
9de Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 141 leden, te we-
ten: 

Van Aardenne, Aarts, Van Amelsvoort, 
Andela-Baur, Van den Anker, E. C. Bak-
ker, M. Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter 
Beek, Beinema, Van den Bergh, J . D. 
Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, Bolke-
stein, de Boois, Borgman, Braks, Brink-
horst, Broekhuis, Brokx, Brouwer, Bui-
kema, Castricum, De Cloe, G. M. P. 
Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, Cot-
terell, Couprie, Van Dam, Dees, Dekker, 
Dijkman, Van Dis, Dolman, Duinker, 
Van Eekelen, Engwirda, Epema-Brug-
man, Van Erp, Van Es, Evenhuis, Even-
huis-van Essen, Eversdijk, Faber, Frin-
king, Gerritse, Ginjaar-Maas, De Graaf, 
Groenman, Gualthérie van Weezel, 
Haas-Berger, Van der Hek, Hennekam, 
Herfkens, Hermans, Hermsen, Van ler-
sel, Jabaaij. Jacobse, Janmaat-Abee, 
Joekes, De Jonge, Knol, Kohnstamm, 
Koning, Konings, De Korte, Korte-van 
Hemel, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, De Kwaadsteniet, Lank-
horst, Lansink, Leerling, Van der Lin-
den, Mateman, Van der Mei, Meijer, 
Mertens, Mik, Mommersteeg, Moor, 
Van Muiden, Müller-van Ast, Niessen, 
Van Nieuwenhoven, Nijpels, Van 
Noord, Nuis, Nypels, Van Ooijen, Oo-
men-Ruijten, Patijn, Ploeg, Poppe, De 
Pree, Rienks, Rietkerk, Roethof, Van 
Rossum, Van der Sanden, Schaap-
man, Schaper, Schartman, Scherpen-
huizen, Scnolten, Schutte, Smit-Kroes, 
Van der Spek, Spieker, Stoffelen, Taze-
laar. Tommei , Van den Toorn, Tous-
saint. Tripels, Ter Veer, Ter Veld, Veld-
hoen. Veldhuizen, Verkerk-Terpstra, 
De Visser, Van der Vlies, Van Vli jmen, 
B. de Vries, K. G. de Vries, Waalkens, 
De Waart, Wagenaar, Wallage, Walt-
mans, Weijers, Wiegel, Wilbers, Wil-
lems, Wolff, Wolters, Wöltgens en 
Worrel l , 

en de heer Van Mierlo, Minister van 
Defensie en mevrouw Dales, Staats-
secretaris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid. 

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

Salomons en Wessel-Tuinstra we-
gens verblijf buitenslands, de hele 
week; 

Zijlstra, wegens bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ingekomen is een 
beschikking van 9 oktober 1981 inzake 
de aanwijzing van de vertegenwoordi-
gersen plaatsvervangende vertegen-
woordigers in de Raadgevende Verga-
dering van de Raad van Europa. 

Deze beschikking ligt op de griffie ter 
inzage. 

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

Geen van de beide Kamers der Sta-
ten-Generaal en evenmin de Gevol-
machtigde Ministervan de Nederland-
se Antil len heeft uitdrukkelijke goed-
keuring gevraagd van de lnternationa-
le Walvisvangstregeling, gedrukt on-
der nummer 17 136, R 1195, die op 21 
september 1981 aan de Kamer is over-
gelegd. 

Ik stel voor, dit stuk voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Op verzoek van de frac-
tie van het CDA benoem ik in de vaste 
Commissie voor Economische Zaken 
het lid Braks tot plaatsvervangend lid 
in plaats van het lid Van den Toorn. 

Op verzoek van de fractie van de PvdA 
benoem ik in de vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken het lid Herfkens 
tot vast lid in plaats van het lid De Vis-
ser, en de leden Wallage en Poppe tot 
plaatsvervangend lid in plaats van de 
leden Ter Veld en Herfkens. In de vaste 
Commissie voor Verkeer en Water-
staat benoem ik het lid De Visser tot 
plaatsvervangend lid in plaats van het 
lid Kosto. 

Dinsdag 3 november 1981 

Aanvang 14.00 uur 

Tevens deel ik aan de Kamer mee 
dat de Gemengde Commissie voor de 
Stenografische Dienst der Staten-Ge-
neraal tot haar voorzitter heeft be-
noemd mevrouw G. M. P. Cornelissen 
en dat de Commissie voor de Stenogra-
fische Dienst voor de Eerste Kamer tot 
haar voorzitter heeft benoemd de heer 
Vermeer. 

In de adviescommissie voor het Res-
taurantbedrijf benoem ik het lid Korte-
van Hemel in de bestaande vacature. 

Op verzoek van de fractie van de PSP 
benoem ik tot plaatsvervangend lid 
van de bijzondere commissie drugbe-
leid het lid Van Es in de plaats van het 
lid Van der Spek. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Zoals ik al aan de leden 
heb medegedeeld, stel ik voor aan de 
orde te stellen en te behandelen: 

a. het verslag van een mondeling 
overleg inzake de Nucleaire Plannen 
Groep-vergadering (17 100-X, nr. 8) 
(op verzoek vanuit de Kamer); 

b. wetsontwerp Nadere wijziging 
van de Algemene Kinderbijslagwet 
(kinderbijslag aan de verzorgende ou-
der, alsmede enige wijzigingen van 
technische aard) (op verzoek van de 
Regering) (16 632); 

c. wetsontwerp Wijziging van de AI-
gemene Kinderbijslagwet (invoering 
recht op kinderbijslag over een be-
perkte periode voor werkloze school-
verlaters en voor daarmee gelijkge-
stelden (op verzoek van de Regering) 
(17 029); 

d. wetsontwerp Wijziging van 
hoofdstuk XV (Departement van Soci-
ale Zaken) van de begroting van uitga-
ven van het Rijk voor het jaar 1980 
(verzamelontwerp; tweede wijzigings-
voorstel) (16 943); 

e. de stemmingen naar aanleiding 
van de onder a, b en c genoemde on-
derwerpen aan het slot van de agen-
da; 

f. in het vragenuur de mondelinge 
beantwoording van de vragen van de 
leden Wiegel, De Korte en Evenhuis 
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Voorzitter 

(allen V.V.D.) door de Minister-Presi-
dent en de Ministers van Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid en van Bin-
nenlandse Zaken over doorwerking 
van de bouw-c.a.o. in uitkeringen e.d. 

Ook stel ik voor, aan de orde te stellen 
en toe te voegen aan de agenda van 
deze week na de mondelinge beant-
woording van vragen: 

- wetsontwerp Verbetering van een 
misstelling in artikel 15, derde lid van 
de Wet van 11 december 1980, Stb. 
653, houdende uitvoering van het op 
18 maart 1970 te 's-Gravenhage tot 
stand gekomen Verdrag inzake de ver-
krijging van bewijs in het buitenland in 
burgerlijke en in handelszaken (Trb. 
1979,38) (17 108); (Over dit wets-
ontwerp is een blanco verslag uitge-
bracht.) 

- wetsontwerp Wijziging van de 
Postwet 1954 (Stb. 592) (16 785); 

- jaarverslag van de Commissie 
voor de Verzoekschriften betreffende 
de werkzaamheden in de zittingen 
1980-1981 en 1981 (17 131, nr. 1, her-
druk); 

- verslagen van de Commissie voor 
de Verzoekschriften over een aantal in 
haar handen gestelde adressen 
(17 131, nrs. 2 t /m14en16 ) . 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Van der Sanden, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Van der Sanden (CDA): Mi jn-
heer de Voorzitter! Op dit ogenblik 
hebt u nog geen nadere voorstellen 
gedaan met betrekking tot de werk-
zaamheden van de Kamer. Oorspron-
kelijk had u voor deze week de behan-
deling van de tweede lezing van de 
grondwetsherziening voorzien. Wilt u 
nog eens bezien of deze behandeling 
toch niet kan plaatsvinden, gelet op de 
vertragingen die anders dreigen op te 
treden en gelet op de situatie waarin 
wi j zouden kunnen terechtkomen daar 
het eind van het kalenderjaar in zicht 
komt? 

De Voorzitter: Ik stel mij voor, in de 
loop van deze week de Kamer voor te 
stellen óf het debat over de regerings-
verklaring volgende week te houden 
en de week daarna het debat over de 
grondwetsherziening te houden, öf 
volgende week over de grondwetsher-
ziening te debatteren. 

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

over de uitkomsten van de vergade-
ring van de Nucleaire Plannen Groep 
(17 100-X,nr.8). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Ploeg (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil beginnen om namens 
de VVD mijn dank uit te spreken jegens 
u dat er verleden week al rekening 
mee is gehouden dat er een mogelijk-
heid bestond dat dit debat vandaag 
zou plaatsvinden. Wij hebben zo kort 
na het mondeling overleg met de be-
windsman het verslag - het z.g. witte 
stuk - en ik wil in mijn dank allen be-
trekken die eraan hebben medege-
werkt dat de Kamer de beschikking 
heeft over alle relevante stukken, zij 
het dan dat wij slechts de Nederlandse 
inbreng hebben van het besprokene 
tijdens de Nuclear Planning Group. 
Andere ministers van Defensie hebben 
kennelijk minder drang tot openbaar-
making van hun interventie. Wel heb-
ben wij kennis kunnen nemen van het 
uitgegeven communiqué dat gelukkig 
ook is onderschreven door de demissi-
onaire Nederlandse Ministervan De-
fensie. 

De VVD-fractie heeft om dit plenair 
debat gevraagd, omdat zo'n belangrij-
ke zaak als het vraagstuk van de mo-
dernisering van kernwapens ver uit-
gaat boven een mondeling overleg 
tussen de demissionaire bewindsman 
en de vaste Kamercommissie. Het gaat 

om de positie van Nederland in de we-
reld. Aangezien uit allerlei publieke uit-
spraken van kamerleden van rege-
rings- en van oppositiepartijen na het 
bezoek van de heer Van Mierlo aan 
Schotland enige verschillen in uitleg 
en in interpretatie bleken en nog blij-
ken, komt het ons wenselijk voor om te 
trachten enige duidelijkheid te verkrij-
gen, zeker waar het hier toch een we-
zenlijk onderdeel van het regeringsbe-
leid betreft. Wachten op een rege-
ringsverklaring zou slechts vertragend 
werken, te meer daar nu al weer te 
Brussel aan het volgende communi-
qué voor de decembervergadering 
wordt gesleuteld. 

De Minister heeft daar interessante 
opmerkingen over gemaakt in het 
mondeling overleg. Bovendien is nu 
de demissionaire Minister van Buiten-
landse Zaken, de heer Van der Stoel, 
voor een kort bezoek naar de VS ver-
trokken om daar onder andere de he-
ren Haig en Weinberger te ontmoeten. 
Ik weet niet of deze Minister er ant-
woord op kan geven, maar ik zou 
graag vernemen wat de heer Van der 
Stoel daar gaat doen gezien zijn de-
missionaire status. Ten slotte heeft de 
heer Breznjev in een interview met 
'Der Spiegel' een aantal opmerkingen 
gemaakt die deze gedachtenwisseling 
met de Minister alleen maar nuttig 
kunnen maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is voor 
mijn fractie nog steeds wat onduidelijk 

Het debat over de uitkomsten van de vergadering van de Nucleaire Plannen Groep vangt aan. Mi-
nister Van Mierlo (Defensie) zit achter de regeringstafel 
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De heer Ploeg (WD) 

waarom de Minister niet in grote lijnen 
- ik stel dat heel nadrukkel i jk" voordat 
hij naar zijn 'conference' in Gleneagles 
ging in de Kamer heeft medegedeeld 
welke boodschap hij zijn NAVO-colle-
ga's zou brengen. Hij heeft, zoals hij 
zelf zegt, de gevoelens van het Neder-
landse volk vertolkt. Hoe kwam de Mi-
nister aan die wetenschap? Hij heeft in 
Schotland onder andere aandacht ge-
vraagd voor de z.g. hollanditis, naar 
zijn zeggen een verfoeilijke term, een 
misleidende beschrijving van een on-
begrepen situatie. 

Als men dat beeld wil wegnemen, al-
dus de bewindsman, dan zal men 
moeten trachten, in het buitenland 
duidelijk te maken wat er hier aan de 
hand is. Nu kan ik de drang van de Mi -
nister om zich te storten in het gezel-
schap van zijn oude vakgenoten wel 
begrijpen, maar als dan deze demissi-
onaire boodschap naar buiten wordt 
gebracht, vraag ik mij af, waarom de 
Minister zich vooral beijverd heeft om 
zijn verhaal aan de Nederlandse pers 
te slijten. Ik weet het, ik heb hier ook in 
het mondelinge overleg wat vragen 
over gesteld. Is de positie van Neder-
land, vraag ik de Minister nu, dan zo 
onbelangrijk aan het worden, of was 
men benauwd dat die hollanditis echt 
een besmettelijk virus was zodat men 
het verstandiger achtte om uit de 
buurt van de Minister te blijven? 

De Minister heeft tijdens het monde-
linge overleg - mijn dank voor de uit-
voerige beantwoording van de vele 

vragen die hem toen zijn gesteld - nog 
eens stilgestaan bij het optreden van 
de vredesbeweging. 

Hij heeft daarover interessante din-
gen gezegd, waarvoor ik hem al heb 
gecomplimenteerd. Ik geloof echter 
toch dat hij zich als bewindsman niet 
al te veel aan filosofische beschouwin-
gen moet wi jden, hoe belangwekkend 
die ook zijn. Hij moet gestalte geven 
aan een veiligheidsbeleid, ingebed in 
het Atlantisch Bondgenootschap. Dit 
moet gebeuren op een manier die ons 
niet in de kleuterklas brengt, om maar 
eens een term van collega Van den 
Bergh te gebruiken. 

Ik maak mij de tolk van een vraag 
van de heer Heldering, die zich in de 
NRC afvroeg, of Nederlandse vei l ig-
heid beter wordt gediend door eenzij-
dig optreden, zoals de vredesbewe-
ging propageert, of door een gemeen-
schappeiijk optreden met de bondge-
noten, dat wordt bereikt door geven en 
nemen van alle bondgenoten. Het op-
treden van een vredesbeweging heeft 
in een democratie, een open samenle-
ving, maximaal resultaat. Hoe anders 
pakt dit echter uit in een gesloten ge-
meenschap. Doet de Minister niet mee 
aan de door hem en mij verfoeide cli-
chévorming, door steeds maar het 
woord vredesbeweging te gebruiken 
voor diegenen die eenzijdig kernwa-
pens wi l len verwijderen? Alsof zij die 
eenzijdige stappen afwijzen en niet 
achter het banier 'De kernwapens de 
wereld uit, te beginnen bij Nederland' 

aanlopen, niet evenzeer de vrede wen-
sen. Zij wensen die vrede evenzeer, zij 
het via een meer evenwichtige bena-
dering. Het begint er door al die etiket-
tenplakkerij zo langzamerhand op te 
lijken alsof de NAVO een soort oor-
logsvereniging is. Als het ooit tot een 
conflict zou komen, heeft dit bondge-
nootschap in zijn vredebewarende 
taak gefaald. Ik hoop dat de Minister 
dit met mi j eens is. Dat zou hij best 
eens kunnen zeggen, ook hier. 

Mijn fractie is, met alle respect voor 
de pacifistische grondgedachte, van 
mening dat atoompacifisme niet tot 
een veiliger en vreedzamer wereld 
leidt. Ons streven zal erop gericht 
moeten zijn, vanuit een evenwichtssi-
tuatie te geraken tot een vermindering 
van de bewapening, vooral de nucleai-
re. Het is verleidelijk om, als resultaten 
van onderhandelingen langer uitbli j-
ven dan wij wensen, toe te geven aan 
het doen van eenzijdige stappen. Ik on-
derschrijf volledig de stelling van de 
Minister dat de paradox van de kern-
bewapening bestaat uit het gegeven, 
dat de preventieve rol ervan bestaat 
via het besef van het huiveringwek-
kende ervan. Conventionele bewape-
ning kent die preventieve betekenis 
niet. 

Angst is een slechte raadgever. Ik 
zou de Minister prijzen als hij in navol-
ging van zijn collega van Buitenlandse 
Zaken duidelijk zou wil len maken dat 
er ook in die vredesbeweging wel eens 
meer aandacht zou mogen zijn voor 
hetgeen de Sovjet Unie aan nucleaire 
bewapening heeft. De Minister heeft 
gezegd dat vele landen de indruk heb-
ben dat Nederland aan de vooravond 
van de onderhandelingen tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjet Unie 
van plan was om de basis daar onder-
uit te halen. Dat wordt - aldus de Mi-
nister — door alle bondgenoten zonder 
uitzondering als een dolkstoot in het 
bondgenootschap beschouwd. Wat 
heeft de demissionaire bewindsman 
gedaan om die indruk weg te nemen? 
Vindt de Minister dat het van zijn kant 
stellen, dat een missionaire regering, 
van welke samenstelling dan ook, in 
december waarschijnlijk nog niet tot 
een plaatsingsbesluit zal komen, in 
overeenstemming is met het ook door 
hem onderschreven communiqué? 
Hoe komt de Minister aan die weten-
schap? Daarover is in de Kamer helaas 
geen debat geweest. 

Onderschrijft de Minister het NAVO-
communiqué van mei 1981 ? Ik zal 
de inhoud niet herhalen, tenzij de Mi-
nister mij vraagt nog eens duidelijk te 
maken wat daarin staat. Mij blijkt, dat 
de Minister dat vraagt. Er staat dat in 
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Ploeg 

het licht van de toenemende ontplooi-
ing van de SS-20, die de door de NAVO 
geplande TNF-ontplooiing te bo-
ven gaat, de modernisering van de 
TNF van het bondgenootschap meer 
essentieel is dan ooit en de enige re-
alistische basis voor parallelle wapen-
beheersing biedt. Het verbaast mij dat 
de Minister die tekst niet kent. 

Op de vraag wat er zou gebeuren als 
Nederland onverhoopt niet zou beslui-
ten tot plaatsing, moet de Minister het 
antwoord schuldig bli jven, maarzo 
voegt hij eraan toe: 'ik heb niet het ge-
voel, dat de vijand tot de aanval over-
gaat'. Een raillerende opmerking, zei 
de Minister, maar ik wi l hem er toch 
even over kapittelen. Ik vind dat een 
antwoord dat het aardig doet in een 
bruine kroeg, maar een Minister van 
Defensie die zijn taak serieus opvat, 
onwaardig. In die denktrant zou mor-
gen de hele krijgsmacht kunnen demo-
biliseren. 

In de gedachte van de VVD-fractie 
wordt door het dubbelbesluit, de eens-
gezindheid in de NAVO versterkten de 
kracht waarmee de VS met de Sovjet-
Unie over wapenbeheersing kunnen 
onderhandelen, alleen maar vergroot. 
Daarmee wordt de kans op een ak-
koord over die wapenbeheersing ook 
vergroot. 

Wij hebben verleden week gediscus-
sieerd over de nul-optie en ik wi l hier-
op terugkomen. De Minister heeft tot 
zijn collega's gezegd dat alles zal moe-
ten worden gedaan om de wapenbe-
heersingsonderhandelingen zo ambi-
tieus mogelijk te voeren, ten einde een 
beperking te bewerkstelligen op het 
laagst mogelijke niveau. De Minister 
zegt daarbij: de nul-optie dient te wor-
den gezien als de ideale oplossing. 
Daarover zijn vragen gesteld van ver-
schillende kanten, maar de Minister 
wenst geen antwoord te geven. De VS 
voeren de onderhandelingen met de 
Sovjet-Unie. Zij sluiten de nul-optie 
niet uit - de VS - maar zij achten het 
verstandiger vanuit hun onderhande-
lingspositie, deze nul-optie niette noe-
men. 

Waarom dan toch met zoveel voort-
varendheid betoogd dat er met name 
door de Nederlandse bewindsman op 
is aangedrongen, de nul-optie in het 
communiqué op te nemen, als de in-
houd daarvan niet wordt ingevuld? De 
heer Van Mierlo gaat zelfs zo ver dat 
hij betoogt: als ik niet demissionair 
was geweest, had ik grote aarzeling 
iets te zeggen over wat ik mij voorstel 
bij de nul-optie. Een letterlijk citaat. 
Hoe moet ik dat nu ri jmen met de zin-
snede dat 'mede dank zij de inspanning 

van deze Minister de nul-optie werd 
opgenomen in het communiqué'? Nul 
is nul, aan beide zijden. Als dat zo lang 
mogelijk in het midden of in het vage 
wordt gelaten, is er dan nog wel kans 
op een nul-optie? Of alleen op een 
nul-optie aan NAVO-zijde? Hoe denkt 
de Minister over de opmerking van de 
heer Breznjev in een interview in Der 
Spiegel dat hij slechts wi l praten over 
vermindering van het aantal SS-20-ra-
ketten tegenover een absoluut niet 
moderniseren aan NAVO-zijde? 

Ik wi l nog een enkel woord spreken 
over het communiqué. Ik constateer 
dat de Minister heeft onderschreven 
dat de zogenaamde theater nuclear 
weapons in Europa 'the crucial link' 
zijn tussen de conventionele verdedi-
ging en de strategisch nucleaire bewa-
pening. Een 'ultimate guarantee' - vol-
gens het communiqué - voor de wes-
telijke veiligheid. Hoe verhoudt zich dit 
tot die nul-optie? 

