokkenen aanvaardbaar beeld van 
een bedrijfstak (emissies, mogelijke 
milieumaatregelen, economische 
gevolgen) te komen. De studies 
hebben in verband hiermee een lange 
loopti jd gehad. Hierdoor heeft in de 
galvanobranche de daadwerkelijke 
aanpak van mil ieuproblemen langer 
op zich laten wachten dan wenselijk 
werd geacht. De lange loopti jd van de 
ijzergieterijstudie heeft ertoe geleid 
dat de onderzoeksresultaten voor wat 
betreft de economische aspecten, 
door de ontwikkeling van het herstruc-
tureringsproces zijn achterhaald. 

Gezien deze ervaringen lijkt op zijn 
minst een eenvoudiger opzet van 
dergelijke studies geboden. 

De eerste twee bedrijfstakstudies 
zijn uitbesteed aan Nederlandse 
onderzoekbureaus: aan technische 
bureaus voor de (milieu)technische 
aspecten en aan een economisch 
bureau voor de economische aspecten. 
In de begeleidingscommissies van 
deze studies hebben de betrokken 
departementen en werkgeversorgani-
saties zitting gehad. 

Opmerking van de heer Veldhoen 
(PvdA): Het lijkt mij zinvol dat bij 
financiële stimulering van schone 
technologie ook afspraken worden 
gemaakt over toepassing van de 
resultaten. Bij DAF B.V. gaat dat niet 
zo lekker. Misschien spelen hierbij ook 
garanties over aankoop en afzet een 
rol. 

Kern 
Opmerking is uit het hart gegrepen: 

financiële ondersteuning van ontwik-
kelingswerkis één aspect; defol low-up 
in de zin van daadwerkelijke toepas-
sing is minstens zo belangrijk. 
Speciale aandacht voor daartoe 
geëigende instrumenten als aankoop-
beleid, milieukeur, subsidiëring via 
bijv. WIR-milieutoeslag. 

Toelichting 
De heer Veldhoen signaleerde de 

noodzaak om naast financiële stimule-
ring van de ontwikkeling van schone 
technologie ook oog te hebben voor 
het daadwerkelijk toepassen daarvan. 
Dit is geheel juist. 

De financiering van ontwikkelings-
projecten is een 'aanbod-gericht 
instrument'. Juist ook de 'vraag-gerich-
te instrumenten' dienen complemen-
tair hieraan benutte worden. Voorbeel-
den hiervan zijn: overheidsaankoopbe-
leid; subsidiëring via WIR-milieutoe-
slag. In de toekomst zal hierop een 
zwaarder accent gelegd worden. 

Op de door de heer Veldhoen 
bedoelde problemen bij de toepassing 
van door DAF Trucks, mede met 
overheidssubsidie, ontwikkelde 
schone technologie zal ik terugkomen 
bij de beantwoording van door hem 
recentelijk hierover gestelde schriftelij-
ke vragen. 

Opmerking van mevrouw De Boois 
(PvdA): Vreest vooruitschuiven 
sanering milieuhinderlijke bedrijven. 

Kern 
Misschien kan ik mw. De Boois op 

dit punt enigszins geruststellen. Zoals 
in de toelichting op artikel 112 is 
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vermeld, kan, bij het opstellen van de 
komende Voorjaarsnota, rekening 
houdend met de dan bekende behoefte 
aan saneringsmiddelen voor 1982, dit 
artikel met ten hoogste f23,5 miljoen 
worden verhoogd. 

Toelichting 
Vooruit lopende op de feitelijke 

uitvoering van de bijdrageregeling 
sanering milieuhinderli jke bedrijven, 
waarmee in 1982 begonnen wordt, zal 
dit jaar een interimbeleid worden 
gevoerd. De provincies is gevraagd 
urgente en op korte termijn uitvoerbare 
saneringsgevallen vóór 1 maart aan te 
melden. Voor het interimbeleid is 
tenminste 10 miljoen beschikbaar. 
Zoals in de toelichting op artikel 112 is 
vermeld, kan, bij het opstellen van de 
komende Voorjaarsnota, rekening 
houdend met de dan bekende behoefte 
aan saneringsmiddelen, het betreffen-
de begrotingsartikel me t ten hoogste 
f23,5 miljoen verhoogd worden. In 
1983 en latere jaren zal in het kader 
van het overleg over de discrepantie 
tussen meerjarencijfers en aangekon-
digd beleid worden bezien welk 
bedrag voor de uitvoering van de 
saneringsregeling moet worden 
uitgetrokken. 

Vraag van de heer Veldhoen (PvdA): 
Kan de Staatssecretaris wat meer 
vertellen over de f 10 mil joen die 
beschikbaar is gesteld voor de 
verplaatsing van de rubberregeneraat-
fabriek van Vredestein-Radium te 
Maastricht? 

De regeneraatfabriek van Vredestein-
Radium te Maastricht veroorzaakt een 
zeer grote overlast. Milieuhygiënische 
sanering op de huidige lokatie leidt 
niet tot het vereiste resultaat. In het 
belang van zowel de werkgelegenheid 
als het milieu (het bedrijf maakt 
nieuwe grondstoffen uit afvalrubber en 
oude banden) was reeds besloten op 
grond van de Wet inzake de luchtver-
ontreiniging een bedrag van f 10 
mil joen beschikbaar te stellen voor 
verplaatsing van het bedrijf, waarbij 
tevens uitbreiding van de verwerkings-
capaciteit voor personenautobanden 
tot de mogelijkheden werd gerekend. 

Met eventuele verplaatsing is 
uiteraard in totaliteit een hoger bedrag 
gemoeid dan f 10 mil joen. Vredestein is 
geen particuliere ondernemer, de 
aandelen zijn voor 100% in handen van 
de overheid. Over de totaal-problema-
tiek van Vredestein vindt nog interde-
partementaal overleg plaats. 

Opmerking van mevrouw De Boois 
(PvdA): Gemeentelijke leges moeten 
de kosten van een hinderwetvergunning 
dekkenn. 

Kern 
Ik onderschrijf de mening van mw. 

de Boojs dat de Gemeentelijke leges 
de kosten van het verlenen van een 
hinderwetvergunning moeten kunnen 
dekken. 

Toelichting 
Zoals bij de behandeling in de 

Tweede Kamer van de Wijziging van 
de Hinderwet diverse malen door de 
vorige Minister is opgemerkt zijn de 
huidige leges van een hinderwetver-
gunning ten opzichte van de kosten 
daarvan in het algemeen bijzonder 
laag. 

In het kader van de verbetering van 
de uitvoering van hinderwettaken is 
het dan ook gewenst, dat de Gemeen-
ten aan kostendekking door middel 
van leges de nodige aandacht beste-
den. Zo mogelijk dienen de leges 
daarom tot een kostendekkend tarief 
te worden opgetrokken. 

Vragen van de heer Tommei (D'66) en 
mevrouw De Boois (PvdA): 

1. Evaluatie van effect van ter 
beschikking gestelde gelden is 
gewenst (n.a.v. constatering dat in 
Noord-Brabant voor de t.b.v. de 
coördinatie Wabm uit het provincie-
fonds beschikbaar gestelde gelden 
slechts twee ambtenaren zijn aange-
steld). 

2. Betere informatie over besteding 
gelden door provincies gewenst. 

3. Zie ook vraag De Boois over 
besteding gelden WLW, die meer 
specifiek wordt beantwoord (VI, 4). 

Kern 
Ten aanzien van de besteding van 

verhoging van uitkering Provincie-
fonds in verband met coördinatietaak 
Wabm (in 1980: 5 miljoen) vindt 
evaluatie plaats door Adviescommis-
sie evaluatie Wabm. De problematiek 
van de besteding zal ook aan de orde 
worden gesteld bij de behandeling 
van de specifieke uitkeringen in het 
kader van het decentralisatieplan. 