Ik constateer tevens dat de Minister 
heeft onderschreven dat er een ' imba-
lance' - een onevenwichtigheid - is in 
de LRTNF. Deze onevenwichtigheid is 
verslechterd. 

Tegen die achtergrond legt de Mi-
nister er de nadruk op, dat de NAVO 
zal doorgaan - dit is de 'move ahead' -
met de genomen beslissing in decem-
ber 1979. De fractie van de VVD is het 
daarmee eens. Mijn fractie is het even-
eens met de Minister eens, als hij zegt, 
dat het dubbelbesluit van de NAVO-
Ministerraad in december 1979 een 
feitelijk gegeven is. Mijn fractie is het 
eens met de heer Mommersteeg, die 
tijdens de zogenaamde Atlantische 
Dag heeft gezegd, dat het NAVO-be-
sluit een politieke realiteit is, waaraan 
Nederland twee jaar later niet meer 
moet tornen. Immers, dat zou onze po-
sitie verzwakken. 

Mijn fractie is het oneens met de 
heer Van den Bergh van de fractie van 
de Partij van de Arbeid, die zegt dat het 
onaanvaardbaar is, wanneer het kabi-
net akkoord gaat met een herbevesti-
ging van dat dubbelbesluit. 

Ten einde de weliswaar demissi-
onaire Minister een steun in de rug te 
geven na alle discussies over het dub-
belbesluit, alle tekstexegesen, etcete-
ra, maar vooral om duidelijkheid te 
scheppen in de Nederlandse demissi-
onaire positie wil ik de Kamer om een 
uitspraak vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ploeg, 
Van Eekelen, Bolkestein, J . D. Blaauw 
en Evenhuis wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de uit-
komsten van de bijeenkomst op 20 en 
21 oktober 1981 van de Nucleaire Plan-
nen Groep van de NAVO; 

gelezen het door de NAVO-Ministers 
onderschreven communiqué van 21 
oktober 1981; 

spreekt als haar oordeel uit, dat het be-
leid, zoals in het communiqué ver-
woord, ook in de toekomst moet wor-
den gevolgd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 9(17 100-X). 

D 
De heer De Boer (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het CDA had geen behoefte 
aan dit plenaire debat. Wij waren van 
mening dat onze dorst naar informatie 
over wat zich in Gleneagles had afge-
speeld afdoende was gelest tijdens het 
mondelinge overleg. Voorts lijkt het 
ons geen goed idee om een voorschot 
te nemen op een inhoudelijke gedach-
tenwisseling met de Regering over 
een hoofdpunt van beleid, voordat er 
met de Regering een gedachtenwisse-
ling is geweest over de regeringsver-
klaring, in de vorm van algemene be-
schouwingen. Dit geldt des te meer nu 
deze Regering demissionair is. 

Wij zijn van mening, dat er in Glen-
eagles niets is geschied wat het nodig 
maakt, dat de Kamer, ondanks die 
voorgaande overweging, op dit mo-
ment uitspraken doet, op de eerste 
plaats niet, omdat de Nuclear Planning 
Group geen besluitvormend lichaam 
in de NAVO is, maar slechts een advi-
serend lichaam en op de tweede plaats 
niet, omdat de Minister hetgeen hij 
daar heeft gezegd heel duidelijk heeft 
geplaatst onder het nadrukkelijke be-
slag van parlementaire goedkeuring. 
Daarbij zou de mogelijkheid om aan de 
rem te trekken nog aanwezig zijn. 

Nu het debat toch is aangevraagd en 
wi j volgens goed gebruik in dit Huis 
daartegen geen blokkade hebben wi l -
len opwerpen, wi l ik van de gelegen-
heid gebruik maken om duidelijk te 
maken waarom wij althans ook geen 
problemen hebben met het optreden 
in meer algemene zin van deze Minis-
ter in Gleneagles. Wij hebben met in-
stemming kennis genomen van het 
feit dat hij, ondanks zijn demissionaire 
status en de handicap die dit met zich 
brengt, toch is gegaan naar Glen-
eagles. Hij heeft dit gedaan met de 
bedoeling om daar allerlei in het 
buitenland eventueel levende misver-
standen over de houding van de Neder-
landse bevolking en de Nederlandse 
politiek te helpen wegnemen. 
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De Boer 

Wat ons betreft heeft hij daarbij te-
recht meegedeeld, dat de meerderheid 
in Nederland het besluit van december 
1979, ook gezien beide lopen, als een 
fait accompli wi l aanvaarden, mede 
omdat dit besluit inmiddels zowel bin-
nen het bondgenootschap als door de 
Sovjet-Unie zelf thans unaniem wordt 
aanvaard als basis, op grond waarvan 
eind deze maand de onderhandelin-
gen over wapenbeheersing zullen be-
ginnen. 

Het zal duidelijk zijn dat wi j evenmin 
behoefte hadden aan een heroverwe-
ging door de andere NAVO-landen van 
het in december 1979 genomen besluit 
als aan zogenaamde herbevestigin-
gen. Elke vorm van herbevestiging is 
niets anders dan een herhalen van de 
besluitvorming van december 1979. 
Onze opvattingen omtrent wat zich 
daar toen heeft afgespeeld en datgene 
waartoe Nederland zich toen al of niet 
heeft gecommitteerd, zijn wel bekend 
in dit Huis. 

Met instemming hebben wi j gezien 
dat mede door toedoen van deze Mi-
nister voor het eerst in het communi-
qué over het uiteindelijke doel van het 
zogenaamde dubbelbesluit meer dui-
delijkheid is verschaft. Door het opne-
men van de nuloptie is nu duidelijk ge-
maakt dat het bondgenootschap er in-
derdaad met het dubbelbesluit naar 
streeft te voorkomen dat nieuwe wa-
pens geplaatst zouden moeten wor-
den door te bereiken dat de andere zij-
de de zijne weghaalt. Wij kunnen er la-
ter nog wel over praten, hoe dat pre-
cies met de getallen ligt. Ik denk dat 
het politiek significant is dat een einde 
is gemaakt aan de mogelijke veronder-
stelling, dat het bondgenootschap 
van zijn kant eigenlijk zou prefere-
ren dat er nooit een nuloptie uit zou 
komen en dat er altijd minimaal een aan-
tal kruisraketten of Pershings-2 in Eu-
ropa zouden worden gestationeerd. 
Die twijfel is geëlimineerd. Wij zijn 
daar blij mee. 

Eveneens met instemming heben 
wi j gezien dat ook dankzij de inspan-
ning van deze Minister meer duidelijk-
heid is verkregen over de invulling van 
de zogenaamde Shift-studie. Wij heb-
ben al geruime ti jd geleden aange-
kaart dat er een bredere invulling aan 
gegeven zou moeten worden dan de 
1-op-1 -vervanging van bepaalde ver-
ouderde door nieuwe wapens. Uit de 
tekst van het communiqué lijkt het nu, 
dat de opvattingen in het bondgenoot-
schap gaan in de richting van de door 
ons bepleite terugdringing van alle ge-
vechtsveld-nucleaire wapens en dus 
van de uitvoering van de in dit Huis 

eerder dit jaar meteen grote meerder-
heid aangenomen motie die op mijn 
naam stond. 

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, 
is een Nederlands spreekwoord. Ook 
op het punt van de realisering van de 
door ons zo hardnekkig bepleite ver-
mindering van de gevechtsveld-nucle-
aire bewapening zullen er nog heel 
wat NPG-vergaderingen moeten wor-
den gehouden voordat wi j daadwerke-
lijk zijn waar wi j uiteindelijk hopen te 
komen. Toch wil ik hierbij nadrukkelijk 
zeggen dat deze NPG op die weg geen 
verloren kans betekent. En dat is dan 
toch iets wat niemand deze Minister 
kan afnemen. 

In mijn inleiding heb ik al gezegd dat 
wij aan een inhoudelijke gedachten-
wisseling, vooruitlopende op de in-
houdelijke gedachtenwisseling over 
de regeringsverklaring, geen behoefte 
hebben. Wij zijn van mening dat het 
aannemen van moties op dit moment 
om dezelfde reden dient te worden af-
gewezen. Het zal dan ook duidelijk zijn 
dat wi j er geen behoefte aan hebben 
enigerlei steun te verlenen aan de mo-
tie die de heer Ploeg zojuist heeft inge-
diend. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik vind het weer een pro-
cedure van niks. Eerst is verleden 
week een mondeling overleg gehou-
den, dat nota bene stenografisch is 
verslagen. Dat is dus een heel dik stuk 
geworden dat onnozele lieden, die 
denken dat alles wat in deze Kamer 
plenair en zo passeert in de Handelin-
gen is terug te vinden, dan missen. Het 
staat immers niet in de Handelingen, 
maar in het verslag van het mondeling 
overleg, een wit stuk. Nu is er een ka-
merdebat over hetzelfde onderwerp, 
dat dreigt neer te komen op een herha-
ling van wat er verleden week gebeurd 
is. Ik zou het veel beter hebben gevon-
den als wij ineens dit debat hadden ge-
had. Dat zou een veel betere procedu-
re zijn geweest. Maar, het is nu een-
maal gebeurd. 

Ik ga niet herhalen. Voor mijn stand-
punt over het communiqué van de 
NPG-vergadering te Gleneagles en 
over de daar door de Minister gehou-
den 'redevoering' verwijs ik naar het 
verslag van het mondeling overleg 
van 27 oktober. Ik ga echter nog wel 
iets over het geheel zeggen. 

De Minister heeft in het mondeling 
overleg gezegd dat de meerderheid 
van de Kamer bereid is het dubbelbe-
sluit als een feit te aanvaarden en ook te 
aanvaarden dat het dient als basis voor 
de onderhandelingen. Hij heeft ook ge-
zegd dat een parlementaire meerder-

heid, die bereid is het dubbelbesluit als 
een feitelijk gegeven te aanvaarden, op 
basis waarvan onderhandelingen mo-
gelijk blijken te zijn en ook gevoerd wor-
den, daarmee niet een oordeel uit-
spreekt over de argumenten die inder-
ti jd tot dat dubbelbesluit hebben geleid. 

Uit de tekst van de redevoering van 
de Minister in Gleneagles maak ik op 
dat zijn oordeel is dat het onwaar-
schijnlijk is dat enige Nederlandse re-
gering in december van dit jaar tot een 
besluit over de stationering van de 
LRTNF zal kunnen komen, daar het 
proces van wapenbeheersing, waar-
aan Nederland het allergrootste belang 
hecht, dan eerst nauwelijks op gang zal 
zijn gekomen. 

Ik ben zo vrij het optreden van de Mi-
nister en het slotcommuniqué van de 
NPG-vergadering, onder andere op 
grond van deze uitspraken, als volgt 
samen te vatten: Het standpunt van 
Nederland over de redenen voor het 
dubbelbesluit van de NAVO van des-
tijds zal de NAVO een zorg zijn. Het be-
sluit is als zodanig herbevestigd. Het 
tweede punt is dat Nederland nog niet 
weet of het ja of nee zal zeggen tegen 
een plaatsingsbesluit. 

Nu heb ik het sterke vermoeden dat 
dit ook het standpunt van de Regering 
zou zijn als zij niet demissionair was. 
Dat betekent dat in de NAVO-Raad-
vergadering van december a.s. Neder-
land geen positief besluit zal nemen 
over de plaatsing. Dat is echter niet he-
lemaal zeker. In die ti jd is de Regering 
misschien nog wel demissionair en mis-
schien zitten wi j tegelijkertijd ook nog 
midden in een verkiezingscampagne. 
Daarom wil ik nu graag van de Minister 
horen dat hij bereid is, ook als hij dan 
nog demissionair zou zijn, vóór die NA-
VO-vergadering met de Kamer overleg 
te voeren over het door Nederland in te 
nemen standpunt in de vergadering 
van de NAVO-Raad. 

Minister Van Mierlo: Ik moet erop wi j -
zen dat ik daar niet zal zitten, maar 
mijn collega van Buitenlandse Zaken. 

De heer Van der Spek (PSP): De Rege-
ring is toch een heilige eenheid, ook al 
lijkt dat niet altijd zo evident? Daarom 
kan de Minister mij nu best namens de 
Regering antwoorden. Officieel is het 
een heilige eenheid en de Minister heeft 
de erbij behorende gelaatsuitdrukking. 

Minister Van Mierlo: Een demissionai-
re regering is iets minder heilig. 

De heer Van der Spek (PSP): Goed, 
dan vraag ik hem of hij de toezegging 
wi l doen dat degene die Nederland 
daar zal vertegenwoordigen bereid is 
met de Kamer van te voren te overleg-
gen over het standpunt dat Nederland 
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Van der Spek 

in de NAVO-vergadering van decem-
ber gaat innemen. 

Er is nog een tweede kwestie waar-
over ik kort iets wil zeggen, namelijk in 
verband met de door de Minister in het 
mondeling overleg van de vorige week 
aangehaalde shift-studie en dan met 
name over de vervanging van de Ni-
ke-Hercules door de Patriot. Volgens 
persberichten - ik denk dan met name 
aan de International Herald Tribune 
van gisteren - hebben NAVO-bronnen 
in Den Haag, Rome en Bonn laten 
doorschemeren dat in de NAVO-Raad-
Vergadering van dit voorjaar in Rome 
is besloten tot terugtrekking van de Ni-
ke's en van de atomic demolit ion mi -
nes (ADM's) en dat dit besluit eigenlijk 
nu naar buiten zou moeten worden ge-
bracht als een taktische tegenzet tegen 
de vredesbeweging in Europa. De 
Amerikanen zouden het besluit echter 
pas in 1983 bekend wil len maken, te-
gen de tijd dat de kruisraketten en de 
Pershing ll's geplaatst worden, zodat 
de Nike's en de ADM's dan als onder-
handelingsobject bij de Russen zou-
den kunnen worden ingebracht. 

In het mondeling overleg sprak de 
Minister echter over een interim-rap-
port over de Nike-vervanging en over 
een hervatting van de shift-studie op 
Nederlands verzoek. Hoe moet ik dat 
nu allemaal rijmen? Is het niet gewoon 
zo, dat deze studie en dit rapport al-
lang afgerond zijn, en dat men in de 
NAVO alleen maar zoekt naar de beste 
manier waarop de gegevens van de 
studie en het rapport politiek tegen de 
Westeuropese vredesbeweging (en te-
gen de Russen) gebruikt kunnen wor-
den? Is er ook nog verband met de 
nul-optie, in die zin dat de NAVO in de 
onderhandelingen niet de 572 cruise-
missiles en Pershing U's inbrengt maar 
de zogenaamd verouderde Nike's en 
ADM's? 

Wij worden natuurlijk voortdurend 
als we het over de NAVO hebben met 
verdraaide gegevens geconfronteerd. 
Er is immers veel geclassificeerd of op 
vreemde veronderstellingen geba-
seerd. De Minister heeft in het monde-
ling overleg een beetje openheid gege-
ven over zijn optreden binnen de NA-
VO. Misschien wi l hij vanmiddag op die 
weg voortgaan. 

D 
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Meestentijds probeer ik 
een wat sprankelender begin te verzin-
nen dan ik nu in mijn bagage heb. Ik 
moet namelijk beginnen met een paar 
opmerkingen over de aard van dit de-
bat. Het ware heel wat wijzer geweest 

indien dit debat had kunnen plaatsvin-
den met een gewoon kabinet. Wij heb-
ben nu te maken met een demissionai-
re Minister, een vertegenwoordiger 
van een Regering die nog niet voor het 
parlement is verschenen, een Rege-
ring die ook nog geen parlementaire 
instemming voor haar beleidsvoorne-
mens heeft verworven. Dat betekent 
dan ook dat dit debat per definitie 
geen volwaardig beleidsdebat kan zijn 
en, zo voeg ik eraan toe, ook niet kan 
worden afgerond met volwaardige be-
leidsmoties. 

Ik deel dan ook op voorhand mede 
dat mijn fractie om die reden geen mo-
ties zal indienen en dat wanneer ande-
re fracties om hen moverende redenen 
- de invull ing van dat fraaie woord laat 
ik graag aan ieders verbeelding over -
toch met moties komen - het is reeds 
geschied - wi j die moties niet op hun 
beleidsinhoudelijke merites zullen 
kunnen beoordelen. Wij zijn daartoe 
eenvoudig niet in staat, omdat, zoals 
gezegd, wij nog onkundig zijn van de 
beleidsvoornemens van de Regering, 
die op dit moment bovendien nog de-
missionair is. 

De Minister is zich in Schotland wel 
bewust geweest van zijn bijzondere 
positie. In zijn begeleidende brief aan 
de Kamer heeft hij nog eens benadrukt 
dat hij geen enkele toezegging heeft 
gedaan noch committer ing is aange-
gaan. 

Het blijkt ook uit de tekst van zijn 
speech die hij in het gezelschap van 
zijn collega's in de NPG heeft uitge-
sproken, want daarin heeft hij al direct 
in het begin medegedeeld, dat zijn op-
merkingen als onverbindend moesten 
worden beschouwd. 

Nu heeft de Minister in Schotland 
wel over aanwijzingen met betrekking 
tot de gedachtenwereld in dit parle-
ment gesproken. Dat lijkt mij logisch, 
want a contrario geredeneerd zou het, 
als er wel kameruitspraken waren ge-
weest, een belediging van het parle-
ment zijn geweest, slechts over aan-
wijzingen te spreken en niet over op-
vattingen. 

De Minister heeft gezegd, dat er 'dui-
delijke aanwijzingen zijn dat een aan-
zienlijke meerderheid het dubbelbe-
sluit als een vaststaand feit en als de 
grondslag voor de komende onder-
handelingen met de Sovjet-Unie be-
schouwt'. In het mondeling overleg 
van verleden week heb ik nadrukkelijk 
gevraagd, hoe ik dit moet verstaan, als 
een waardeoordeel met betrekking tot 
de juistheid van het dubbelbesluit of 
als een feitelijke constatering. De Mi-
nister heeft onverbloemd medege-
deeld, dat zijn uitspraak niet anders 
verstaan kan worden dan als een feite-

lijke constatering. Dat heeft hij daarna 
in datzelfde mondeling overleg, dat wi j 
nu een beetje aan het overdoen zijn, 
nog eens bevestigd door ter adstructie 
het volgende aan te voeren: 

'Er is misschien zelfs wel een meer-
derheid in het parlement die vindt, dat 
er toen geen verstandig besluit is ge-
nomen.' Ik denk in alle bescheiden-
heid, dat de Minister daarin wel eens 
gelijk zou kunnen hebben. Ik wi l - on-
bescheiden - beginnen met de positie 
van mijn eigen partij. Wij vonden toen, 
dat er een onjuist besluit was geno-
men. Wij vinden nu nog steeds, dat het 
dubbelbesluit van de NAVO een on-
juist besluit was. Ik hecht eraan om in 
alle duidelijkheid te verklaren, dat de 
opvattingen van de PvdA zich kanten 
tegen het NAVO-dubbelbesluit, niet 
slechts tegen de plaatsing van 48 
kruisraketten op Nederlands grondge-
bied - dat zou 'schone-handen-politiek' 
zijn - maar ook tegen de plaatsing van 
572 nieuwe systemen in Europa. Voor 
dit moment houd ik ermee op, maar ik 
kondig wel aan, dat mijn fractievoorzit-
ter bij het debat over de regeringsver-
klaring hierop uiteraard uitvoerig zal 
terugkomen. Dat is ook een meer ge-
eigend moment. Vanuit de positie van 
de PvdA volgt logischerwijs dat zij van 
mening is, dat de Nederlandse Rege-
ring niet kan meewerken aan een 
herbevestiging van dat besluit. 

Ik stap over naar andere beoogde 
coalitiepartners. Uit verklaringen van 
D '66-een partij die de Minister zeer 
toegenegen is - is mij duidelijk gewor-
den, dat ook D'66 niet wenst mee te 
werken aan een herbevestiging van 
het besluit. Last, but not least het CDA. 
De heer De Boer wierp afgelopen 
woensdag tijdens het mondeling over-
leg de vraag op, welke committerin-
gen Nederland in december 1979 was 
aangegaan. 

Zoals te doen gebruikelijk, heeft de 
heer De Boer die vraag zelf beantwoord. 
Ik citeer: 'In elk geval houden die' -
die committeringen - ' niet in enigerlei 
verantwoordeli jkheid die door ons ge-
accepteerd wordt, hetzij voor de Ame-
rikaanse fabricage, hetzij voor de statio-
nering door bepaalde Europese lan-
den.' Dat is heldere taal. 

De heer De Boer (CDA): Die heldere 
taal is door mijn fractievoorzitter op 
een eerder moment - in december 
1979-a l gesproken. Het is jammer, dat 
dit enigszins aan de heer Ter Beek 
voorbij is gegaan. Even goede vrien-
den; beter laat dan nooit. 

De heer Ter Beek (PvdA): De woorden 
'even goede vrienden' hoop ik na van-
daag of morgen ook te kunnen zeggen. 
Ik bedoel dan politieke vrienden. 
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De heer De Boer (CDA): Dat is weder-
zijds. 