Toelichting 
Uitkering aan provincies in verband 

met de coördinatietaak in het kader 
van de Wabm geschiedt via Provincie-
fonds. In 1980 ontving Noord-Brabant 
hiervoor een bijdrage van f600. 000. 
In dit verband zij verwezen naar 
bijgevoegde brief van de vorige 

Minister aan Gedeputeerde Staten 
van die provincie, dd. 20 juli 1981. 
Geschat was ongeveer 50 personeels-
leden voor de provincies gezamenlijk 
voor de coördinatieregeling. In het 
algemeen worden ten behoeve van de 
uitvoering van mil ieuwetgeving 
specifieke uitkeringen verleend: het 
apparaat is nog in opbouw. Daardoor 
is het ook nodig de vinger aan de pols 
te houden met betrekking tot de 
besteding van de gelden. Bij de 
Wabm-coördinatietaak gaat het om 
gelden die zijn gestort in het Provin-
ciefonds; dus Ministerie van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne heeft 
daarover geen zeggenschap. Dergelij-
ke uitkeringen uit Provinciefonds en 
uit Gemeentefonds kunnen ook voor 
andere doeleinden worden aange-
wend dan voor die waarvoor ze 
worden verstrekt. Dit is de keerzijde 
van de, overigens door mij wel 
onderschreven, financiële decentrali-
satie. 

In de context van de voorbereiding 
van het Hoofdstuk Financiële bepalin-
gen zal in overleg met de Minister van 
BiZa worden geëvalueerd de besteding 
van gelden die lagere overheden 
ontvangen via specifieke uitkeringen 
en via Provincie- en Gemeentefonds 
ten behoeve van uitvoering van 
milieutaken. 

Het is de bedoeling in het Hoofdstuk 
Financiële bepalingen van de Wabm 
een aantal zaken met betrekking tot 
de uitkeringen aan lagere overheden 
te regelen; rekening houdend met de 
bij BiZa in voorbereiding zijnde 'Wet 
algemene bepalingen specifieke 
uitkeringen'. 

Ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne 

Aan Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant 

's-Hertogenbosch 20 juli 1981 

Onderwerp: Knelpunten milieubeleid 

Uit het Brabants Dagblad van 19 
juni 1981 vernam ik dat door u een 
notitie over de knelpunten in het 
milieubeleid van de provincie Noord-
Brabant is opgesteld. In deze notitie 
signaleert u volgens het krantenbericht 
een explosieve tekortkoming van de 
provinciale taken door de totstandko-
ming van allerlei nieuwe milieuwetten 
in de afgelopen tien jaren. Het gevolg 
daarvan is een voortdurende overbe-
lasting van de medewerkers bij het 
Bureau Milieuhygiëne van Provinciale 

Tweede Kamer 
21 januari 1982 Noten 1481 



Waterstaat. In afwachting van een 
onderzoek naar de meest wenselijke 
organisatie van het provinciaal 
apparaat, zo zou voorts in de notitie 
staan, zit er niets anders op dan te 
woekeren met de bestaande mogelijk-
heden. 

Uit het krantenbericht - en naar ik 
aanneem ook uit de notitie - zou 
gemakkelijk de indruk kunnen ontstaan 
dat de knelpunten in de uitvoering 
van het milieubeleid zijn ontstaan 
doordat het Rijk de provincie wel 
nieuwe taken heeft opgelegd maar 
daarvoor onvoldoende of niet ti jdig 
de middelen voor uitbreiding van de 
personele capaciteit heeft gegeven. Ik 
hecht er aan dat die indruk wordt 
weggenomen. De volgende gegevens, 
die wellicht onder de aandacht van 
Provinciale Staten kunnen worden 
gebracht, dienen daartoe. 

1. Sedert 18 september 1972 
ontvangt de provincie Noord-Branbant 
de algemene bijdrage krachtens het 
Bijdragebesluit provincies luchtveront-
reiniging. Deze bijdrage dient ter 
tegemoetkoming in de kosten van 
uitvoeringvan de vergunningverlening 
en controle. 