De heer Ter Beek (PvdA): Dit leidt mi j 
tot de conclusie, dat deze Regering 
geen aanwijzingen heeft, dat zij ook in-
dien zij demissionair af is, verantwoor-
delijkheid zou kunnen aanvaarden voor 
het besluit tot produktie en plaatsing 
van nieuwe Amerikaanse nucleaire 
middellange afstandswapens in Euro-
pa. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij bedrij-
ven geen politiek in het luchtledige. 
Dat betekent, dat wi j uiteraard kennis 
moeten nemen van een paar feiten. 
Een feit is, dat de NAVO vasthoudt aan 
de uitvoering van het dubbelbesluit. 
Tevens is het een feit, dat de onder-
handelingen, die op 30 november be-
ginnen tussen de VS en de Sovjet-
Unie — het dubbelbesluit vormt daar-
voor geen blokkade meer — door de VS 
worden gevoerd op basis van dat be-
sluit. Erkenning van deze feiten ' nag 
voor wat Nederland betreft niet leiden 
tot de aanvaarding van de gevolgen 
van het besluit, namelijk plaatsing van 
48 kruisraketten op Nederlands grond-
gebied. 

Ik heb al eerder gezegd, dat het ons 
niet alleen om Nederland gaat, maar 
om Europa. Dus mag erkenning van 
deze feiten ook niet betekenen, dat eni-
gerlei heroverweging binnen de NAVO 
ten aanzien van de redenen die tot het 
besluit hebben geleid, uitgesloten zou 
zijn. Immers, de redenen zijn van bete-
kenis voor de onderhandelingen, 
waarop van verschillende kanten voor 
en na het dubbelbesluit is aangedron-
gen. Zij zijn ook van betekenis voor de 
inzet van de onderhandelingen, want 
op de vraag of en waarom TNF-moder-
nisering nodig is, worden verschillen-
de antwoorden gegeven. Men kan de-
ze zelfs terugvinden in het communi-
qué, waarin wordt gesproken over de 
noodzaak om de on-balans op het ge-
bied van de LRTNF ongedaan te ma-
ken. Er wordt ook geduid op de nood-
zaak van een koppeling tussen con-
ventionele verdediging van NAVO-Eu-
ropa en de Amerikaanse strategische 
kernwapens. In die gedachtengang 
verzorgen de TNF-wapens een 'crucial 
link.' 

Het is nu niet het debat om dit ver-
der u i t te diepen, maar ik teken wel aan 
dat duidelijk moge zijn dat beide rede-
neringen wel eens tot verschillende 
consequenties voor de inzet en de ge-
wenste uitkomst van de onderhande-
lingen zouden kunnen leiden. Dat 
geldt evenzeer wanneer het gaat om 
de invulling van de nul-optie. Wij heb-

ben daarover vorige week uitvoerig 
gesproken. Ik ga het nu zeker niet her-
halen, maar ik registreer dat de Minis-
ter mijn stelling is bijgevallen, dat in-
dien de plaatsing van de nieuwe wa-
pens niet is bedoeld 'to match the Sov-
jet-Union weapon for weapon' - zoals 
in het NPG-communiqué wordt ge-
schreven - , dat het dan ook niet zo is 
dat bij het realiseren van de nul-optie 
absolute wederkerigheid noodzakelijk 
is. 

Dit is weer iets om over door te pra-
ten, maar dan wel met een missionaire 
en hopelijk ook visionaire bewinds-
man en niet meteen vertegenwoordi-
ger van een demissionair kabinet. 

• 
DeheerWoIf f (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zijn zeker hard toe aan 
een nieuwe, fundamentele en gede-
tailleerde discussie over de kernwa-
penproblematiek, toegespitst op het 
vraagstuk van de nieuwe generatie 
atoomwapens, een discussie in de 
vorm van een plenair debat met een 
regering die in alle opzichten hande-
lingsbevoegd is en met de mogelijk-
heid om tot parlementaire uitspraken 
te komen. Gezien de demissionaire 
status van het kabinet is dat nu niet 
mogelijk. Uit het oogpunt van de par-
lementaire democratie is dat naar ons 
gevoel beslist onjuist en ongewenst. 

Mijn fractie heeft daarover een on-
dubbelzinnig standpunt en is niet be-
reid daarvan af te wijken. Dat bepaalt 

ons gedrag bij deze plenaire behande-
ling van het verslag van het mondeling 
overleg van de vaste Commissie voor 
Defensie met de Minister over de jong-
ste zitting van de Nuclear Planning 
Group. 

Voor de Kamer blijft het altijd een 
wat onbevredigende en toch tergende 
toestand: vliegen zonder je vleugels 
ui t te slaan. Dat is een frustrerende be-
zigheid. Je kunt ook zeggen dat het 
een soort cineac is: doorlopende voor-
stelling. Er is immers niet meer van te 
maken. 

Ik zal proberen mi j strikt te houden 
aan het verslag en ik zal trachten een 
begrenzing te leggen, daar waar juist 
de demissionaire Minister de grens 
naar ons gevoel heeft overschreden. 
Wij waren en blijven van mening dat 
de Minister onder de omstandigheden 
van de kabinetscrisis niet aan de Nu-
clear Planning Group-zitting had beho-
ren deel te nemen. Wij hebben daar-
over in het mondeling overleg ge-
praat. Ik zal de redenering in eigen 
woorden weergeven. Als ik het niet 
precies goed doe, neemt de Minister 
zeker aan dat het niet als vervalsing is 
bedoeld. Het kwam er zo'n beetje op 
neer, dat juist onder deze omstandig-
heden, met de omstreden kernwapen-
problematiek op tafel, het buitenland 
en met name de Amerikanen het niet 
begrepen zouden hebben. 

Dat was ongeveer de teneur. Zo iets 
is als ontboezeming ook verhelderend, 
want dan weegt zwaarder de indruk 

De heer Wolff (CPN) 
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naar het buitenland toe, in de richting 
van de Verenigde Staten dan de scha-
de die een en ander oplevert voor de 
staatkundige verhoudingen in Neder-
land. Zo mag ik dat toch wel uitleggen 
en concluderen. Ik vind dat noch een 
fraai begin noch een fraai einde, want 
wie zal dat uiteindelijk zeggen, van een 
ministerschap? De enige ter zake 
doende uitspraak die de Kamer zou 
kunnen doen, maar daar is geen motie 
voor nodig, is die van afkeuring over 
de deelname van een demissionaire 
regering aan vergaderingen als die 
van het gehalte van een Nuclear Plan-
ning Group. 

Verder gaat het op dit moment niet. 
Was het mondeling overleg met de Mi-
nister interessant? Voor degenen die 
er niet bij zijn geweest, deel ik mede 
dat het overleg heel interessant was. 
Het toonde althans de bereidheid tot 
een serieuze dialoog met de Kamer; 
het toonde ook de wil om verantwoor-
ding af te leggen aan de Kamer. Dat 
het wat moeilijk ging, lag aan de om-
standigheden. Het is natuurlijk niet on-
belangrijk. 

De Minister heeft gezegd, dat hij 
zich, alvorens op het vliegtuig naar 
Schotland te stappen, had vergewist 
van de instemming van de fracties van 
de huidige regeringspartijen. Dat is 
echter in deze situatie geen graadme-
ter. De betrokkenen zijn een beetje in 
de war. Waarom heeft hij de andere 
fracties niet geconsulteerd? Juist in 
een demissionaire positie zou dat voor 
de hand hebben gelegen. Waarom is 
de heer Van Mierlo zo bevreesd ge-
weest - dat is niet zijn kenmerk over 
het algemeen? Geen fractie heeft op 
zich zelf enig vetorecht. Wat is het dan 
wel geweest? Is het alleen maar een 
teken, dat hij op de meningen van die 
andere fracties niet zo veel acht wenst 
te slaan? 

Heeft de Minister omtrent zijn reis 
naar de Nuclear Planning Group be-
raad gehad met de fractie van de VVD? 
Ik kwam op deze vraag bij het lezen 
van het stenogram, waarin de Minister 
zijn motivering geeft voor de indicatie, 
dat de meerderheid in Nederland het 
dubbel-besluit van de NAVO als een 
voldongen feit zou aanvaarden of er-
kennen. Hij noemde daarbij de partijen 
CDA, PvdA, D'66 en VVD. Dat wekt de 
indruk, alsof er overleg is geweest. Ik 
zou daarover graag iets naders horen. 
Ik zou dat namelijk beslist onzuiver 
vinden. 

Onze opmerking ter zake in het mon-
deling overleg heeft toch wel beteke-
nis gehad. Dat hebben onze opmerkin-
gen altijd, maar dit keer wel in het bij-

zonder. Het gaat echter toch van 
kwaad tot erger. De Minister is naar 
Schotland gegaan en onmiddelli jk 
daarna ging Minister Van der Stoel, 
eveneens demissionair, voor bespre-
kingen naar Washington. Aldaar komt 
naar ik aanneem toch ook de nucleai-
re wapenproblematiek aan de orde; 
het gaat aldaar toch niet alleen over 
het weer of over de economie. Hebben 
de Ministers van Defensie en van Bui-
tenlandse Zaken daarover te voren 
overleg gevoerd? Kan iemand ons uit-
eenzetten, waarom het zo nodig 
moest? Het is een gang van zaken, die 
ons met enige argwaan vervult. 

De heer Van Mierlo heeft op de ver-
gadering van de Nuclear Planning 
Group gesproken over 'hollanditis' en 
over de vredesbewegingen. Wat deelt 
de woordvoerder van Buitenlandse 
Zaken mee omtrent de reis van de heer 
Van der Stoel? Dat de Minister in Was-
hington gaat vertellen, wat de Neder-
landse vredesbewegingen precies wi l -
len. Zijn die vredesbewegingen niet 
mans genoeg? Waarom neemt de Mi-
nister van Defensie niet eens de moei-
te om althans met het IKV, Pax Christi, 
Stop de N-bom en Stop de kernwapen-
wedloop te gaan praten. Wat heeft hij 
daar eigenlijk op tegen? Wat is zijn po-
litieke of psychische rem in dezen? Ik 
sluit niet uit dat er van beide kanten 
iets op te steken valt. Een dialoog 
moet je in de eerste plaats in je eigen 
land voeren. 

Bovendien kent het verschijnsel vre-
desbeweging zijn pluriformiteit, in be-
naderingswijze, in doel- en taakstellin-
gen. Juist die pluriformiteit is de grote 
kracht. Naar mijn gevoel is van belang 
de algemene bewustwording van het 
nucleaire gevaar en van de mogelijk-
heid, te komen tot beheersing van dat 
nucleaire gevaar. Daarover behoeft de 
Minister van Defensie zich toch niet te 
gaan verontschuldigen bij de Verenig-
de Staten? Dat behoeft hij als het over 
de SS20 gaat ook niet te doen bij de re-
gering van de Sovjet-Unie. 

Het bewustwordingsproces inzake 
het nucleaire gevaar en de wil en de 
zekerheid dat er wat tegen gedaan kan 
worden, hoe moeil i jken gecompli-
ceerd ook, begint in onze bevolking 
een bindend nationaal element te wor-
den. Daarom is de betekenis van de 
manifestatie op 21 november zo groot. 
Daaraan nemen de vredesbewegingen 
en een groot aantal politieke partijen 
deel, ook de politieke partij D'66, die 
haar normale binding met deze Minis-
ter heeft, ongetwijfeld van collegiale 
en politiek sterke aard. 

Ook na de Minister gehoord te heb-
ben, vinden wi j vanuit onze partij, dat 

het toch samengaan op een aantal we-
zenlijke punten van enorm groot ge-
wicht is. Wij waarderen dat zeer, zoals 
w i j nog alti jd hopen dat nog meer poli-
tieke partijen zich bij deze manifestatie 
zullen aansluiten en dan niet behoe-
ven over te gaan tot het analyseren 
van iedere letter en iedere komma in 
een verklaring. Dat doen wi j wel met 
het communiqué van de NPG. 

De fi losofie die de Minister voor een 
internationaal forum over 'hollandit is' 
ten beste heeft gegeven, brengt ons 
tot enkele kanttekeningen. 

Speelt angst een rol? Zeker we l ! Je 
moet angst echter niet verwarren met 
lafheid. Het gaat over angst voor de 
toekomst, voor het leven van genera-
ties. In die zin is angst maatschappelij-
ke betrokkenheid. 

Heeft het kostenaspect van de bewa-
pening ermee te maken? Dat is best 
het overdenken waard, in plaats van 
de ontkenning van de Minister. Ik 
dacht trouwens dat de financiering 
van het werkgelegenheidsplan iets 
met de kabinetscrisis te maken had. Er 
zal door velen meegedacht worden, 
ook over de bewapeningsuitgaven. 
Dat is heel reëel, heel nuchter en inder-
daad heel typisch Hollands. Als het om 
de centen gaat, is dat nog het meest 
Hollands van alles. 

De Minister heeft gewag gemaakt 
van de exegesedrift van het Neder-
landse volk. Zowaar, daarin hebben 
wi j ons in onze Nederlandse identiteit 
bij het mondeling overleg ook weer 
ontmoet! Hij en ik streden over de op-
vatting dat het hoofdverschijnsel is dat 
de mensen de nucleaire problematiek 
eigenlijk niet meer kunnen bevatten. 
Wij zeggen dat zij het juist beginnen te 
bevatten. 

Ik herhaal nog eens, dat ik daaruit al-
leen maar kan verklaren dat er op dit 
moment geen uitingen zijn van nihilis-
me en extremiteiten, zoals die vroeger 
bij andere bewegingen wel eens zijn 
gebleken. Er is ook geen fatalisme, 
maar een gezond, levenskrachtig opti-
misme, ook al zijn de gevaren groot, in 
het Midden-Oosten en in Europa. 

Europa begint zich te bewegen. De 
demonstraties in vele landen bewijzen 
dat. Dat is eigenlijk erg grappig. Er is 
tientallen jaren van alles gedaan door 
comités. Er waren mannen met tassen 
en bedrukt briefpapier, die overal pro-
beerden een Europese Beweging op te 
richten. Die Europese Beweging was 
zo nodig, maar is nooit van de grond 
gekomen. Voor het eerst hebben wi j 
nu eigenlijk te maken meteen Europe-
se Beweging, tegen het neutronenwa-
pen en tegen een modernisering van 
nucleaire wapens in oost en in west. 
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Deze is een optelsom van nationale 
vredesbewegingen met nationale ach-
tergronden en nationale authenticiteit. 
Laten wi j daar blij mee zijn. Het houdt 
ons wakker. 

Verder wi l ik mij niet al teveel bezig-
houden met haarkloverijen ten aan-
zien van het communiqué, vooral niet 
na het mondeling overleg waarin de 
Minister de betekenis of de non-bete-
kenis van zo'n communiqué heeft uit-
eengezet. Het is meer een vri jbl i jvend 
manipulatiemiddel voor degenen die 
daaraan behoefte hebben: voor het 
congres in de Verenigde Staten, voor 
lastige Nederlanders, voor een ander 
publiek in de Bondsrepubliek. De Mi-
nister heeft gezegd, dat toch ergens 
kond moet worden gedaan, maar in 
feite is er geen kond te zien. Natuurlijk, 
het woord 'herbevestiging' staat er 
niet in. Dat is een goede zaak; men 
weet dat wi j tegen het dubbelbesluit 
zijn. In het stuk komen echter wel meer 
vastberaden zinnen voor als 'We'l l mo-
ve ahead'. De Minister zei, dat die 
meer op de deployment slaat. Als dat 
het geval is, is het communiqué ernsti-
ger dan wi j dachten, want dan komen 
wi j in de buurt van de plaatsing van 
die wapens. Dat is in ieder geval voor 
ons het meest wezenlijke punt want 
hier is reële beslissingsmacht van Ne-
derland zelf aan de orde. Wat ons be-
treft is er geen plaats voor de nieuwe 
gemoderniseerde raketten op Neder-
lands grondgebied. 

De Minister heeft de indicatie gege-
ven dat in december 1981 geen beslis-
sing zal worden genomen. Dit is nu ei-
genlijk het belangrijkste. Mijn indicatie 
is - wi j zijn nu toch voortdurend bezig 
met het geven van indicaties - dat de 
Regering voorlopig niets van statione-
ring wil weten. Het zal de gemoederen 
geruime ti jd in beweging houden en 
het zal het debat gaande houden. Dit is 
goed en nutt ig. Wij zullen ongetwijfeld 
alert bli jven. 

Het interessantste van het monde-
ling overleg was dat de Minister ons 
heeft verteld wat er niet in het commu-
niqué van de NPG staat. Dit was niet 
veel hoor, want de Minister is natuur-
lijk erg open en hij kent zijn pappenhei-
mers. Hij wi l ook niet veel doorvertel-
len, hoewel het ook nog een openbare 
zitting was. Hij heeft ons echter verteld 
dat door een aantal deelnemende lan-
den in ieder geval verhinderd is dat het 
in het communiqué tot een steun ge-
ven aan de Reagan-administratie of 
aan bepaalde punten van de politiek 
van de Reagan-administratie is geko-
men. Het is in ieder geval een gegeven 
dat iedereen die op dit moment de risi-

co's van de politiek van Reagan onder-
kent, weer enige moed en inspiratie 
verschaft. 

D 
De heer Kohnstamm (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie had en heeft 
op dit ogenblik geen behoefte aan een 
debat over fundamentele zaken zoals 
vrede, veil igheid, strategische concep-
ten of nucleaire bewapening en wa-
penbeheersing. Het kabinet is immers 
demissionair; mijn fractie is nog 
steeds in hoopvolle afwachting van de 
regeringsverklaring. 

Niettemin neemt mijn fractie aan dit 
debat deel, maar de inbreng zal be-
perkt blijven tot de gebeurtenissen 
rond de NPG in het algemeen en het 
optreden van de Ministervan Defensie 
in het bijzonder. Tegen de achtergrond 
hiervan kan ik overigens al meedelen 
dat mijn fractie, evenals kennelijk de 
fracties van de Partij van de Arbeid en 
het CDA, geen motie zal steunen in-
dien en voor zover deze impliciet of 
expliciet betrekking heeft op in de toe-
komst door de Regering te voeren be-
leid. Uitspraken van de Kamer ter zake 
zijn naar de mening van mijn fractie 
pas nuttig en nodig, nadat de rege-
ringsverklaring zal zijn afgelegd, dan 
wel indien de internationale agenda 
dit noodzakelijk maakt. 

Mijnheer de Voorzitter! De fractie 
van D'66 hecht eraan uitdrukkelijk er-
kentelijkheid uit te spreken over het 
feit dat de Minister van Defensie de 
door hem afgelegde verklaring in de 
vergadering van de Nuclear Planning 
Group aan de Kamer heeft doen toeko-
men. Zodoende stelt de Minister de 
Kamer in de gelegenheid - zeker na 
het bijna 4 uur durende mondeling 
overleg van woensdag j l . - om de in-
breng van Nederlandse zijde aan de 
beraadslaging in Gleneagles in redelijk 
volledige omvang te beoordelen. 

Welnu, de Minister heeft in Gleneag-
les gesproken over de paradox, ik ci-
teer: 'dat slechts door te dreigen met 
onmiddelli jke vernietiging wi j kunnen 
hopen de oorlog verre te houden. Er 
zijn duidelijke tekenen dat het groei-
end bewustzijn van deze paradox de 
mensen tot de grenzen van hun bevat-
t ingsvermogen en aanvaarding 
brengt.' 

Tijdens het mondeling overleg van 
woensdag j l . is de Minister desge-
vraagd en op indringende wijze op de-
ze paradox nader ingegaan. Hij is daar-
bij tot de conclusie gekomen dat - hoe 
men overigens ook over de afschrik-
kingsstrategie moge denken - de hier-
bedoelde paradox in een democrati-
sche samenleving niet lang meer 

handhaafbaar is. Dit brengt ons tot de 
noodzaak het tij te keren, aldus de Mi-
nister. Vraag aan de Minister is dan ui-
teraard: hoe kan dit getij worden ge-
keerd, hoe kan oorlog worden voorko-
men zonder de dreiging van de inzet 
van huiveringwekkende nucleaire, ja 
zelfs conventionele, wapensystemen? 

Mijn fractie schaart zich graag achter 
de diagnose, zoals zoeven weergege-
ven. De oplossing van het probleem 
zal op middellange en lange termijn 
politiek van aard moeten zijn. Door-
middel van een zodanige ontwikkeling 
en ui tbouw van een sociaal-culturele 
en vooral economische samenwer-
king, dat daardoor de oorzaken in de 
Oost/West-tegenstelling zoveel moge-
lijk weggenomen worden. Mijn fractie 
hoopt hierover zo spoedig mogelijk 
met een volwaardige regering van ge-
dachten te kunnen wisselen. 

Op korte termijn echter dient het 
antwoord te liggen op militair politiek 
terrein: hervatting van hetSALT-pro-
ces, verwezenlijking van de nul-optie 
waar het de plaatsing betreft van mid-
dellange-afstandsraketten in Europa, 
en na overleg met de bondgenoten, zo 
mogelijk wederzijds, aanzienlijke ver-
mindering van het aantal nucleaire ge-
vechtswapens in Europa. 

Mijnheer de Voorzitter! Met instenv 
ming heeft mijn fractie geconstateerd 
dat deze drie genoemde op korte ter-
mijn na te streven doelstellingen expli-
ciet in het NPG-communiqué staan 
vermeld. En aangezien deze elemen-
ten tevens de kern vormen van de in-
breng van de Minister in de NPG zal 
het u niet verbazen, dat die inbreng 
ook onze instemming heeft. 

Er rijzen in mijn fractie wel een aan-
tal daarmee samenhangende vragen, 
die zich, gegeven de demissionaire 
status van het kabinet, naar onze me-
ning niet lenen voor de discussie van 
vandaag. Ik zal daarom volstaan met 
het noemen van een tweetal zaken 
waarover mijn fractie te zijner t i jd in ie-
der geval nader gepreciseerd beleid 
noodzakelijk acht. 

1. Hoe zal de Regering uitvoering 
geven aan de motie-Mommersteeg/ 
Bolkestein en Brinkhorst met betrek-
king tot het gestalte geven aan de Eu-
ropese dimensie van het veiligheids-
beleid? 

2. Zal de Regering eenmaal niet 
meer demissionair zich nadrukkelijk 
mengen ook in de maatschappelijke 
discussie over het bezit en eventueel 
gebruik van kernwapens? 

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, 
nog één opmerking en twee vragen. 
De opmerking betreft de volgende. 

Tweede Kamer 
3 november 1981 Kernwapens 167 



Kohnstamm 

Naar aanleiding van de beantwoor-
ding van een groot aantal vragen t i j -
dens het mondeling overleg van 
woensdag j l . heeft mijn fractie nadruk-
kelijk geconstateerd dat de Minister 
van Defensie zich in Schotland op 
geen enkele wijze heeft gecommit-
teerd, noch waar het de redenen be-
treft die geleid hebben tot de beslis-
sing genomen in december 1979, noch 
waar het de in december 1981 te ne-
men beslissing betreft. Gegeven de 
demissionaire status van de Minister 
lijkt ons deze handelwijze terecht; ge-
geven het standpunt daaromtrent van 
mijn fractie juichen wi j dit zelfs toe. 

De vragen waarop wi j gaarne ant-
woord vernemen luiden aldus. 

1. Verschillende malen heeft de Mi-
nister via de media doen weten dat in het 
communiqué geen expliciete herbe-
vestiging van de rationale van de pro-
duktie- en plaatsingsbeslissing van de-
cember 1979 te lezen valt. Tot welke 
conclusie of conclusies leidt dit, zowel 
voor het bondgenootschap als voor de 
positie van Nederland met betrekking 
tot de te nemen of uit te stellen beslis-
sing in december 1981? 

Mag hieruit bij voorbeeld worden af-
geleid dat ook bij een of meer bondge-
noten de mogelijkheid niet wordt uit-
gesloten dat te eniger t i jd de beslis-
sing van 1979 zal kunnen worden her-
overwogen, overigens onverlet latend 
dat de Amerikanen op dit moment die 
beslissing als uitgangspunt van de on-
derhandelingen zien? 

2. Via de media hebben wi j begre-
pen dat de Minister van mening zou 
zijn dat het moderniseringsprogram-
ma de afschrikking versterkt en daar-
mee de veiligheid in het Westen ver-
hoogt. Deze mening van de Minister is, 
dunkt ons, in strijd met zijn pleidooi 
voor het keren van het getij en is bo-
vendien in strijd met wat mijn fractie 
daaromtrent vindt. Uitdrukkelijk ver-
zoek ik de Minister, hieromtrent dui-
delijkheid te verschaffen. 

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil allereerst de heer 
Kohnstamm van harte feliciteren met 
het feit dat hij op deze wijze zijn eerste 
speech in de Kamer heeft gehouden. Ik 
weet niet of ik nu moet spreken over 
een 'maidenspeech' want dit veron-
derstelt toch vrouweli jk geslacht. De 
gelukwens is er echter niet minder ge-
meend door. 

Mijnheer de Voorzitter! Na de vri j 
uitvoerige discussie in het mondeling 
overleg van vorige week bestaat er 
van onze kant geen behoefte, uitge-

De heer Van Dis (SGP) 

breid in te gaan op alles wat op en rond-
om de vergadering van de Nuclear 
Planning Group in Schotland behan-
deld is. 

Onze fractie heeft er geen moeite 
mee gehad dat de Minister, hoe ook 
gekortwiekt door zijn demissionaire 
status, akte de presence heeft gege-
ven. Niet alleen dat, maar ook dat hij 
daar niet met gesloten mond naar toe 
gegaan is. Hij is en blijft dienaar van de 
Kroon. 

Uit de gewisselde stukken, persbe-
richten en het verslag van de discussie 
van de vorige week, komt steeds dui-
delijker naar voren dat de al of niet 
herbevestiging van het besluit van de-
cember 1979 een woordenspel is. Een 
woordenspel dat aan de ene kant moet 
dienen om de tegenstanders van die 
besluiten te laten geloven dat er geen 
herbevestiging heeft plaats gehad, ter-
wi j l het aan de andere kant moet die-
nen om de tegengestelde visie, die 
spreekt van een weliswaar nietforme-
le maar wel inhoudelijke herbevesti-
ging, in het wezen der zaak wel te be-
vestigen. De politiek gaat soms kron-
kelwegen, mijnheer de Voorzitter. 

In de discussie is van mijn kant er 
nog eens op gewezen dat elke sub-
stantiële koerswijziging in het beleid 
van de NAVO, welhaast automatisch 
ook in het communiqué tot uitdrukking 
zou zijn gebracht. Het is een heel be-
kende redenering, dat uit het ontbre-
ken van een nieuwe, andere lijn gecon-
cludeerd mag en moet worden dat het 

besluit van destijds volop overeind 
staat en dat aan de uitvoering daarvan 
wordt gewerkt. Kan de Minister zich in 
deze conclusie vinden? 

Er is in de stukken veel ophef ge-
maakt van nieuwe punten, die door 
toedoen van de Minister - of moet ik 
zeggen mede door toedoen van hem 
- , voor het eerst in het communiqué 
zijn verwerkt. Ik noem onder andere de 
nuloptie, maar is dat wel een zaak met 
zo'n groot gewicht? Wij hebben uit de 
pers gehoord welke indrukken enkele 
collega's hebben opgedaan bij een re-
cent bezoek aan de Sovjet Unie. De 
somberheid over oprechte bereidheid 
van die kant om tot daadwerkelijke wa-
penbeheersing en -vermindering te 
komen, spreekt onzes inziens boekde-
len. 

De Minister was min of meer aan 
handen en voeten gebonden, omdat 
zijn demissionaire status verhinderde 
meer dan de lopende zaken van het 
Koninkrijk te behartigen. Wel heeft hij 
nogal wat aandacht besteed aan her-
stel van de beeldvorming over ons 
land. In hoeverre hij zich terecht ge-
kwetst gevoelde over het gebruik van 
het woord 'hollanditis' - ik meen dat 
ergens in een persbericht gelezen te 
hebben - , vraagt wel om nadere toe-
lichting. 

De moeili jkheid daarbij is dat voor 
de beoordeling daarvan wordt afge-
gaan op mensen en groepen die de 
media voor zich weten te winnen. Het 
is moeilijk in te schatten in hoeverre 
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deze groepen ook werkelijk het gevoe-
len van het volk vertolken. In dat ver-
band heb ik - en ook dat heb ik reeds 
in de commissievergadering gezegd -
een gevoel van teleurstelling niet kun-
nen onderdrukken. 

Immers, hoe zeer ook wi j bezorgd 
zijn over de angstwekkende ontwikke-
ling in de wapenwedloop, toch mag 
ons dat niet het oog doen sluiten voor 
het feit dat het Sovjet-communisme 
uit is op de wereldrevolutie en daar-
mede wereldbeheersing. Hier botsen 
twee diametraal tegenover elkaar 
staande systemen tegen elkaar. Het 
gaat hier om fundamentele grondsla-
gen. Wij weten en erkennen het ook 
dat in het Westen de geestelijke en ze-
delijke waarden van het christendom 
zwaar zijn aagetast, zodat men zich 
moet afvragen of er nog sprake is van 
echte vri jheid, echte vri jheid omdat die 
tevens gebondenheid inhoudt aan de 
normen van de Goddelijke wet. 

Wij vrezen het ergste, als er geen 
wederkeer plaatsvindt tot de heilzame 
geboden des Heeren voor enkeling en 
samenleving. En het verdriet ons nog 
meer vanwege de ontering en ontheili-
ging van die God, Die ook in de 
geschiedenis van ons volk Zijn grote 
daden heeft betoond. Hij is onze 
Schepper en Formeerder, Wien te die-
nen het leven en het welzijn betekent, 
Wien te verwerpen niet dan oordeel 
met zich kan brengen, en het Beest uit 
de afgrond, door onze normloosheid 
en het verlaten van het richtsnoer door 
God aan ons gegeven, ruimte biedt. 
Nochtans zijn er tot op de dag van van-
daag toe draden die ons verbinden 
met het Woord en de Wet van de le-
vende God. De persoonlijke verant-
woordeli jkheid, het rentmeesterschap 
en de vrijheid die wi j mogen bezitten -
nog mogen bezitten, ook de vrijheid 
om God te dienen zoals Hij dat wi l -
zijn daarvan evenzovele merktekenen. 

Zetten wi j nu eens het systeem dat 
wel eens treffend gekenschetst is als 
het evangelie van de haat daartegen-
over. De uitwerking daarvan in het 
knechten van het volk, het te vuur en te 
zwaard weren van andersdenkende 
gevoelens - of moet ik zeggen het op-
sluiten in psychiatrische inrichtingen -
de vervolging van de echte christenen, 
die niet meer de vrijheid hebben hun 
godsdienst uit te oefenen of hun kin-
deren op te voeden in de lering en ver-
maning des Heeren zijn even zovele 
bewijzen dat die ideologie het op de 
ziel van het volk gemunt heeft. 

Dictatuur moet dan ook noodzakelijk 
de vrijheid vervangen. Dit gemis aan 
geestelijke peiling, het niet doorstoten 

naar diefundamentele verschillen, 
doet ons het zicht verliezen op de wer-
kelijkheid, met alle desastreuze gevol-
gen van dien. Wij vinden dat de Neder-
landse Regering de roeping en de 
plicht heeft tot bescherming en bewa-
ring van de nog altijd op de een of an-
dere manier met de christelijke gods-
dienst verbonden vrijheden. En hoe-
zeer ook onze fractie zich bewust is 
van de welhaast apocalyptische gevol-
gen die verbonden kunnen zijn aan het 
gebruik van atomaire wapens, terwil le 
van het grote goed van de vri jheid, 
hoe ook misbruikt, - en ook daar slui-
ten wi j onze ogen niet voor - zal een 
adequaat antwoord een defensief ant-
woord, en geen offensief antwoord, 
moeten kunnen worden gegeven aan 
de toenemende dreiging. Wij vragen 
juist voor deze fundamentele benade-
ring de aandacht. 

Ook onze fractie staat van harte ach-
ter de pogingen om door onderhande-
lingen te komen tot wederzijdse ver-
mindering van met name kernwapens. 
Hetgeen onze fractie wel eens opvalt 
is, dat daarbij een versterking van de 
conventionele bewapening welhaast 
verzwegen wordt. Ook dat element 
echter kan leiden tot een beperking 
van de nucleaire bewapening en daar-
mede ook een extra verhoging van de 
drempel van de A-wapens. 

Als wi j letten op de richting waarme-
de èn de media èn de groepen die op 
het terrein hier genoemd zich bewe-
gen, dan is het overgrote deel der re-
acties gericht tegen de wapenwedloop 
vanuit Westerse landen en daarin met 
name de NAVO-bondgenoot Amerika. 

De heer Eagleburger heeft onlangs 
in München gewezen op een aantal 
feiten, die duidelijk maken dat het 
Westen vele malen daden heeft 
gesteld die getuigen van de wi l om tot 
vermindering van het aantal wapens 
te komen. De Sovjet-Unie heeft die 
steevast genegeerd. Zij is doorgegaan 
met de opbouw van haar strijdkrach-
ten. Moet hieruit niet de wezenlijke on-
wil van de Sovjet-Unie worden afge-
leid om tot werkelijke wederzijdse ver-
mindering van het aantal wapens te 
komen? Een meer evenwichtige voor-
lichting van de zijde van de Minister, 
om een reëel beeld te krijgen van de 
wederzijdse krachtsverhoudingen, 
komt ons als noodzakelijk voor. Ook 
dat wil len wi j de Minister op het hart 
drukken. 

Mijn fractie heeft met enige verba-
zing kennis genomen van de acties 
van het IKV en wellicht andere vredes-
bewegingen om via besluiten van ge-
meenteraden opslag van kernmateri-
aal op hun gebieden te verbieden. Kan 

dat zo maar? Moeten deze besluiten 
niet voor vernietiging worden voorge-
dragen? Is dat al gebeurd met het be-
sluit van de gemeente Hellevoetsluis? 
Wij vinden dat hierbij een nationaal 
belang in het geding is en dat de be-
trokken gemeenten dan ook een onte-
recht en af te keuren gebruik van hun 
bevoegdheid maken. 

D 
DeheerWaltmans(PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb om dit debat ge-
vraagd namens de fractie van de PPR, 
omdat er, zeker bij een nieuw kabinet 
en een nieuwe Minister van Defensie, 
vooral ook in demissionaire staat, nog-
al reden is om een debat te voeren, 
alsmede een evaluatie en een oordeel 
te geven inzake het optreden in 
NAVO-verband. 

Het is de PPR-fractie niet onverschil-
lig wat er gebeurt. Wij hadden in de-
cember 1979 ons standpunt duidelijk 
geformuleerd. Het besluit betreffende 
reductie en plaatsing in West-Europa 
van 572 middellange-afstandsraketten 
is strijdig met de noodzaak van weder-
zijdse wapenbeheersing en kan leiden 
tot een niet gewenste Euro-strategi-
sche balans. Het door de Nederlandse 
Regering gemaakte voorbehoud laat 
het dubbelbesluit als zodanig onverlet. 
Wij kunnen geen verantwoordeli jkheid 
dragen voor de Nederlandse participa-
tie in het NAVO-besluit. 

Ten aanzien van Gleneagles zijn ei-
genli jktwee reeksen van punten van 
belang. De eerste betreft de causerie 
van de heer Van Mierlo. Wanneer hij 
over vredesbeweging in Nederland 
spreekt, is het zijn bedoeling, zijn NA-
VO-partners een beter beeld te geven 
van datgene wat er in Nederland aan 
de hand is. Dat heeft van Duitse en 
Amerikaanse zijde de term 'hollanditis' 
opgeleverd. 

De Frankfurter Allgemeine Zeitung 
sprak over Europaitis. Laat ik mij be-
perken tot de term 'hollanditis'. Die zou 
betrekking hebben op een soort van 
ziekte. Het was mij liever geweest, als 
de Minister in Gleneagles duidelijk had 
gemaakt, dat de hollanditis geen ziekte 
was, maareen geneesmiddel, bedoeld 
om de ziekte van de afgrijselijke kern-
bewapening een halt en een 'terug' toe 
te roepen. Het is een geneesmiddel 
voor de 'Navoditis' en voor de ziekte 
waaraan het Warschaupact evenzeer 
lijdt. 

Ten aanzien van het begrip 'meer-
derheid' merk ik het volgende op. De 
Minister heeft gezegd, dat er duidelijke 
aanwijzingen waren, dat een aanzien-
lijke meerderheid het dubbelbesluit als 
een voldongen feit beschouwde. Hij 
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heeft mijn schriftelijke vragen terzake 
vandaag beantwoord. Daarvoor be-
dank ik hem. Uit de nadere toelichting 
die hij heeft gegeven ti jdens de pers-
conferentie in Gleneagles voor de Ne-
derlandse pers en de nadere toelich-
ting die hij in het mondel ing overleg 
heeft gegeven, blijkt, dat hij hiermee 
de Tweede Kamer heeft bedoeld. Ik 
heb die uitlating betreurd, omdat die 
vooruit loopt op een standpuntbepa-
ling van de Tweede Kamer, bij voor-
beeld naar aanleiding van de rege-
ringsverklaring, in het bijzonder aan-
gaande buitenlandse zaken en defen-
siebeleid. 

De Minister heeft in het mondeling 
overleg gezegd dat er natuurlijk hele-
maal geen kameruitspraak bestond 
waarop hij zich kon beroepen. 'Als zo'n 
kameruitspraak er was, dan zou het 
contempt of parliament geweest zijn 
om te spreken van 'indicaties' en ' im-
pressies'. Dan had ik gezegd: dat is het 
gevoelen van de Kamer; het is zo, dat 
is de mening van de Nederlandse Re-
gering', aldus de Minister. Maar hoe 
komt hij dan aan het begrip 'meerder-
heid'? Dat heeft hij afgeleid - 'circum-
stantial evidence' noemen de Ameri-
kanen dat - uit voorinformatie die hij 
kon traceren. En dan blijkt dat die 
voorinformatie met name gehaald is 
bij drie fractievoorzitters, behorende 
bij het nog steeds beoogde coalitieka-
binet. Ik heb daar ook om een andere 
reden nogal bezwaar tegen. Het zal de 
Minister niet ontgaan zijn dat er ook in 
verband met de deelneming van Ne-
derland aan de Sinai-vredesmacht 
vooroverleg is geweest met die fractie-
voorzitters, zij het dat in dit geval de 
voorzitter van de fractie van de VVD er 
eveneens bij betrokken was. 

Ik heb principiële bezwaren tegen 
deze gang van zaken. Ik vind dat de 
parlementaire democratie zoals Ne-
derland die kent niet gemonopoliseerd 
dient te worden door de voorzitters 
van de fracties van drie of vier partijen. 
De democratie bestaat er eigenlijk in 
dat, als er fracties gehoord worden, al-
le fracties gehoord worden. En dat 
moet dan op de enig ordentelijke wijze 
die wi j hier kennen, namelijk in een de-
bat in de Tweede Kamer. 

Ik kom tot het communiqué. Ik ben 
er blij mee dat mede door de houding 
van deze Minister de kosmetiek ge-
slaagd is. Zonder enige twijfel is het zo 
dat dit communiqué wat minder harde 
en minder brallende taal gebruikt dan 
bij de NAVO gebruikelijk is. Er blijft 
echter staan dat er sprake is van een 
materiële herbevestiging. Het kan de 
Minister niet ontgaan zijn dat Weinber-

ger, de minister van defensie van de 
Verenigde Staten, en Luns, de secreta-
ris-generaal van de NAVO - dat zijn 
toch degenen die de meest officiële 
positie hebben om uitleg te geven en 
nadere inlichtingen te verstrekken 
over de NAVO-communiqués - letter-
lijk van een herbevestiging spreken. 
Weinbergerzegt: alle NAVO-ministers 
dus ook mr. Van Mierlo - erkennen de 
noodzaak van herbevestiging. Zelfs 
zijn eigen partijgenoot de heer Kohn-
stamm, die ik feliciteer met zijn maag-
despeech heeft gezegd, dat het welis-
waar geen letterlijke en uitdrukkelijke, 
maar wél een impliciete herbevesti-
ging is. Dat kan de Minister terugvin-
den op blz. 11 van het verslag van het 
mondeling overleg. 

Nu weet ik wel dat de Minister, niet 
onbekwaam maar ook wat sofistisch, 
twee soorten herbevestigingen heeft 
geïntroduceerd in het mondelig over-
leg. Toch blijf ik erbij dat, mede gelet 
op de opmerkingen die in het commu-
niqué gemaakt worden over de taak-
stelling van nucleaire strijdtoneelwa-
pens, zoals kruisraketten, wel degelijk 
gesproken mag worden van een mate-
riële herbevestiging. 

In dat verband rijst de vraag, waarop 
die modernisering van de middellan-
ge-afstandsraketten nu eigenlijk een 
antwoord is. Is dat een antwoord op de 
produktie en installatie van SS-20-ra-
ketten door de Sovjet-Unie? Is het een 
antwoord op een vermeend gat in de 
flexible response tussen de strategi-
sche en de conventionele wapens? Of 
is het een gevolg van de behoefte van 
de Verenigde Staten om in Europa een 
beperkte kernoorlog te kunnen voe-
ren? 

Ook rijst de vraag, wat de Neder-
landse Regering nu eigenlijk onder 
nul-optie verstaat. In verband daarmee 
een rechtstreekse vraag aan de Minis-
ter: deelt hij de mening van de heer J. 
de Boer van het CDA, die in het mon-
deling overleg over de nuloptie een 
aantal opmerkingen heeft gemaakt? 

Ik citeer: 'Overigens sluiten wij ons 
aanbij de vraag, die door anderen al is 
gesteld, wat wi j daaronder precies 
moeten verstaan. Wij hopen dat het 
niet gaat in de richting van het Ameri-
kaanse standpunt, dat vanmorgen 
door de nieuwsmedia werd medege-
deeld, namelijk dat dit zou betekenen 
dat de Sowjet-Unie niet alleen alle 
SS-20 raketten moet terugtrekken, 
maar die zelfs moet afbreken dan wel 
vernietigen. Wat ons betreft zou men 
voor de Russische tegenprestatie voor 
het volledig achterwege blijven van 
het stationeren van kruisraketten en 
Pershing-ll-raketten wel een lager mik-
punt mogen nemen.' 

Ik heb met begrijpelijke argwaan ken-
nis genomen van de mededeling dat 
de fracties van de Partij van de Arbeid, 
het CDA en D'66, natuurlijk geheel on-
afhankelijk van elkaar, al van te voren 
weten dat zij alle moties in dit debat 
zullen afwijzen. Willen zij dat niet om-
dat zij niet kunnen, of kunnen zij dat 
niet omdat zij niet mogen? Of houden 
zij hun kruit droog totdat de slag om 
het grote werkgelegenheidsplan defi-
nitief gelukt of mislukt is? In elk geval 
zal dat de PPR-f ractie niet beletten wel 
degelijk om een uitspraak van de Ka-
mer te vragen, niet over hettoekom-
stig beleid, maar over het optreden in 
Gleneagles, als wi j de termijn van de 
Minister hebben zien passeren. 