Tussen 1978 en 1981 is de bijdrage 
(mede in afwachting van de opgave 
van de besteding van deze gelden bij 
wijze van voorschot verstrekt) toege-
nomen van ruim f 1,2 min. tot ruim 
f 1,5 min. In tegenstelling tot de 
overige provincies verstrekt Noord-
Brabant geen opgave met betrekking 
tot de besteding van de ontvangen 
bijdrage. Wel blijkt uit het binnenkort 
te publiceren overzicht van de 
provinciale vergunningverlening op 
grond van de Wet inzake de luchtver-
ontreiniging en de Hinderwet in 
relatie tot de invoering van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne 
(VAR 1981, 31) dat de totale tijdsbe-
steding voor de uitvoering van alle 
WLV-taken in Noord-Brabant 12, 65 
manjaren bedraagt. 

2. Met ingang van 1 januari 1980 is 
de uitkering uit het Provinciefonds 
verhoogd in verband met het in 
werking treden van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne per 1 
september van dat jaar. Voor Noord-
Brabant betekende dit een verhoging 
van de uitkering met f612.570. 

3. Ten behoeve van de uitvoering 
van de Afvalstoffenwet ontvangt 
Noord-Brabant financiële middelen 
voor drie medewerkers; ten behoeve 
van de uitvoering van de Wet chemi-
sche afvalstoffen voor twee medewer-
kers. Een verzoek om verhoging van 
de toezeggingen is nooit ontvangen. 
De provincie maakt overigens geen 
haast met het innen van toegezegde 
gelden. 

4. In verband met de voorbereiding 
van de uitvoering van de Wet geluid-
hinder zijn reeds vanaf 1979 jaarlijks 
gelden aan de lagere overheden 
toegekend, teneinde anticipatie op de 
uitvoering van de wet mogelijk te 
maken (ter illustratie: de eerste 
onderdelen van de Wet geluidhinder 
die een taak voor de provincies met 
zich meebrengen zullen pas op 1 
september 1981 in werking treden). 

Noord-Brabant ontving voor 1979, 
1980 en 1981 een vergoeding voor 
respectievelijk twee, drie en vijf 
manjaren. Een aanvraag voor 1982 en 
volgende, die voor 1 maart 1981 had 
moeten worden ingezonden, is pas 
begin juli ontvangen. 

De ondersteuning van het provinci-
aal milieubeleid is in de afgelopen 
jaren niet beperkt gebleven tot het 
beschikbaar stellen van financiën voor 
extra personeel. 

Voor de inwerkingtreding van de 
Wet algemene bepalingen milieugiëne 
is met elke provincie van gedachten 
gewisseld over de knelpunten die de 
invoering van deze wet voor de 
provinciale vergunningverlening zou 
kunnen hebben en over de oplossingen 
die daarvoor gevonden zouden kunnen 
worden. 

Naar de mogelijkheden tot en 
behoefte aan opleidingen met 
betrekking tot de invoering van de Wet 
geluidhinder is onderzoek verricht. 
Verschillende initiatieven zijn opgeno-
men tot het opzetten van cursussen 
en opleidingen. Dit is een van de 
redenen voor de gefaseerde inwerking-
treding van de wet. 

Tot slot zij gewezen op de financiële 
steun die mijn ambtsvoorgangster 
heeft toegekend aan het Proefproject 
vergunningprodedures op grond van 
de Wet inzake de luchtverontreiniging 
en de Hinderwet Noord-Branbant, dat 
in 1976 in uw provincie werd uitge-
voerd. Het rapport van dat onderzoek 
bevat vele aanbevelingen die de 
uitvoering van het provinciale milieu-
beleid ten goede kunnen komen. 

De Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, 

Vraag van de heer Lankhorst (PPR): 
Hoe staat het met het milieuherstel-
plan? 