Ik wil niet nalaten op twee punten 
mi jn erkentelijkheid aan de bewinds-
man uit te spreken. Allereerst is dat 
voor zijn antwoord op mijn vraag of er 
op dit ogenblik in Nederland voorbe-
reidingen worden getroffen op het 
technische of het organisatorische 
vlak voor de plaatsing van kruisraket-
ten op Nederlands grondgebied. Dat 
antwoord was kort en duidelijk: Neen. 

Ik ben ook erkentelijk voor de wijze 
waarop de Minister van Defensie in 
het mondeling overleg de Tweede Ka-
mer tegemoet is getreden. Ik twijfel er 
niet aan, hem kennende, dat hij dat zal 
voortzetten. Ook die erkentelijkheid 
mag mij echter de ogen niet doen slui-
ten voor die onderdelen van zijn beleid 
die onze kritiek en zelfs veroordeling 
zouden verdienen bij toetsing van dit 
beleid aan het veiligheidsbeleid dat de 
PPR noodzakelijk acht. Ik zie dit debat 
dan ook meer als een kleine introduc-
tie tot verdere debatten over het bui-
tenlands beleid en het veiligheidsbe-
leid bij een eventuele regeringsverkla-
r i n g - a l s de stormen in de regerings-
f racties van vandaag uitgewoed zijn — 
en over het concrete plaatsingsbesluit, 
eventueel later deze maand. Ik vind 
wel dat dit debat de helderheid in de 
politiek bevordert en dat mag in deze 
ti jd van informeren met de gordijnen 
dicht ook wel eens worden opgemerkt. 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Het mondeling overleg van 
afgelopen woensdag heeft duidelijk 
aangetoond dat bovenal is gestreefd 
naar een politieke herbevestiging van 
de veronderstelde consensus met be-
trekking tot de moderniseringsplan-
nen van de NAVO binnen de rege-
ringsfracties. 

Hoe men een dergelijke functione-
ring ook beoordeelt, het heeft stellig 
een brede en samenhangende discus-
sie over alle relevante aspecten niet 
bevorderd. Veel vragen, waarvan een 
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aantal van indringende aard, bleven lig-
gen of kregen in ieder geval niet de 
aandacht die zij ongetwijfeld verdien-
den. Zo nu en dan bekroop ons zelfs 
het gevoel dat de demissionaire status 
van het schip van staat de lading niet 
geheel en al dekte. Het gevaar dreigt 
dan dat het beroep op het demissio-
naire karakter van het kabinet minder 
wordt toegepast, indien daarmee het 
bereiken van de eerdergenoemde mi-
nimale overeenstemming kan worden 
bevorderd. 

De Minister heeft, ondanks zijn de-
missionaire status, de behoefte ge-
voeld om in de NPG-vergadering de 
bondgenoten gerust te stellen Hij heeft 
daar gezegd: Nederland zal een trou-
we deelgenoot blijken te zijn en: wi j zijn 
voornemens ruim bij te blijven dragen 
aan de gemeenschappelijke verdedi-
ging. Mede ter illustratie stel ik thans 
wederom de vraag welke inhoud moet 
worden toegekend aan het zo gepre-
zen eigen, creatieve beleid van Neder-
land. 

Ik neem aan dat de Minister dit me-
de heeft bedoeld als een voorwaarde 
tot volwaardig meespreken binnen de 
NAVO. Op de vraag of Nederland zich 
zal houden aan met name de afspra-
ken over de 3%-norm, bleef de Minis-
ter evenwel in het overleg het ant-
woord schuldig. Naar onze mening 
heeft het echter weinig zin ferme taal 
in Schotland te gebruiken als men niet 
bereid is dit in Nederland concreet te 
onderbouwen, te meer nu onze instem-
ming met het dubbelbesluit en plaat-
singsbesluit wat betreft de LRTNF twi j -
felachtig is geworden. Wij verzoeken 
de Minister hierop alsnog in te gaan. 

Een tweede opmerking van algeme-
ne aard is dat bij ons sterk de indruk 
bestaat, dat de militair-strategische as-
pecten, gewild dan wel ongewild, wer-
den onderbelicht in het overleg. Heeft 
hier de angst om zich niet te branden 
aan de overwegingen, die destijds tot 
de voornoemde besluiten hebben ge-
leid, de Minister parten gespeeld? 
Waarom, zo vragen wi j , is met geen 
woord gesproken over het militaire 
plaatje wat betreft de noodzaak zoals 
deze door de NAVO werd gezien om 
572 raketten te produceren en te plaat-
sen in Europa? 

Is dat niet de verklaring voor het feit, 
dat de vragen van de geachte afge-
vaardigden Kohnstamm en De Waart 
in het overleg zo overduidelijk de mist 
zijn ingegaan? Wij dringen op een dui-
delijke beantwoording van deze vra-
gen aan. 

Is er een tegenstelling tussen de 
nul-optie en de nadruk op modernise-

ring van de middellange-afstandsra-
ketten? Daarop is door de Minister niet 
serieus ingegaan. Dat hangt naar onze 
vaste overtuiging samen met een sca-
la van onduidelijke politieke uitspra-
ken die de Minister over de nul-optie, 
het gemaakte hypothetische onder-
scheid tussen dubbelbesluit en plaat-
singsbesluit enz. heeft gedaan. Hoe zou 
men daarop trouwens zinnig kunnen 
antwoorden als wordt gezwegen over 
de functie van de LRTNF binnen het to-
tale afschrikkingssysteem van het At-
lantisch bondgenootschap? Ik sluit mij 
daarom ook aan bij de hier gestelde 
vragen over het rationale van het 
moderniseringsbesluit. Een soortgelij-
ke opmerking zou ik willen maken naar 
aanleiding van de beantwoording van 
de vraag, of de Pershing II al of niet 
een onderdeel vormt van het first 
strike vermogen. Graag kregen wij 
wat meer duidelijkheid hierover. 

Mijn derde onderwerp betreft de be-
tekenis van de gewenste onderhande-
lingsstrategie tot vermindering van de 
wapensystemen op dit gebied. De Mi-
nister suggereert, dat de zinsnede over 
de nul-optie in het NAVO-communi-
qué vooral op sterke aandrang van Ne-
derlandse zijde is opgenomen. Belang-
rijker is echter, welke motieven daar-
bij een overheersende rol hebben ge-
speeld. Wij hebben de indruk dat Ne-
derland en andere Europese bondge-
noten de Verenigde Staten hiermee 
hebben wil len opzadelen om zo de 
vredesbewegingen de wind uit de zei-
len te nemen. Dat is een gevaarlijke 
strategie, omdat de Westerse demo-
cratieën op het punt van invloed der 
publieke opinie op het defensiebeleid 
bij onderhandelingen met het War-
schaupact duidelijk in het nadeel zijn. 

In feite heeft de Minister zelf op dit 
gevaar al gewezen in zijn redevoering 
in de vergadering van de NPG. In ieder 
geval is dit niet bevorderlijk voor een 
goede onderhandelingspositie, als 
men in Westerse kring een hoop gekra-
keel levert over de feitelijke invulling 
van de nul-optie, zeker niet als dat ge-
beurt door een lid-staat die op dit mo-
ment met geen zeven paarden is mee 
te krijgen ter zake van de uitvoering 
van het plaatsingsbesluit. 

Wij hebben, mijnheer de Voorzitter, 
de meest droevige zaken tot het laatst 
bewaard, te weten de reactie van de 
Minister op onze vragen over de gees-
telijke achtergrond van het Oost-
West-conflict en de betekenis van de 
vredesbeweging in onder meer Neder-
land. Het ontbreken van een geestelij-
ke consensus over de normen en 
waarden die in het NAVO-verdrag 
worden genoemd en op grond waar-

van wi j geacht worden oorlog met 
kernwapens door het in stand houden 
van afschrikkingssystemen te voorko-
men, kan men niet afdoen met een 
soort oproep of er een dominee in de 
zaal is. Ook het argument dat er te wei-
nig t i jd was c.q. is lijkt niet overtui-
gend. 

Het feitelijke antwoord van de Minis-
ter is dat de nucleaire strategie de de-
mocratie uitholt als geen politieke uit-
weg wordt geboden via wapenbeheer-
sing. Hier staat de angst voor het kern-
wapen centraal. Vergeten wordt dat 
men in de Westerse democratieën 
steeds minder zicht heeft op het totali-
taire karakter van het communisme, 
omdat men de geestelijke betekenis 
ervan, die haaks staat op het alledaag-
se levensgevoel, niet meer kan begrij-
pen. En dit kan niet los worden gezien 
van de secularisatie van het leven in 
het Westen, het loslaten van Bijbelse 
normen en waarden. Daarom verstaat 
men de geestelijke worsteling tussen 
Oost en West met de wereld als inzet, 
niet meer. 

Wij zijn het met de geachte afge-
vaardigde Van der Spek eens, dat hol-
landitis in feite betekent onwil om ge-
noeg geld aan de defensie te beste-
den. Helaas is het een ziekte die al zo 
lang in Europa woedt. In de grond van 
de zaak, en daarmede trek ik uit dit feit 
volstrekt andere conclusies, ligt hier 
het kernprobleem wat betreft de hou-
ding van het publiek in West-Europa. 

Het hart van de natie, van de naties 
in Europa, is niet bij de defensie, al ve-
le jaren. Dat is zowel ons geluk als on-
ze dwaasheid. Keer op keer vergeten 
publiek en politici de onomkeerbare 
stelling dat de vrede niet wordt be-
dreigd als de democratieën sterk en de 
totalitaire staten zwak zijn, maar veeleer 
indien de democratieën zwak en de to-
talitaire staten sterk zijn. Ik wil besluiten 
met de hoop uit te spreken dat God mo-
ge verhoeden dat wij ons opnieuw in de 
geschiedenis aan onze dwaasheden 
overgeven! 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Na een uitvoerig monde-
ling overleg en een reeks van sprekers 
over het optreden van de Minister van 
Defensie in Schotland, kan ik volstaan 
met het aanstippen van enkele punten, 
die mijns inziens van belang zijn, ook 
in een discussie met een demissionai-
re Minister van Defensie. 

De Minister is demissionair en som-
mige fracties worden niet moe dit ar-
gument te gebruiken als argument om 
te zwijgen. De politiek gaat echter 
door, zeker de buitenlandse. De Neder-
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landse Regering is dan ook voluit ver-
antwoordeli jk voor wat zij doet en laat 
ten opzichte van de ontwikkelingen in 
binnen- en buitenland. De Kamer 
draagt daarbij een specifieke verant-
woordeli jkheid nu het kabinet niet al-
leen demissionair is, maar ook nog ge-
bonden aan een agreement to dis-
agree op dit punt. De Kamer is niet de-
missionair, en ook niet gebonden aan 
een agreement, al sluit ik niet uit dat er 
ook in de Kamer sprake is van dis-
agree. Onder deze omstandigheden is 
er voor de Kamer dan ook alle aanlei-
ding om er niet het zwijgen toe te 
doen. 

Er is verleden week een goed mon-
deling overleg geweest. De Minister 
heeft, naar vermogen, in grote open-
hartigheid gesproken. Ik heb daarvoor 
waardering. De vraag dringt zich nu 
op, wat het effect voor het toekomstig 
beleid zal zijn van deze gedachtenwis-
seling tussen Minister en kamercom-
missie. 

Een mondeling overleg is een goede 
gelegenheid tot het verstrekken van in-
formatie. Maar beleid, zeker veil ig-
heidsbeleid, komt niet tot stand door 
vri jbl i jvend praten, maar door beleids-
vorming. Dat behoort plaats te vinden 
door de Regering in goed overleg met 
het parlement. De wijze, waarop het 
kabinet tot nu toe funct ioneer t " of be-
ter: niet functioneert - maakt dit goed 
overleg dikwij ls tot een fictie. Mijn 
fractie wi l er niet toe bijdragen, dat een 
andere fictie ontstaat, namelijk dat de 
Kamer wel goedvindt, wat het kabinet 
zegt en doet. Die fictie zou kunnen 
worden gewekt, als deze zaak na een 
prettig gevoerd mondeling overleg, in 
de doofpot zou gaan, omdat er nu een-
maal nog steeds sprake is van een ka-
binet waarvan niet gebleken is, dat het 
het vertrouwen van het parlement be-
zit. 

Ik heb met enige waardering gespro-
ken over de openhartige opstelling 
van de Minister tijdens het mondeling 
overleg. Ik heb zeker ook begrip voor 
de veelszins moeilijke positie, waarin 
de Minister verkeert. Dat laat echter 
onverlet dat ik de feitelijke opstelling 
van de Nederlandse Regering niet in 
alle opzichten een goede zaak vind. 

Nederland wil een loyale NAVO-
bondgenoot zijn, zo horen wi j steeds. 
Prachtig! De werkelijkheid is echter, 
dat Nederland steeds meer loopt op 
het randje van de loyaliteit. Dat gold in 
1979 toen een voorbehoud werd ge-
maakt ten aanzien van plaatsing van 
raketten in Nederland. Dat geldt weer, 
nu een beroep wordt gedaan op de ge-
ringe vorderingen op het gebied van 

de wapenbeheersing om een nieuw 
uitstel claimen, nota bene op een mo-
ment dat openlijk wordt gedacht aan 
een feitelijke vermindering van de Ne-
derlandse bijdrage aan de bondge-
nootschappelijke verdediging. 

De Minister heeft de principiële aan-
vaarding van de nul-optie door de NA-
VO als een positieve ontwikkeling, me-
de onder Nederlandse invloed, aange-
merkt. Terecht! Ook de door Nederland 
geëntameerde shift-studie lijkt enig re-
sultaat te gaan afwerpen. 

Scheppen deze resultaten van bond-
genootschappelijke samenwerking 
geen extra verplichtingen voor Neder-
land om ook loyaal samen te werken 
bij het aanvaarden van de consequen-
ties van een NAVO-besluit dat door 
een substantieel deel van het Neder-
landse parlement nog steeds als zoda-
nig wordt aanvaard? Heeft de Minister 
niet de indruk dat de grens dreigt te 
worden bereikt tot welke nog verdere 
concessies van de bondgenoten kun-
nen worden gevraagd? 

Er is de laatste tijd veel gesproken -
vanmiddag is dat in deze zaal ook weer 
gebeurd - over de zogenaamde vre-
desbewegingen. De Minister heeft 
daar ook heel wat woorden aan ge-
wi jd. Het gaat ook om een heel belang-
rijke zaak. Immers, bij al ons spreken 
over verdediging en veil igheid gaat 
het ons uiteindelijk om de vrede. Daar-
om heb ik er bezwaar tegen, dat het 
woord 'vrede' steeds meergemono-
poliseerd dreigt te worden door bewe-
gingen die in feite niet bereid zijn de 
vrede naar vermogen te beschermen 
met gebruikmaking van de middelen 
die daarvoor in deze ti jd nodig zijn. In 
plaats van het woord 'vredesbewe-
ging' , gebruik ik liever de kwalificatie 
'anti-defensiebeweging'. 

Ik ontken de vrijheid van deze bewe-
gingen niet om zich zo op te stellen, 
maar ik meen wel dat zo'n opstelling 
een dikke streep zet onder de eigen 
verantwoordeli jkheid van de overheid. 
Zij heeft in de samenleving het mono-
polie van de zwaardmacht. Die verant-
woordelijkheid brengt verplichtingen 
mee op het moment dat over de uitoe-
fening van de zwaardmacht een funda-
mentele discussie plaatsvindt. 

Ter illustratie zal ik een voorbeeld 
noemen. Enkele jaren geleden werd 
op tal van plaatsen actie gevoerd te-
gen de zogenaamde milieubelasting. 
Felle discussies gingen gepaard met 
daadwerkelijke actie, waardoor de uit-
oefening van de overheidstaak op het 
gebied van de waterzuivering in het 
gedrang dreigde te komen. Wij heb-
ben toen meegemaakt dat de betrok-
ken overheden in actie kwamen met 

een goed opgezette voorl ichtingscam-
pagne om duidelijk te maken waarom 
deze belasting nodig was. Het betrof 
hier een betrekkelijk klein deel van de 
overheidstaak. 

Zoveel te meer is het nodig dat de 
overheid een actieve rol speelt in de 
voorl ichting over de noodzaak, en de 
daarmee gepaard gaande motieven, 
van onze defensie. De overheid, die 
hier een monopolieposit ie heeft, mag 
deze taak niet overlaten aan politici uit 
het Oosten en aan groepen die de fun-
damenten van deze overheidstaak 
aantasten. 

De Minister heeft de commissie me-
degedeeld dat op het departement 
wordt gewerkt aan cijfermatige infor-
matie. Dat is prima. Daar mag het ech-
ter niet bij bli jven. Wat zeggen deze cij-
fers voor het beleid? Wat drijft een Mi-
nister van Defensie om de portefeuille 
van Defensie te wil len dragen? Dit 
soort vragen roept om een antwoord. 
Dat moet worden overgebracht aan 
ons volk. Een minister die dat doet, 
kan ook de dialoog aan met antidefen-
siebewegingen. Misschien wi l de Mi-
nister een voorbeeld nemen aan Lord 
Carrington die zich er vorige week niet 
voor schaamde, publiekelijk uiteen te 
zetten hoe zijn regering defensie en 
vredespolitiek kan laten samengaan. 
Deze Engelse minister gaf de leiding 
die van hem gevraagd werd. 

Laat ook onze Minister daar een 
voorbeeld aan nemen. Hij behoeft dat 
niet in het Engels te doen. Gewoon 
Hollands is duidelijk genoeg. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen beslo-
ten te stellen in handen van: 

a. de bijzondere commissie 15 317, 
16 043 en 16 284: de brief van de 
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk over ambu-
lante voorzieningen voor jeugdigen 
(16 819); 

b. de vaste Commissie voor Buiten-
landse Zaken: wetsontwerp Instelling 
van een Commissie van advies inzake 
de rechten van de mens in het buiten-
lands beleid (Wet op de commissie 
van advies mensenrechten en buiten-
lands beleid) (17 144); 

c. de vaste Commissie voor Justi-
t ie: wetsontwerp Invoeringswet Boe-
ken 3-6 van het nieuwe Burgerlijk Wet-
boek (derde gedeelte) wijziging van 
Boek4(17 141); 

d. de vaste Commissie voor Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk: de stukken over controle bij de 
Stichting 1940-1945 (16 200, nrs. 2-5). 

Tweede Kamer 
3 november 1981 Kernwapens 172 



Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Nadere wijziging van de 
Algemene Kinderbijslagwet (kinder-
bijslag aan de verzorgende ouder, als 
mede enige wijzigingen van techni-
sche aard) {16 632). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij hebben het thans 
over een ontwerp van wet tot wijziging 
van de Algemene Kinderbijslagwet. In 
dit wetsontwerp wordt het recht op 
kinderbijslag bij voorrang toegekend 
aan de verzorgende ouder, naast een 
andere presentatie van de kinderbij-
slagbedragen en enkele technische wi j -
zigingen. 

In de memorie van toelichting op het 
wetsontwerp dat heeft geleid tot de 
wet van 20 december 1979, waarbij de 
derde fase van de herstructurering van 
de kinderbijslag werd gerealiseerd, is 
door de toenmalige staatssecretaris 
meegedeeld dat de gedachte om het 
recht op kinderbijslag in geval van 
echtscheiding aan de verzorgende ou-
der toe te kennen, hem met name 
uit een oogpunt van emancipatie aan-
sprak. 

De staatssecretaris merkte daarbij 
op dat nog niet alle consequenties van 
een dergelijke wetswijziging konden 
worden overzien. De vraag is of bij de 
thans voorgestelde uitwerking de con-
sequenties wèl voldoende zijn door-
dacht. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
heeft allerminst moeite met de ge-
dachte in geval van echtscheiding het 
recht op kinderbijslag aan de verzor-
gende ouder toe te kennen. Integen-
deel, juist in deze gevallen blijken gro-
te problemen te bestaan, waaraan op 
korte termijn een eind moet worden 
gemaakt. Uit een oogpunt van emanci-
patie wil len wi j beklemtonen dat de 
verzorgende ouder, dus of de vader óf 
de moeder, de kinderbijslag recht-
streeks moet kunnen aanvragen en 
ontvangen. 

Hoewel het nog steeds zo is dat in 
echtscheidingsgevallen de moeder 
meestal de kinderen krijgt toegewe-
zen, wordt dat in steeds meer gevallen 
de vader. Op den duur zal dat een ech-
te keuze moeten zijn. Principieel gaat 
het dus om de verzorgende persoon. 
Het is daarom goed dat ook het verzor-
gingsprincipe, uiteraard ongeacht het 
geslacht van de verzorger, in de wet 
zal worden vastgelegd. 

De Regering wenst echter bij de uit-
werking van dit principe veel verder te 

gaan en bouwt een redenering op 
waarmee wi j toch wel moeite hebben. 

In 'gewone' gezinssituaties zou het 
verzorgingsprincipe bij een samen-
loop van aanspraken óók voor moeten 
gaan op het onderhoudsbeginsel. Mijn 
fractie kan dat volgen. Waarom dat 
dan de moeder moet zijn, ontgaat ons 
echter. Gesteld wordt dat beide ouders 
in deze situatie zowel een verzorgende 
als een onderhoudstaak hebben. Zo 
zou dat ook moeten zijn. Het wordt ook 
door ons niet juist geacht een traditi-
onele rolverdeling tot uitgangspunt 
voor het recht op kinderbijslag te ver-
heffen, en louter op grond daarvan al-
leen de moeder tot verzorgende ouder 
te bestempelen, althans haar kinder-
bijslagaanspraken te laten voorgaan. 
'De overheid heeft op dit punt juist de 
taak om voorwaarden te scheppen die 
het mogelijk moeten maken dat er een 
evenwichtige verdeling van de taken 
door man en vrouw kan plaatsvinden', 
aldus de memorie van toelichting. 

Aan die voorwaarden is echter nog 
lang niet voldaan. Nu de moeder vóór 
laten gaan betekent onzes inziens wel 
degelijk een bevestiging van het rolpa-
troon. Wij hebben er geen bezwaren 
tegen dat een stelsel, waarin verzor-
gingsbeginsel en onderhoudsbeginsel 
naast elkaar bestaan, integraal wordt 
toegepast. Wel vinden wi j dat inte-
graal toepassen betekent dat zowel in 
echtscheidingssituaties als in gezinssi-
tuaties zowel de vader als de moeder 
de aanvrager of aanvraagster van de 
kinderbijslag moet kunnen zijn bij een 
samenloop van aanspraken. Het argu-
ment van de Regering, dat om wil le 
van de consistentie van het systeem 
de moeder voor moet gaan, weegt vol-
gens mijn fractie niet zwaar genoeg als 
rechtvaardiging om de keuzemogelijk-
heid voorlopig te blokkeren. Er moet 
immers bedacht worden, dat het ook 
in gevallen van scheiding om zowel de 
vader als de moeder kan gaan, die de 
kinderen verzorgt. 

De gedachte van de Gezinsraad 
alleen uit te gaan van het verzorgings-
principe spreekt ons wel aan, hoewel 
wi j er bezwaar tegen hebben dat ook 
de Gezinsraad uit gaat van de moeder 
als verzorgende ouder, en de kinder-
bijslag zelfs als een soort inkomens-
dervingstoeslag voor moeders ziet. 

Nog afgezien van het feit dat over de 
invoering van uitsluitend het verzor-
gingsprincipe de SER geraadpleegd 
zou moeten worden, vinden wi j de ar-
gumentatie van de Regering ook hier 
niet overtuigend. Volgens de Regering 
zou men, indien alleen het verzor-
gingsbeginsel in de wet bestaat, geen 
aanspraken op kinderbijslag kunnen 

ontlenen ten behoeve van niet tot het 
huishouden behorende kinderen. Als 
daar een andere oplossing voor ge-
vonden wordt, bij voorbeeld in het ka-
der van een nieuw studiefinancierings-
stelsel of een basisuitkering voor zelf-
standige jongeren, behoeft dit toch 
geen probleem meer te vormen? 

Het enige harde argument tegen de 
invoering van een keuzesysteem is de 
technische uitvoering door de Raden 
van Arbeid, die nu naast een zoge-
naamd 'mannenbestand', ook een 
'vrouwenbestand' moeten aanleggen 
Hebben wi j goed begrepen dat voor 
echtscheidingsgevallen de Raden van 
Arbeid reeds vanaf 1 januari 1982 de 
aanvragen van de verzorger recht-
streeks betaalbaar kunnen stellen? Is 
het niet veel eenvoudiger om niet de 
administratie te automatiseren naar 
een vrouwenbestand, maar naar een 
'kinderbestand', om zodoende de keu-
ze voor vaders en moeders op de duur 
open te houden? 

Wij zouden er prijs op stellen als nu 
uitsluitend voor scheidingsgevallen 
een regeling wordt getroffen bij sa-
menloop van aanspraken op grond 
van onderhouds- en verzorgingsbe-
ginsel, en dat voorts over een algeme-
ne regeling de SER en Emancipatie-
raad om advies gevraagd worden. Wij 
nemen aan dat dit advies dan in een al-
gemene maatregel van bestuur op 
grond van artikel 15 van de AKW, tot 
uitdrukking kan komen. 

Dat gescheiden ouders thans in een 
uitzonderingspositie geplaatst zouden 
worden, achten wi j geen steekhou-
dend argument. Het betreft een pro-
bleem waarvoor een pragmatische op-
lossing moet worden gezocht. Het 
gaat hier om het touwtrekken om geld 
via de Raad voor de Kinderbescher-
ming en niet over een al of niet erva-
ren uitzonderingspositie. Het reeds nu 
vastleggen van het principe dat de 
vrouw voorgaat in gezinnen waarin 
van een samenloop van aanspraken 
sprake is, lijkt ons een veel ernstiger 
stigmatisering. 

De Regering zegt overigens zelf dat 
deze voorrang van de vrouw wellicht 
tijdelijk zal zijn. Waarom moet deze 
dan geregeld worden om hem later 
weer te wijzigen? Het argument van de 
consistentie kan ons daarbij - zoals ge-
zegd - niet overtuigen, omdat het ook 
in gevallen van scheiding niet alleen 
om de vrouw, maar evengoed om de 
man als verzorger kan gaan. Wat is er 
tegen om de toch te treffen algemene 
maatregel van bestuur gefaseerd in te 
voeren, te beginnen met die laatste ge-
vallen, waarvoor een oplossing urgent 
is, en pas later, na advisering door SER 
en Emancipatieraad, in andere geval-
len? 
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Groenman 

In het voorbeeld van de Regering, 
waarin de gescheiden ouder bij wie de 
kinderen verblijven opnieuw trouwt of 
gaat samenwonen, zou de aan hem of 
haar als verzorgende ouder toegeken-
de kinderbijslag aan hem of haar moe-
ten blijven worden toegekend. Het bli j-
ven immers dezelfde kinderen, die in 
een weliswaar nieuwe situatie dezelf-
de verzorgende ouder houden, terwij l 
de andere (eigen) ouder niet in dat ge-
zinsverband leeft. Ziehier een voordeel 
van een administratie, gebaseerd op 
de kinderen in plaats van de ouders. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
wil graag toewerken naar een stelsel 
waarin uiteindelijk de kinderbijslag in 
onderling overleg door één der beide 
ouders wordt aangevraagd. Het ont-
gaat ons echter waarom nu tijdelijk 
een vaste keuze voor de vrouw moet 
worden gemaakt. Ik overweeg een 
amendement op de voorgestelde 
wetswijziging in te dienen, om te be-
werkstelligen dat de scheidingsgeval-
len in ieder geval snel geholpen kun-
nen worden. 

D 
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de voorbereiding en de 
behandeling van de huidige Algemene 
Kinderbijslagwet, toen genoemd de 
derde fase van de herstructurering van 
de kinderbijslagwetgeving, is vrij alge-
meen in deze Kamer, ook door ons, 
aangedrongen op een spoedige oplos-
sing van de vele problemen die zich 
voordoen bij het aanvragen en betaal-
baar stellen van kinderbijslag bij ge-
broken gezinnen, gescheiden mensen. 

De oplossing van deze problematiek 
wordt middels dit wetsontwerp bevor-
derd door niet alleen in die situaties, 
maar bij de beoordeling van alle aan-
vragen om kinderbijslag de toepassing 
van het verzorgingsbeginsel naast het 
onderhoudsbeginsel sterker te accen-
tueren en over de gehele linie te doen 
prevaleren als het de vraag geldt wie 
de kinderbijslag dient aan te vragen en 
aan wie ze betaalbaar zal worden 
gesteld. 

Daarmee krijgt dit wetsontwerp een 
betekenis die ver uitgaat boven die 
van een technische herziening ter op-
lossing van een, overigens stellig 
belangrijk, stuk uitvoeringsproblema-
tiek. Het krijgt daarmee een plaats in 
de trits van wetsontwerpen die ons kin-
derbijslagstelsel herstructureren. Het 
is een stuk wetgevende arbeid waar-
aan niet alleen in de vorige parlemen-
taire periode grote aandacht is be-
steed, maar die ons inziens ook in de 
komende jaren de nodige ti jd zal vra-
gen, waarschijnlijk zelfs veel t i jd. 

Het is verleidelijk, voor de eerste 
maal met deze bewindsvrouwe achter 
de tafel kinderbijslagproblemen bedis-
cussiërend, terug te blikken op wat 
haar voorganger, op belangrijke on-
derdelen gesecondeerd door zijn colle-
ga van Financiën, reeds tot stand heeft 
gebracht op dit terrein, of te prelude-
ren op wat ons te wachten staat. Ik zal 
dat niet doen; uit de desbetreffende 
'witte stukken' en de Handelingen van 
deze Kamer van 20 juni 1978 en latere 
data kent men voldoende de consis-
tente lijn die de CDA-fractie daarbij 
steeds heeft gevolgd en zal blijven 
aanhouden. 

Het middels dit wetsontwerp over 
de gehele linie voorrang geven aan het 
verzorgingsbeginsel boven het onder-
houdsbeginsel is een ons inziens vrij 
fundamentele zaak. Daarom hebben 
wij ons aanvankelijk bij de schriftelijke 
voorbereiding van de behandeling van 
dit wetsontwerp ook zeer gevoelig ge-
toond voor het verlangen van de Soci-
aal-Economische Raad het wets-
ontwerp te beperken tot een op de pro-
blematiek van de gebroken gezinnen 
toegesneden min of meer technische 
herziening en hen in de gelegenheid te 
stellen over de algemene doorwerking 
van de lijn van dit wetsontwerp eerst 
nog nader te adviseren. De argumen-
tatie in de memorie van antwoord 
daartegenover aangevoerd, heeft ons 
er echter van overtuigd dat aan dat 
verlangen van de SER, voor wat deze 
zaak betreft, kan worden voorbijge-
gaan. Met ons erkent de Staatssecre-
taris bovendien dat wij overigens zeer 
voorzichtig moeten zijn de adviseren-
de bevoegdheid van de SER aan te tas-
ten. Maar daarvoor behoeft na kennis-
neming van de nota naar aanleiding 
van het eindverslag geen vrees te be-
staan. 

Uitvoerig en ook voor ons overtui-
gend is zowel in de memorie van ant-
woord als in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag beargumenteerd 
waarom het gewenst is dit, en in ver-
band met de problematiek van de ge-
scheiden mensen zelfs noodzakelijk, — 
de verzorgingsnorm als rechtschep-
pend beginsel fundamenteel in ons 
kinderbijslagstelsel te verwerken. En 
wel op dit moment en daarmee niet 
langer wachtend. Voor al datgene wat 
een kind behoeft op weg naar eigen 
zelfstandigheid binnen onze gemeen-
schap, voor zijn opvoeding, voor de 
verzorging en voor het onderhoud dra-
gen beide ouders een gezamenlijke 
primaire verantwoordeli jkheid. 

Dat daarbij de overheid zich in de 
wetgeving terughoudend moet opstel-
len en slechts het kader mag scheppen 
om die gezamenlijke taakuitoefening 

mogelijk te maken, mag geen reden 
zijn, daarmee nog langer te wachten. 
Integendeel, dat behoort - de stukken 
hebben ons daarvan overtuigd - thans 
in deze wetgeving te geschieden. 
Daaraan doet niet af, dat het nu tech-
nisch om uitvoeringsredenen nog niet 
mogelijk is te komen tot een volledig 
vrije keuze van wie beide ouders in ge-
zinsverband levend, de aanvrage zal 
indienen. Evenmin als het feit dat, als 
dat naar wi j hopen binnen niet al te 
lange ti jd mogelijk wordt, de wet ter 
voorkoming van nieuwe problemen 
toch de voorrang zal moeten aange-
ven als de ouders het daarover niet 
eens zouden worden. 

De argumentatie om voorshands, 
totdat voor in gezinsverband samenle-
vende ouders die grote keuzevrijheid 
ook uitvoeringstechnisch mogelijk is, 
de vrouw en moeder aan te wijzen, 
spreekt ons zeer wel aan. Het past in 
het emancipatorisch denken over de 
rol van beide partners in het huwelijk 
al slaat de wet, maar zoals gezegd 
slechts tijdelijk en uitsluitend op prak-
tische redenen, nu iets te ver door. 

Eenmaal overtuigd zijnde van de 
noodzaak dit verzorgingsbeginsel 
thans en over de hele linie toe te pas-
sen, kan ik dan ook, waar toch haar 
partij dat beginsel van gelijkberechting 
van man en vrouw in huwelijk en sa-
menleving zo hoog in haar vaandel 
heeft staan, ook nadat ik haar betoog 
beluisterd heb, toch niet goed begrij-
pen waarom de woordvoerdster van 
D'66, de geachte afgevaardigde me-
vrouw Groenman, nog steeds ernstig 
bezwaar heeft tegen dit belangrijke on-
derdeel van het wetsontwerp. 

Wel leg ik aan de Staatssecretaris nog 
de vraag voor of er wel rekening is ge-
houden met de mogelijkheid dat het 
aantal gewetensbezwaarden dat op 
grond van de wetstekst zoals die thans 
komt te luiden, zal gaan weigeren kin-
derbijslag aan te vragen en te ontvan-
gen, wel eens aanmerkelijk zou kun-
nen toenemen, zulks vanuit bij een be-
paalde kerkelijke groepering levende 
naar hun overtuiging bijbelse opvat-
t ing over de verhouding tussen man 
en vrouw in het huwelijk en de plaats 
van ieder van hen in het gezinsver-
band. Opvattingen die wi j in de conse-
quenties die dat onder meer op dit ter-
rein meebrengt weliswaar niet delen, 
maar die wi j toch hebben te respecte-
ren en waar wi j zoveel als mogelijk is, 
rekening mee moeten trachten te nou-
den ook in de wetgeving. Ligt hier 
geen probleem, minstens gedurende 
de periode dat het nog niet mogelijk is 
keuzevrijheid aan te brengen tussen 
man en vrouw bij het aanvragen van 
de kinderbijslag? 
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Hermsen 

Nu wi j onder meer met het oog op 
de problematiek van de gescheiden 
mensen de voorgestelde regeling 
gaan treffen, zou ik het toch wel jam-
mer vinden als dat gebeurt op zodani-
ge wijze dat het aantal gemoedsbe-
zwaarden ten aanzien van deze wet 
zou gaan toenemen, of is voor dit pro-
bleem, zo dat er inderdaad kan zijn, 
nog een uitweg te vinden, hetzij door 
aanvulling van de wetstekst, hetzij bij 
de vaststelling van de toch noodzake-
lijke algemene maatregelen van be-
stuur die daaruit volgen? 

Wij hebben overigens al in het eind-
verslag doen blijken in te stemmen 
met het via de eerste nota van wijzi-
ging, voorkomend op stuk nr. 6 met 
zoveel woorden opnemen van zowel 
het onderhouds- als het verzorgings-
beginsel in de wetstekst. Als men de 
aanvankelijke bezwaren tegen toepas-
sing van die gedachten over de verzor-
ging van kinderen in deze wetgeving 
laat varen, zoals bij ons het geval is, 
dan moet men beginselen van wetge-
ving niet pas tot uiting laten komen in 
de op de wet stoelende algemene 
maatregelen van bestuur, maar met 
zoveel woorden in de wet zelve opne-
men. 

Na deze algemene opmerkingen zou 
ik op enkele, in de gewisselde stukken 
ook reeds aan de orde gestelde pun-
ten, nog even nader wil len ingaan. Ik 
begin met twee, speciaal door onze 
fractie bij dit wetsontwerp genoemde 
problemen waarvan wi j meenden dat 
zij niet langer onopgemerkt konden 
blijven bij de kinderbijslagwetgeving, 
ook al houden zij niet rechtstreeks ver-
band met dit wetsontwerp. 

Bij de toepassing van het onder-
houdsbeginsel, met name de vraag of 
men een kind al dan niet in belangrijke 
mate onderhoudt, kan zich een onzes 
inziens schrijnende en naar onze over-
tuiging door de wetgever niet bedoel-
de hardheid voordoen. Ponds-ponds-
gewijze, dus gelijke toedeling van ten 
behoeve van twee gehandicapte bui-
ten het gezin in een inrichting verzorg-
de kinderen bewijsbaar gemaakte on-
derhoudskosten kan er toe leiden d a t -
ook al heeft de onderhoudende ouder 
relatief zeer hoge kosten moeten ma-
ken - formeel toch niet kan worden 
voldaan aan het beginsel dat men om 
voor een dergelijk kind kinderbijslag te 
krijgen, dat kind in 'belangrijke mate' 
moet hebben onderhouden; thans f 54 
per week of f 2808 per jaar, een bedrag 
dat een paar jaar geleden overigens 
nog wat lager was. Die situatie doet 
zich weliswaar niet veelvuldig, maar 
toch herhaaldelijk voor en in het con-

crete geval dat ons aanleiding gaf deze 
zaak voor te leggen had de verzorgen-
de ouder meer dan f 4000 gulden in 
1979 ten laste gelegd aan twee elders 
verzorgde zwaar gehandicapte kinde-
ren. Op fifty-fifty basis toebedeeld was 
dat onvoldoende om zelfs maar voor 
één van deze beide kinderen enkelvou-
dige kinderbijslag te krijgen. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt meegedeeld dat er 
geen indicatie aanwezig is dat niet alle 
Raden van Arbeid die dank zij prijzens-
waardige activiteit van de voorganger 
van de bewindsvrouwe thans achter 
de tafel, door de Vereniging van Raden 
van Arbeid per circulaire gedane aan-
beveling opvolgen waardoor een in-
terpretatie van de betreffende uitvoe-
ringsbepalingen wordt verkregen die 
althans tot uitbetaling van enkelvoudi-
ge kinderbijslag voor één der kinderen 
kan leiden in dit soort harde situaties. 

Het spijt mij hier te moeten opmer-
ken dat intussen vaststaat - ik heb Uw 
medewerkersten Uwen gerieve daar-
van intussen het schriftelijk bewijs 
overgelegd - dat wat ik hier durf noe-
men kil-koude juridische haarkloverij, 
één der Raden van Arbeid wiens naam 
ik dan hier maar niet noem, er nog 
steeds van weerhoudt het door die 
Raad nu al enkele jaren ingenomen 
harde standpunt los te laten. 

Ik heb begrepen dat daarin nu niet 
anders kan worden voorzien dan door 
het uitvaardigen van een op de reeds 
bestaande wetstekst gebaseerde mi-
nisteriële beschikking. 

Gelet op de grote zorg die de Raden 
van Arbeid in het algemeen besteden 
aan een niet alleen naar de letter, maar 
ook naar de geest uitvoeren van de 
wet, spijt het mi j , aan deze zaak op dit 
niveau aandacht te moeten schenken. 
Wil de Staatssecretaris de vereniging 
van ouders van gehandicapte kinde-
ren, die zich ook met dit soort proble-
men heeft beziggehouden, thans laten 
merken dat er ten slotte - ook al geldt 
het hier maar een kleine groep belang-
hebbenden - nog rechters zijn in Den 
Haag, doordat zij door middel van de 
hiervoor nodige beschikking spoedig 
een eind maakt aan dit stukje onrecht? 

Ik wil thans aandacht besteden aan 
de verschillen in de inkomenssituaties 
die zich volgens vele betrokkenen 
voordoen tussen gezinnen van Neder-
landse grensarbeiders. Zij zijn in Ne-
derland woonachtig en werken - al 
pendelend - in Duitsland. Gelet op de 
mogelijkheid van een bijzondere bui-
tengewone lastenaftrek in de inkonv 
stenbelasting, naast het recht op kin-
derbijslag krachtens de wetgeving van 
het land waarin zij werkzaam zijn. 

dachten wi j bij eerdere herstructure-
ringen van de kinderbijslagwetgeving, 
dat de positie van deze gezinnen rede-
lijk vergelijkbaar was met die van de ge 
zinnen die krachtens de Nederlandse 
wetgeving verzekerd zijn. 

In de schriftelijke voorbereiding heb-
ben wij getracht, duidelijk te maken 
dat hieraan naar het gevoelen van be-
trokkenen het een en ander ontbreekt. 
Deze kwestie behoeft in het kader van 
de behandeling van dit wetsontwerp 
niet verder te worden uitgespit, nu de 
Staatssecretaris naar aanleiding van 
de door ons gemaakte opmerkingen 
mededeelt dat thans binnen de EG 
wordt gediscussieerd over de vraag, of 
voor het kinderbijslagstelsel niet moet 
worden overgeschakeld naar de wet-
geving van het land waarin men 
woonachtig is, in plaats van naar het 
land waarin men werkt. Is er enig zicht 
op het ti jdstip waarop die discussie tot 
standpunten zal leiden en wi l zij bezien 
of er geen aanleiding is om de vaste 
Commissie voor Sociale Zaken te laten 
meedenken, bij voorbeeld naar aanlei-
ding van een notitie, waarin de voor-
naamste ' ins' en 'outs' van een derge-
lijke stelselwijziging zijn opgenomen? 

Verdere opmerkingen die ik nog wi l 
maken over de positie van de grensar-
beiders en de werkloze minderjarige 
schoolverlaters uit deze groep, bewaar 
ik totdat wi j wellicht morgen wets-
ontwerp 17 029 zullen behandelen. 

Ik kom thans tot de bespreking van 
het probleem van kinderbijslag voor in 
het buitenland wonende kinderen. In 
feite betreft dit nagenoeg uitsluitend 
de kinderen van onze buitenlandse 
werknemers die in het land van her-
komst van hun ouders/verzorgers zijn 
achtergebleven en die daar verder 
worden opgevoed. Terecht is in de 
eerste nota van wijziging (stuk nr. 6) 
een als technische wijziging voorge-
stelde opname van een nieuw artikel 
10, lid 4 teruggenomen. Dat artikel zou 
wel al te gemakkelijk een feitelijke be-
perking mogelijk maken van de kinder-
bijslagbedragen waarop ook onze bui-
tenlandse werknemers aanspraak heb-
ben, met name voor kinderen ouder 
dan 16jaar. 