Kern 
De bedoeling wordt zeker gedeeld; 

op verschillend gebied saneringsacti-
viteiten. Middel van apart plan zou 
aan het deel eerder afbreuk kunnen 
doen, door twee grote bezwaren: 

Het herstel van aangetast milieu 
mag niet alleen op bepaalde kansrijke 
gebieden betrekking hebben en de 
planning van de sanering dient 
onderdeel te zijn van een meer 
integrale benadering van het milieube-
leid, waarvan preventie en sanering in 
onderling verband worden gebracht. 

Een en ander komt aan de orde in 
IMP's. In de nota inzake beleidsplan-
ning zal op het aspect 'herstel: naast 
'bescherming: en 'behoud' worden 
ingegaan. 

Toelichting 
Bij de behandeling van de begroting 

1981 is in de beantwoording van 
schriftelijke vragen reeds gewezen op 
moeilijke realiseerbaarheid van een zo 
ambitieus project als een milieuher-
stelplan. Vooral het ontbreken van de 
benodigde informatie staat het 
opstellen van een dergelijk integraal 
plan in de weg. Deze informatiebehoef-
te is dermate omvangrijk, dat daarin 
ook niet op korte termijn kan worden 
voorzien. Aan de genoemde bezwaren 
kunnen nog enkele belangrijke 
overwegingen worden toegevoegd. 
Het herstel van aangetast milieu mag 
zich niet beperken tot bepaalde 
kansrijke gebieden. Een integrale 
benadering van het milieubeleid 
vordert bovendien dat sanering en 
preventie in een onderling samenhan-
gend geheel worden bezien. 

Een apart milieuherstelpalan gericht 
op sanering alleen is daarmee niet 
goed te verenigen. Het zou zelfs tot 
vertraging kunnen leiden. 

Opmerkingen van de heer Braams 
(VVD): Heffingen moeten dienen voor 
doelmatige maatregelen ter verbete-
ring van de milieukwaliteit. Duidelijk 
moet zijn om welke milieuaspecten 
het gaat en wat de relatie is tussen 
heffing en milieukwaliteit. 

Kern 
Ervan uitgaande, dat niet gedoeld 

wordt op zuiver regulerende heffingen, 
geldt dat heffingen door hun bestem-
mingskarakter voldoende duidelijk 
zijn voor de heffingsplichtigen. 

Zoals blijkt uit het antwoord op 
vraag 57 van de schriftelijke behande-
ling, ben ik voornemens in de loop 
van dit jaar met de vaste commissie 
mede hierover aan de hand van een 
notitie betreffende de hoofdlijnen van 
het toekomstige financieringsstelsel 
nader overleg te voeren. 

Toelichting 
In het algemeen is het niet mogelijk 

een éénduidige relatie te leggen 
tussen heffing en milieukwaliteit. 
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In de toelichting bij heffingenbeslui-
ten en in bij voorbeeld de Nota 
Milieuheffingen wordt uitgebreid 
ingegaan op het doel van heffingen 
en de bestemming van de daaruit 
verkregen middelen. 

Opgemerkt zij, dat thans geen 
zuiver regulerende heffingen, die 
overigens steeds een direct instrumen-
tele functie vervullen, van kracht zijn. 

Vraag van mevrouw De Boois (PvdA): 
Het is de vraag of de heffingen wel 
kostendekkend zijn: moeten de 
heffingen Wet LuVo niet bijgesteld 
worden, evenals de zeker niet toerei-
kende heffingen op afvalolie en 
chemische afvalstoffen. 

Kern 
Binnen het kader van de begroting 

1982 is voorzien in een stijging van de 
heffingen luchtverontreiniging met 
ingang van 1 februari 1982. Bijstelling 
van andere heffingen is momenteel 
niet nodig. 

Toelichting. 

Indien het ambtelijk overleg omtrent 
de meerjarencijfers, dat thans gaande 
is met het Ministerie van Financiën, 
leidt tot wijziging van deze cijfers, 
zullen de tarieven van de heffingen, 
waar nodig, bijgesteld dienen te 
worden. Voor de komende jaren zal 
van jaar tot jaar worden bezien welke 
bijstelling van de heffingen vereist is in 
relatie tot de uitgaven-ontwikkeling. 



wfr 