Eén van de uitgangspunten van ons 
kinderbijslagstelsel is steeds geweest, 
dat het een bijdrage is in het levens-
onderhoud van de kinderen, waarvoor 
men als ouders/verzorgers de verant-
woordeli jkheid draagt. Het is niet min-
der dan dat, maar ook niet meer. In on-
ze regelingen is er echter tot nu toe 
geen rekening mee gehouden dat er 
zich situaties kunnen voordoen waarin 
dit beginsel geweld wordt aangedaan, 
of althans lijkt te worden aangedaan, 

Tweede Kamer 
3 november 1981 Kinderbijslag 175 



Hermsen 

doordat de genoten kinderbijslag de 
kosten van onderhoud ogenschijnlijk 
lijkt te benaderen of zelfs te overtref-
fen. Ofschoon wellicht niet uitsluitend, 
betreft het hier toch voornamelijk de in 
het land van herkomst gebleven gezin-
nen van buitenlandse werknemers. 
Het geven van een gefundeerd oordeel 
over dit probleem is onzes inziens ech-
ter pas mogelijk nadat de Sociaal Eco-
nomische Raad een antwoord heeft 
gegeven op de adviesaanvrage die 
volgens de mededeling van de Staats-
secretaris in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag spoedig zal uit-
gaan. 

Dat zal overigens, zie ik het wel, nog 
niet zo'n gemakkelijke zaak zijn en dat 
niet alleen vanwege de deining die reeds 
het thans voorliggende wetsvoorstel 
op dit inmiddels daaruit verwijderde 
onderdeel bij de betrokkenen en hun 
belangenorganisaties, alsmede de 
vakbeweging heeft gewekt. Wij zijn 
benieuwd hoe men tot enigermate ob-
jectieve en reële normvergelijking zal 
kunnen komen tussen de kosten van 
onderhoud van een in Nederland ver-
bli jvend kind en kinderen die elders 
woonachtig zijn. 

Zal dit ook niet zijn consequenties 
hebben als het gaat om landen waar 
het levenspeil en het levensonderhoud 
wellicht aanmerkelijk hoger zijn dan 
hier? En moet men geen rekening nou-
den met de wellicht waarneembaar 
hogere gezinslasten van een gezin 
waarvan de kostwinner in Nederland 
woont en werkt? In het voorlopig ver-
slag hebben wi j overigens ook al de 
vraag opgeworpen of daarop toege-
sneden bepalingen zich wel zullen ver-
dragen met de EG-regelingen en de 
met diverse belangrijke landen, waar-
uit buitenlandse werknemers afkonv 
stig zijn, afgesloten verdragen van so-
ciale zekerheid. 

Zo is er méér. Wij zullen te zijner t i jd 
- óók al behoeft dat niet te weerhouden 
van het thans vragen van een SER-ad-
vies over deze materie - toch ook nog 
eens moeten overwegen of het niet 
toch discriminatoir lijkt voor de kinde-
ren van een buitenlandse werknemer 
die bij voorbeeld in Marokko zijn ge-
bleven, minder kinderbijslag toe te 
kennen dan voor de kinderen van zijn 
Nederlandse collega's die in het be-
drijf naast en samen met hem werk-
zaam zijn. 

Ik maakte deze opmerkingen niet in 
de veronderstell ing dat de Staats-
secretaris daar thans uitgebreid op zal 
antwoorden, wel om duidelijk te maken 
dat onze fractie allereerst op dit stuk 
het te vragen SER-advies wenst af te 

wachten alvorens zich aan de hand 
daarvan en mogelijk nog andere over-
wegingen die daarbij een rol dienen te 
spelen, een meer definitieve mening te 
vormen. 

Mijn laatste opmerking bij de behan-
deling van dit wetsontwerp - althans 
in eerste ronde - betreft de informatie 
die ons in de schriftelijk gewisselde 
stukken wordt gegeven over de invoe-
ring van de computertechnieken bij de 
uitvoeringsorganisaties. Dat werd wel 
t i jd Mijnheer de Voorzitter! De mede-
deling dat bij de Raden van Arbeid in 
1981 nog vrijwel geheel gewerkt wordt 
met een zogenaamde hand-gevoerde 
administratie, moet wel leiden tot de 
conclusie dat in ieder geval dit stuk 
van onze sociale-verzekeringsadmini-
stratie bepaald niet voorop loopt bij de 
invoering van apparatuur die in het be-
drijfsleven al een flink aantal jaren nor-
maal is. Ben ik goed geïnformeerd dat 
de studies daarover bij de Vereniging 
van Raden van Arbeid en haar aange-
sloten leden bijna tien jaar geduurd 
hebben voordat men nu de eerste 
computer in gebruik genomen heeft? 
En dat als men alle kosten daarvoor 
gemaakt aan die studies toerekent, al-
leen reeds daarvoor zo'n slordige der-
tien miljoen is uitgegeven? 

Natuurlijk hebben ook de ingri jpen-
de wijzigingen die wi j in de wetgeving 
hebben aangebracht de automatise-
ringsplannen bemoeilijkt, realisering 
daarvan soms doorkruist, al is er toch 
in ons land - dacht i k - voldoende des-
kundigheid, zowel bij de overheid als 
in de toeleverende industrie, aanwezig 
om de voor realisering van computeri-
sering van de uitvoering benodigde 
software niet pas na jaren, maar zelfs 
vri j snel te kunnen leveren. Ik hoop dat 
men op dit punt wat meer tempo er in 
zal weten te brengen. De aanloopkos-
ten die gemaakt zijn en worden tikken 
intussen toch wel aardig aan. 

Natuurlijk zal dit personeelsproble-
men opleveren, maar men kan mis-
schien enigermate faseren met het 
oog daarop. Toepassing van moderne 
en modernste apparatuur ook in de 
overheidsadministratie, ook dus bij de 
Raden van Arbeid, is ten slotte zowel 
in het belang van de consumerende bur-
ger als van de administratie en van het 
personeel zelf. 

Berusten intussen de alarmerende 
berichten over snel dreigende grote 
personeelsoverschotten bij de Raden 
van Arbeid, mogelijk zelfs leidend tot 
meer dan incidentele ontslagen op vri j 
korte termijn - afkomstig meen ik uit 
vakbondskringen - op waarheid? Is 
hier meer aan de hand dan de gevol-
gen van automatisering van de admi-

nistratie? Heeft men hier ontwikkeiin-
gen ten aanzien van de personeels-
omvang op wat langere termijn be-
zien, die mogelijk door normale af-
vloeiing van personeel in verband met 
leeftijdsopbouw, VUT-regeling en der-
gelijke geruisloos kunnen worden op-
gevangen, benut om'acute onrust bij 
het personeel van de Raden van Ar-
beid op te roepen? Ik zou daarover nu 
wij toch over wetgeving spreken die 
door de Raden van Arbeid wordt uitge-
voerd, gaarne, naar ik hoop enigerma-
te geruststellende, informatie van de 
Staatssecretaris ontvangen. 

Samenvattend Mijnheer de Voorzit-
ter! Onze fractie werkt na de verhelde-
rende schriftelijke voorbereiding van 
de behandeling van dit wetsontwerp 
gaarne aan de totstandkoming daar-
van mee. 

Zij hoopt met de Staatssecretaris en 
vele belanghebbenden in den lande 
dat het per 1 januari a.s. kan worden 
ingevoerd. Op de vragen en aandachts-
punten die ik gemeend heb nog wat 
speciale aandacht te moeten geven, 
hoop ik dat de Staatssecretaris op een 
voor mij bevredigende wijze wi l in-
gaan. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het kabinet-Van Agt/Wie-
gel heeft in de achterliggende periode 
de kinderbijslagwetgeving ingrijpend 
vernieuwd en aanzienlijk vereenvou-
digd. Het betrof de eerste, tweede en 
derde fase van de herstructurering van 
de kinderbijslagwetten. Daarbij zijn vijf 
regelingen samengevoegd tot één al-
gemene regeling (Algemene Kinder-
bijslagwet nieuwe stijl). Daarbij is voor 
1 miljard bezuinigd. Daarbij zijn de 
rechten van de zelfstandigen eindelijk 
met die van de loontrekkenden gelijk 
getrokken. Ook zij krijgen nu kinder-
bijslag voor het eerste en tweede kind. 

Het vorige kabinet kwam net een 
half jaar te kort om deze vernieuwende 
herstructurering geheel af te ronden 
met de invoering van het recht op kin-
derbijslag voor de verzorgende ouder 
en de invoering van de leeftijdsafhan-
kelijke kinderbijslag. Met betrekking 
tot deze laatste pijler (zo men w i l : de 
vierde fase) van de herstructurering is 
het gevraagde SER-advies inmiddels 
binnen. Over het recht van kinderbij-
slag voor de verzorgende ouder spre-
ken wi j vandaag. 

Dit, nog van het kabinet Van Agt/ 
Wiegel afkomstige wetsontwerp ligt 
ook op het emancipatievlak. Ik spreek 
mijn waardering uit voor de Staats-
secretaris dat zij het wetsontwerp 
heeft wil len overnemen, hoewel het 
tamelijk ingrijpend is. 
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De VVD-fractie heeft zich van meet 
af aan verheugd getoond over de in-
diening van dit wetsontwerp. Daarbij 
onderscheidde de VVD-fractie zich van 
bij voorbeeld de CDA-fractie, die in het 
voorlopig verslag liet optekenen dat zij 
de inhoud, gezien de wijde strekking, 
met gemengde gevoelens tegemoet 
trad. Daarbij onderscheiden wi j ons 
nog steeds van de D'66-fractie, die blij-
kens het eindverslag en de huidige bij-
drage van mevrouw Groenman nog 
steeds bezwaren blijkt te hebben tegen 
het nu reeds integraal toepassen van 
het verzorgingsbeginsel naast het on-
derhoudsbeginsel in de kinderbijslag-
wetgeving. In het eindverslag is te le-
zen dat de aan het woord zijnde leden 
van de D'66-f ractie niet te veel vooruit 
wil len lopen op de gewenste situatie, 
waarin dus beide ouders verzorgend 
zijn, met een voorbijgaan aan de huidi-
ge situatie. Ik constateer dat de VVD-
fractie en anderen hierin sneller en 
verder vooruit wil len dan de D'66-frac-
tie. 

Mevrouw Groenman (D'66): D'66 is 
helemaal niet tegen het integraal toe-
passen. Mijn fractie is echter tégen toe-
keuze voor de vrouw bij integrale toe-
passing. Dat is het enige punt. Wij wi l -
len wat dat betreft ook best vooruit, 
maar in de huidige situatie kan er nog 
geen keuze worden gemaakt tussen 
man en vrouw. 

De heer De Korte (VVD): Ik kan hierop 
wei een antwoord geven, maar ik 
vraag mevrouw Groenman toch eerst 
naar de rest van mijn betoog te luiste-
ren. Als zij daarna nog vragen heeft, 
zal zij die ongetwijfeld kunnen stellen. 
Dat spaart t i jd. 

Mijnheer de Voorzitter! Waarom zijn 
wi j vóór dit wetsontwerp? Ik geef een 
aantal redenen in volgorde naar het 
gewichtervan: 

1. Ouders hebben ten opzichte van 
hun kinderen een tweeledige taak, na-
melijk een verzorgende, dus opvoe-
dende, en daarnaast een onderhouds-
taak. Daarbij wil len wi j noch de moe-
der noch de vader als louter onderhou-
dende of verzorgende ouder bestem-
pelen. Deden wi j dat, dan zouden wij 
vrouw en man in een ouderwets rolpa-
troon handhaven. Willen beide part-
ners èn hun kinderen zich optimaal 
ontplooien, dan is een evenwichtige 
verdeling van taken gewenst. Daarbij 
behoren wi j niemand te dwingen. Wèl 
achten wi j het een plicht voor de over-
heid om op dit punt adequate voor-
waarden te scheppen. Dit wets-
ontwerp, hoewel de uitvoering niet af 
is - ik kom daar zo op terug - biedt 

door de opname van zowel het verzor-
gingsbeginsel als het onderhoudsbe-
ginsel in de Algemene Kinderbijslag-
wet op het punt van de kinderbijslag-
wetgeving in ieder geval een belangrij-
ke aanzet. 

2. In echtscheidingsgevallen be-
staat er thans een hoogst onbevredi-
gende situatie, omdat de onderhou-
dende partner de hem of haar toeko-
mende kinderbijslag vri jwel altijd aan 
de partner bij wie de kinderen verblij-
ven (de verzorgende ouder dus) moet 
overdragen. Mevrouw Groenman 
heeft hierop ook gewezen. 

Dit kan ertoe leiden dat de Raad voor 
de Kinderbescherming als bemidde-
lingsinstantie de kinderbijslagaan-
vraag moet overnemen, indien de ge-
rechtigde ouder dit nalaat. In geval van 
scheiding kunnen dergelijke financiële 
maar ook zeer emotionele problemen 
vermeden worden, indien de verzor-
gende ouder (meestal de moeder de 
kinderbijslag direct ontvangt. Gezien 
het toenemende aantal echtscheidin-
gen is dit een acuut punt geworden. 
Daarom gedoogt verandering van de 
huidige onbevredigende situatie ook 
geen uitstel. 

3. De kinderbijslag dient in het bij-
zonder de ontplooiing van het kind. 
Door de kinderbijslag aan de verzor-
gende ouder, dus de opvoedende ou-
der, te verlenen wordt een betere ga-
rantie geboden dat deze ook aan het 
kind ten goede komt. In de ons omrin-
gende landen wordt de kinderbijslag 
veelal uiteindelijk aan de moeder als 
verzorgende ouder uitbetaald, of aan 
de vader als die de verzorgende ouder 
is. Dit is reeds het geval in Engeland, 
België, Denemarken en West-Duits-
land. 

4. Introductie van het verzorgings-
beginsel in de kinderbijslagwetgeving 
en uitbetaling aan de verzorgende ou-
derzal de argumentatie tot invoering 
van leeftijdsafhankelijke kinderbijsla-
gen, die wij vanaf de aanvang van de 
herstructurering hebben bepleit ver-
sterken. De ontplooiingskosten van 
het kind nemen immers gemiddeld 
met de leeftijd toe. Uitbetaling aan de 
verzorgende ouder zal het tegelijker-
ti jd zeer moeilijk, zo niet onmogelijk 
maken om van de vernieuwde AKW 
alsnog een permanente inkomensaf-
hankelijke kinderbijslagregeling te ma-
ken. Daarover zullen wi j geen traan la-
ten. 

Vervolgens enkele opmerkingen 
over de keuzemogelijkheid verzorgend 
ouderschap. Met dit wetsontwerp 
wordt het begrip 'verzorgende ouder' 
als rechtsscheppend beginsel geïntro-
duceerd. In geval van samenloop tus-

sen een verzorgende en een onder-
houdende ouder van hetzelfde kind zal 
voortaan de eerste voorgaan. Dit 
speelt met name bij gescheiden leven-
de partners. In geval van één huishou-
den zijn beide partners zowel verzor-
gende als onderhoudende ouders. 
Omdat wi j af wil len van de traditionele 
rolbevestiging tussen vrouw en man, 
zijn wi j niet geheel gelukkig met het 
voortaan, althans op korte termijn so-
wieso voorgaan van de vrouw indien 
er sprake is van samenloop tussen de 
verzorgende ouders. 

Wij hebben er echter begrip voor dat 
de formulering op dit moment niet an-
ders kan, gegeven de moeilijkheden 
bij de uitvoering. Dat is tevens het ant-
woord op de vraag die mevrouw 
Groenman zoeven bij interruptie stel-
de. Het in alle gevallen bij samenloop 
kiezen voor de vrouw als verzorgende 
ouder, hetgeen natuurlijk een feitelijke 
voortzetting van de door ons afgewe-
zen rolbevestiging zou kunnen inhou-
den, accepteren wi j dan ook alleen t i j -
delijk op praktische gronden. 

De toegezegde studie over de moda-
liteiten van een systeem waarin beide 
huwelijkspartners naar gezamenlijke 
keuze recht kunnen krijgen op het ver-
zorgend ouderschap, maakt die accep-
tatie onzerzijds mogelijk. Wij hebben 
daarnaast goede nota genomen van 
de toezegging in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag op een vraag 
onzerzijds, dat het in de bedoeling ligt 
zo spoedig als mogelijk deze keuze-
mogelijkheid ook werkelijk te introdu-
ceren. Het is daarbij uiteraard een juis-
te gang van zaken dat vóór de defini-
tieve invulling daarvan de Emancipa-
tieraad advies kan uitbrengen. 

Voorts een paar woorden over het 
automatiseren bij de Raden van Ar-
beid. Bij de uitvoering wreekt zich nog 
steeds dat de administratie bij de Ra-
den van Arbeid met de hand gebeurt. 
Bij menig d e b a t - naar ik meen wel 
een jaar of drie lang - is er van onze 
kant op aangedrongen over te schake-
len op een geautomatiseerde admini-
stratie. Gelukkig wordt daar nu — zij het 
wel erg laat - spoed achter gezet. Door 
een geautomatiseerde administratie 
zal het aan de partners zelf overlaten 
van de keuze voor het verzorgende ou-
derschap naar ik aanneem veel ge-
makkelijker uitvoerbaar worden. In dit 
verband zou ik de bewindsvrouwe nog 
wil len vragen, welke personeelsconse-
quenties volledige automatisering zal 
hebben. 

Is het bericht juist dat in de komende 
jaren daardoor tussen de 1000 en 1500 
van de 2800 arbeidsplaatsen bij de Ra-
den van Arbeid gaan verdwijnen? 
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Wordt er al gewerkt aan afvloeiings-
plannen die gedwongen ontslagen 
zouden kunnen voorkomen? Wat bete-
kent een en ander voor de uitvoerings-
kosten van de kinderbijslagwetge-
ving? 

Er resten mij nog enkele hangpun-
ten. Ik sprak al over de nog resterende 
hoeksteen van de herstructurering van 
de kinderbijslagwetgeving, namelijk 
de invoering van de leeftijdsafhankelij-
ke kinderbijslagen. Wij hebben ons 
daarvoor van meet af aan sterk ge-
maakt. Een aangenomen amende-
ment-De Korte-Hermsen heeft daar-
mee een allereerste begin gemaakt 
door de introductie van een halve kin-
derbijslag voor het eerste kind dat jon-
ger is dan driejaar. 

Ook de D'66-fractie heeft zich bij 
monde van haar woordvoerders 
steeds een voorstander getoond. Met 
de introductie van het huidige wets-
ontwerp kinderbijslag verzorgende ou-
der wordt de argumentatie voor een 
leeftijdsafhankelijke bijslag versterkt. 
De SER heeft inmiddels geadviseerd. 
Ik vraag mij dan ook af of een wets-
ontwerp terzake - ook bij voortduren 
van de demissionaire status van het ka-
binet - nog moet wachten. Wat is het 
oordeel van de andere fracties? De de-
missionaire bewindsvrouwe zal ik dat 
niet expliciet vragen. 

Op de kinderbijslagregeling - ik zei 
dat al - is 1 miljard bezuinigd. Men kan 
zich afvragen of verdere heroverwe-
gingsvoorstellen hier gerechtvaardigd 
zijn. In het voorlopig verslag naar aan-
leiding van van dit wetsontwerp zijn 
de twee heroverwegingsvoorstellen 
inzake de Algemene Kinderbijslagwet 
van de Werkgroep Heroverweging So-
ciale Zekerheid zijdelings aan de orde 
geweest. Daarom neem ik de vrijheid 
er nog iets over te zeggen en te vra-
gen. Alvorens dat te doen lijkt het me 
goed te onderstrepen dat de kinder-
bijslagvoorziening in t i jden van inko-
mensmatiging een opwaardering van 
het eraan toe te kennen belang ver-
dient. 

Voor kinderen staat in ons land vast 
dat ze niet in hun onderhoud kunnen 
en behoeven te voorzien. Hun ont-
plooiingskansen hangen nauw samen 
met wat er in de gezinseenheid aan 
netto-inkomen overblijft. De kinderbij-
slag is een welkome aanvull ing, maar 
dekt de volledige kosten van het kind 
zeker niet. Een inkomensdaling van 
1 % of meer per jaar, waarover wij al-
len praten, is dan ook gemakkelijker te 
dragen door een alleenstaande dan 
door een gezinseenheid met één of 
meer kinderen en met één inkomen. 

Dat geeft het nut van de kinderbijslag-
voorziening extra reliëf in t i jden van 
inkomensmatiging. Bij noodzakelijke 
ombuigingen in de overdrachtssfeer, 
in de zin van nominale aanpassingen 
van niveaus, dient ons inziens de kin-
derbijslag met de AOW de laatste cate-
gorie te zijn waar men aan denkt. 

Het bovenstaande neemt tegelijker-
ti jd niet weg dat de twee specifieke 
heroverwegingsvoorstellen betreffen-
de de Algemene Kinderbijslagwet se-
rieus dienen te worden bekeken. Ik 
doel op de afschaffing van het recht op 
kinderbijslag voor huishoudkinderen. 
Uit de memorie van antwoord op dit 
wetsontwerp blijkt dat het om kinder-
bijslag voor ca. 5000 kinderen gaat. 

Een aanzienlijk deel hiervan betreft 
kinderen van 16 jaar en ouder van bui-
tenlandse werknemers, die hun gezin 
in het land van herkomst hebben ach-
tergelaten. Is ook bekend hoeveel dat 
er zijn? Het gaat om kinderen die de 
huishouding van het gezin medever-
zorgen. De zaak is als een 'open kwes-
tie' aan de SER voorgelegd. Inmiddels 
is gebleken dat de SER op die wijze 
daarop niet in wilde gaan. Wij vinden 
dat aan de SER dan een nadere advies-
aanvrage dient te worden gezonden. 
Wordt die ambtelijk ook voorbereid? 

Dit zou kunnen te zamen met een 
adviesaanvrage inzake kinderbijslag 
voor in het buitenland wonende kinde-
ren. Dat onderwerp is ook in de memo-
rie van antwoord aan de orde geko-
men naar aanleiding van de aanvanke-
lijk voorgenomen zwaardere eisen 
voor het recht op dubbele dan wel 
drievoudige kinderbijslag voor 16-jari-
gen en ouder. 

De heer Hermsen (CDA): Ik wilde nog 
iets vragen over de huishoudkinderen. 
Moet ik uit de suggestie van de heer 
De Korte, dat er thans een gerichte 
adviesaanvrage moet komen, opma-
ken dat hij van mening is dat wi j de 
kinderbijslag voor huishoudkinderen 
bij voorrang moeten gaan afschaffen? 
Daarmee zouden wi j dan met name de 
buitenlandse werknemers treffen. 

De heer De Korte (VVD): Dat bedoel ik 
niet. Ik wi l alleen duidelijk stellen dat 
dit een van de heroverwegingsvoor-
stellen is die ter discussie staan. Ik ver-
wijs naar de ambtelijke werkgroep. Ik 
herinner de heer Hermsen eraan, dat 
het vorige kabinet daarover geen 
standpunt heeft ingenomen, omdat 
het vond dat eerst de SER erover 
moest oordelen. De vorm waarin men 
dat heeft gedaan is die van een 'open' 
kwestie. Daarop is de SER niet inge-
gaan. Dan moet de Regering met een 
gerichte adviesaanvrage komen. Meer 
zeg ik niet. 

Verdergaand met het onderwerp 
van de kinderbijslag voor in het bui-
tenland wonende kinderen merk ik op 
dat de ambtsvoorganger van de 
Staatssecretaris naar aanleiding van 
commentaren van het CNV en de FNV, 
die wezen op benadeling van kinderen 
van buitenlandse werknemers, het 
voornemen tot het stellen van zwaar-
dere eisen voor het recht op dubbele 
dan wel drievoudige kinderbijslag 
heeft uitgesteld tot de in voorberei-
ding zijnde adviesaanvrage 'kinder-
bijslag voor in het buitenland wonen-
de kinderen'. Hoe staat het met de 
ambtelijke voorbereiding van die 
adviesaanvrage? Op dit moment 
wordt ongelimiteerd kinderbijslag toe-
gekend voor in het buitenland wonen-
de kinderen van in ons land werkzame 
werknemers. Gezien het niveau van de 
Nederlandse kinderbijslag zal in veel 
gevallen deze bijslag de werkelijke 
kosten van het onderhoud overtreffen, 
terwij l de kinderbijslag beoogt een 
deeltegemoetkoming te zijn in de on-
derhoudskosten van de kinderen. Op 
dit punt kan er dus een aanzienlijke, 
onbedoelde rechtsongelijkheid optre-
den die alleen kan worden rechtge-
trokken door de kinderbijslag in die ge-
vallen aan het buitenlandse niveau te 
relateren. Dit is de andere kant van de 
medaille die zoeven door de heer Herm-
sen werd voorgehouden. 

Samenvattend: wij steunen gaarne 
dit wetsontwerp, wi j zullen zeker niet 
de afremmende beweging van de frac-
tie van D'66 steunen en wi j hopen dat 
het per 1 januari a.s. wet zal zijn. 

D 
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Bij de eindbe-
handeling is slechts de helft van het 
wetsontwerp, zoals dat werd inge-
diend, over. Terecht is naar onze me-
ning teruggetrokken een voorgesteld 
nieuw lid 4 van artikel 10, omdat deze 
wijziging fundamenteel van aard is en 
dan is toch in het algemeen het advies 
van de SER gewenst. Ik hoop wel dat 
de adviesaanvrage aan de SER nu niet 
lang meer op zich laat wachten, maar 
ik ga daar in tegenstelling tot de heer 
De Korte nu niet op in. 

Blijft over het belangrijke onderdeel 
van het eerste voorstel: de kinderbij-
slag bij voorrang aan de verzorgende 
ouder toe te kennen. Van verschillende 
kanten werd ook deze wijziging niet 
gewenst geacht en wilde men de toe-
kenning aan de verzorgende ouder be-
perkt houden tot gevallen van echt-
scheiding. Naar onze mening is duide-
lijk uiteengezet, vooral in de memorie 
van antwoord dat als het verzorgings-
beginsel geïntroduceerd wordt dit in-
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tegraal moet worden ingevoerd en 
niet beperkt kan blijven tot de schei-
dingsgevallen. 

Of dit ook goed is ui teen oogpunt 
van emancipatie van de vrouw, zoals 
vermeld stond in de memorie van toe-
lichting bij het wetsontwerp, dat de 
derde fase van de herstructurering van 
de kinderbijslag omvatte, waag ik te 
betwijfelen. Ik kom hier op terug. 

Eigenlijk is het hanteren van twee 
beginselen, het onderhoudsbeginsel 
en het verzorgingsbeginsel, niet fraai. 
Als er sprake was van een vrije keuze 
dan zou het verzorgingsbeginsel het 
meest aanspreken: degene die het 
kind verzorgt, ontvangt de kinderbij-
slag. Helaas zou dan voor buitenshuis 
verblijvende kinderen geen kinderbij-
slag meer ontvangen worden en dat is 
ongewenst. Vandaar dat wi j het hante-
ren van beide beginselen naast elkaar 
acceptabel vinden. Wij menen, dat het 
een goede zaak is dat bij nota van wi j -
ziging deze beginselen in de wettekst 
zijn vastgelegd. Bij samenloop van 
aanspraken tussen de verzorgende ou-
der en de onderhoudende ouder gaat 
de verzorgende ouder voor. Prima! 

Bij samenloop van aanspraken tus-
sen verzorgende ouders gaat de moe-
der voor. Dat is niet zo prima. Hier zou 
heel principieel van een vrije keuze 
sprake moeten zijn. Pas dan zou het 
een 'emanciperend' wetsontwerp zijn; 
nu is het slechts een praktisch wets-
ontwerp, waar veel vrouwen profijt 
van zullen hebben. Wij waarderen het 
dan ook positief, dat de Staatssecre-
taris binnenkort (weet zij ook wanneer 
binnenkort is?) de Sociale Verzeke-
ringsbank en de Vereniging van Raden 
van Arbeid zal verzoeken een studie in 
te stellen naar de technische modali-
teiten van een stelsel van vrije keuzes. 
Ik neem aan, dat de door ons voorge-
stelde keuzemogelijkheid - ieder de 
helft - daar ook bij meegenomen wordt 
en dat ook nagegaan wordt wat de ex-
tra kosten zijn, die aan een keuzesy-
steem zijn verbonden. Het is per slot 
van rekening heel nuttig te weten wat 
je voor je principes moet betalen. Het 
leidt tot een betere afweging van de 
immateriële baten tegenover de mate-
riële kosten. 

Mijnheer de Voorzitter! Alvorens ik 
kom tot een aantal opmerkingen over 
het loslaten van de rangordeverschil-
len, wi l ik mij even op een zijpad bege-
ven, dat ook de heer De Korte heeft be-
treden. Op een vraag van onze kant 
blijkt in de memorie van antwoord dat 
voor ca. 5000 kinderen kinderbijslag 
wordt gegeven op grond van het ver-
zorgen of medeverzorgen van de huis-
houding. Ik meen, dat dit 'Lucas-kinde-
ren' worden genoemd. 

De Voorzitter: 'Scholten-kinderen'. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Zij 
zullen wel niet allen van de heer Schol-
ten zijn geweest. Het zijn er 5000! 

Ik betreur dat in mijn ogen grote 
aantal niet om het bedrag dat met deze 
kinderbijslag gemoeid is, wel om het 
feit dat deze jonge mensen, overwe-
gend - misschien wel allemaal - jonge 
vrouwen niet de mogelijkheid hebben 
zich zelf te ontplooien in een rich-
ting die ze zouden wil len. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan 
tot de uitwerking van het beginsel ver-
zorgende ouder en de voorbeelden, 
die in hoofdstuk B van de memorie 
van toelichting besproken zijn en waar 
van onze kant enige vragen over 
gesteld zijn bij de schriftelijke behan-
deling. Eerlijk gezegd stond de toon in 
de memorie van toelichting mij niet zo 
aan, maar daar is deze Staatssecretaris 
niet verantwoordelijk voor. Er spreekt 
een angst uit voor bevoordeling van 
gescheiden vrouwen en het tekort ko-
men van gescheiden mannen. 

De heer De Korte (VVD): Het zijn de-
zelfde ambtenaren. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): ln-
derdaad, maar ik heb altijd geleerd, 
dat de Staatssecretaris verantwoorde-
lijk is, en niet de ambtenaren. Zo werkt 
dat. Misschien is dat bij de VVD an-
ders. 

De heer Hermsen (CDA): Bij nieuw be-
leid neemt deze Staatssecretaris ook 
mee, wat haar voorganger heeft ach-
tergelaten. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Zij 
heeft er niet de handtekening onder 
gezet. Haar handtekening staat slechts 
in de laatste stukken. 

Mijnheer de Voorzitter. Over de uit-
keringsbedragen moet duidelijkheid 
komen. Ik bekijk nu het voorbeeld dat 
gegeven is in paragraaf 2,b. 

Het verlaten van de rangordebetalin-
gen en het overgaan op de nieuwe 
presentatie (kinderbijslag per kind 
voor een gezin met ' n ' kinderen) bren-
gen mee, dat beide mannen in de 
voorbeelden nu wel gelijk behandeld 
worden, maar meer ontvangen dan de 
beide vrouwen in de voorbeelden. Ei-
genlijk zou gesteld kunnen worden dat 
in feite het verlaten van de rangorde 
alleen maar gekoppeld wordt aan het 
onderhoudsbeginsel en dus niet aan 
het verzorgingsbeginsel. 

Zowel de man als zijn ex-vrouw heb-
ben de zorg voor twee kinderen, maar 
de man ontvangt meer kinderbijslag. 
Naar mijn mening is de huidige situ-
atie ook onrechtvaardig, daar waar 
twee vrouwen in dezelfde omstandig-
heden toch een verschillend bedrag 

aan kinderbijslag ontvangen, afhanke-
lijk van de nieuwe gezinssituatie van 
de ex-man. Om dan te spreken over 
één grote loterij (zie memorie van toe-
lichting, blz. 12) vind ik wat denigre-
rend, gezien het lot van veel geschei-
den vrouwen met kinderen. En het 
blijft voor die vrouwen die minder 
gaan ontvangen toch een zure zaak, 
zeker als erbij bedacht wordt, dat hun 
ex-man meer gaat ontvangen. Goed, 
de huidige situatie is onrechtvaardig, 
maar de vraag is nu of er niet een nieu-
we onrechtvaardigheid geschapen 
wordt. 

Het lijkt in de nieuwe situatie of de 
man een economische eenheid vormt 
met zowel zijn ex-vrouw en kinderen 
als met zijn nieuwe gezin. De vraag 
blijft dus of, uitgaande van voorrang 
van het verzorgingsbeginsel, niet in 
beide gevallen evenveel kinderbijslag 
zou moeten worden ontvangen. Ten 
tijde van de voorbeelden in de memo-
rie van toelichting was dat nog het be-
drag van f 692. Met de alimentatiebij-
drage van de man aan de kinderen uit 
het vorige huwelijk zou dan fiscaal re-
kening gehouden kunnen worden. 

In dit verband wi l ik de Staatssecre-
taris een casuspositie voorleggen. Als 
het wat regent en je bent met de voor-
bereiding van een onderwerp bezig, 
zoek je alle casus-posities uit. Je ont-
dekt dan dat er toch een ontbreekt, na-
melijk de situatie waarin een geschei-
den man trouwt met een gescheiden 
vrouw die ook kinderen heeft en waar-
voor ook alimentatie wordt betaald. Ik 
doe het wat makkelijker, maar het 
geldt wel voor veel meer gevallen. Ik 
kom nu bij de casus-positie die ik uit-
eindelijk naar voren wil brengen. 

Stel dat er twee gezinnen met twee 
kinderen zijn. De mannen verwisselen 
van adres en gaan beiden betalen aan 
het onderhoud van hun kinderen. Heb-
ben deze mannen nu recht op twee-
maal f 413,75, afgeleid van de oude ta-
bel? Hebben zij bovendien nog recht 
op buitengewone lastenaftrek als 
meer dan f 52 bijgedragen wordt aan 
het onderhoud van de kinderen? Als 
dit zo is, dan zou, terwij l de financiële 
draagkracht van beide gezinnen, ex-
clusief kinderbijslag, even groot geble-
ven is, in de nieuwe situatie een be-
hoorlijk financieel voordeel te behalen 
zijn. Dat zal niet de bedoeling zijn. Het 
kost bovendien veel geld. Ik neem aan 
dat dit tot nu toe ook nog niet het geval 
is geweest. Ik wi l dat graag bevestigd 
hebben. Daarbij zou ik graag aangege-
ven wil len hebben hoe de situatie in de- • 
ze gevallen op het moment is. Het lijkt 
mij erg belangrijk, dit te weten. Een f i -
nanciële premie op partnerruil lijkt mi j 
niet gewenst. 
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Ten slotte merk ik op dat wi j het ver-
zorgingsbeginsel een goed beginsel 
vinden in de huidige situatie. Wij ho-
pen dat het mogelijk is, spoedig een 
werkbaar systeem te vinden, waarbij 
de huwelijkspartners naar keuze recht 
krijgen op de kinderbijslag. 

D 
De leer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! De Regering wil een nadere 
wijziging van de Algemene Kinderbij-
slagwet met als doel naast het bestaan-
de onderhoudsbeginsel nu ook het 
verzorgingsbeginsel in de wet in te 
voeren. Daarvoor moet natuurlijk een 
aanleiding zijn en die wordt gezocht in 
het feit, dat er soms bij huwelijksont-
binding problemen ontstaan met be-
trekking tot uitkering en besteding van 
de kinderbijslag. 

Nu zal helaas niemand kunnen ont-
kennen, dat er zich in onze samenle-
ving echtscheidingen voordoen. Het 
aantal neemt mede door een te soepel 
overheidsbeleid in dezen op onrustba-
rende wijze toe, met alle gevolgen van 
dien. Maar gelukkig is het niet zo, dat 
de meeste huwelijken na kortere of 
langere ti jd worden ontbonden. Echt-
scheiding is gelukkig uitzondering en 
niet normaal. Van harte valt te hopen, 
dat dit zo blijft, in het belang van alle 
betrokkenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zie niet in 
waarom een uitzonderingssituatie tot 
basis van nieuw beleid moet worden 
genomen, zoals nu wordt voorgesteld. 
Te meer geldt dit als wi j weten, dat de 
problemen die zich in echtscheidings-
situaties af en toe voordoen met meer 
of minder moeite kunnen worden op-
gelost. Graag zou ik van de Staats-
secretaris, indien dit mogelijk is, wat 
cijfers krijgen over het aantal echte pro-
bleemgevallen, waarin partijen elkaar 
wat de kinderbijslag betreft niet kun-
nen vinden. Gaat het om grote aantal-
len? 

Blijft voor mij de vraag of er achter 
het nu aanhangig gemaakte wets-
ontwerp meer steekt. Ik zou de Staats-
secretaris die vraag wil len voorleggen. 
De Regering heeft zich in elk geval veel 
problemen op de hals gehaald met de 
voorgestelde regeling, met name op 
het gebied van samenloop van aan-
spraken. En dat terwij l vri jwel niemand 
op de voorgestelde wetswijziging zit te 
wachten. De problemen die nu gescha-
pen zijn en straks voor de aanvragers 
van kinderbijslag opdoemen, hadden, 
meen ik, kunnen worden voorkomen 
wanneer men minder gebiologeerd 
was geweest door wat in de memorie 
van toelichting wordt genoemd 'het 

starre rolverdelingspatroon', dat aan de 
huidige Algemene Kinderbijslagwet ten 
grondslag zou liggen. De Regering wi l 
dat voortaan de vrouw de kinderbijslag 
gaat aanvragen mede met het oog op 
de 'emancipatie van de vrouw' . 

Mijnheer de Voorzitter! Hierbij moet 
de Staatssecretaris mij echt helpen, als 
zij wi l . Zij moet mij in de haar eigen 
nuchtere en ronde bewoordingen pro-
beren duidelijk te maken, welke bijdra-
ge aan de emancipatie, dus de bevrij-
ding van de vrouw, wordt geleverd als 
de vrouw in plaats van de man het kin-
derbijslagformulier moet gaan invul-
len. Nog afgezien van het feit dat vele 
duizenden vrouwen in ons land zich in 
het geheel niet aangesproken voelen 
door de emancipatie-activiteiten, denk 
ik dat zij de nieuwe taak eerder als een 
last dan een lust zullen ervaren. Omdat 
er bij enkele echtscheidingsgevallen 
problemen zijn, moeten zij die aller-
minst vragen om zo'n verandering 
toch die hele omschakeling meema-
ken. Kan de Staatssecretaris vertellen 
hoe dit alles de vrouwen in Nederland 
duidelijk zal worden gemaakt en wat 
die promoting inclusief informatiema-
teriaal de schatkist gaat kosten? Druk-
ken die kosten ook op de begroting 
van emancipatiezaken? Kan de invoe-
ring van deze wet niet wachten tot de 
Raden van Arbeid hun administratie 
hebben geautomatiseerd, zodat de 
keus om de kinderbijslag aan te vra-
gen in elk geval aan de huwelijkspart-
ners zelf wordt overgelaten? Is er tot 
die t i jd voor hen die principiële bezwa-
ren hebben tegen de voorgestelde re-
geling een uitzonderingsmaatregel 
mogelijk? 

Mijnheer de Voorzitter! De introduc-
tie van het begrip 'verzorgingsbegin-
sel' naast het 'onderhoudsbeginsel' 
werkt verwarrend en brengt een onei-
genlijk onderscheid aan in de taak die 
ouders in het gezin hebben. Boven-
dien doet het geen recht aan de oor-
spronkelijke bedoeling van de Alge-
mene Kinderbijslagwet. Deze is des-
tijds ingevoerd om gezinnen met meer 
kinderen niet al te zeer de dupe te laten 
worden van de toen gevoerde lage-lo-
nenpolitiek. Met andere woorden: de 
kinderbijslag was een aanvull ing op 
het inkomen en daarmee een in-
komenspolitiek instrument. Daarmee 
was de zaak duidelijk en degene die 
het gezin onderhield, vroeg de kin-
derbijslag aan. Die onderhouder was 
en is in veruit de meeste gevallen de 
man, maar het kan evengoed de 
vrouw zijn. Dat ligt aan de onderlinge 
taakverdeling, die man en vrouw in 
een gezin afspreken. Die verdeling 
komt alleen aan hen toe en de over-

heid heeft daarmee in feite niets van 
doen, zoals trouwens in de memo-
rie van toelichting ook min of meer 
wordt toegegeven. 

Van meet af aan heeft de wetgever 
helemaal geen keuze gemaakt voor de 
man of de vrouw, en terecht. Het ob-
jectieve criterium voor verstrekking 
van kinderbijslag was de mate van on-
derhoud van het desbetreffende kind. 
Bovendien kan in een goed gezin - zij 
zijn er gelukkig nog in grote getale, 
mijnheer de Voorzitter - geen echt on-
derscheid worden gemaakt tussen het 
onderhoudende en het verzorgende 
element, misschien in strikt materiële 
zin wel, maar niet naar aard en inhoud. 
Vele moeders zouden zich tekort voe-
len gedaan, als wij hen geen onder-
houdende taak zouden toedichten in 
het gezin en een vader die niets doet 
aan het verzorgende element schiet 
naar mijn idee grandioos te kort. Dat 
de wetgever nu deze twee afgebaken-
de taken gaat opvoeren, doet gefor-
ceerd aan, te meer omdat in veruit de 
meeste gezinnen van ons land er geen 
enkele behoefte is aan een wat dan 
wordt genoemd, veranderd rolverde-
lingspatroon, alsof trouwens man en 
vrouw een 'rollenspel' opvoeren in het 
huwelijk. 

Daarnaast vraag ik mij af, mijnheer 
de Voorzitter, of met dit wetsontwerp 
niet verder wordt gewerkt aan een toe-
nemende ik-gerichtheid in de maat-
schappij. Meteen mooi woord noe-
men wi j dat ' individualisering', alsof 
dat een verdienstelijke ontwikkeling zou 
zijn. Kan de Staatssecretaris mij laten 
weten of mijn veronderstelling in de-
zen juist is en wat de Regering mede 
door dit wetsontwerp denkt te berei-
ken met zo'n verzelfstandiging van de 
huwelijkspartners? Wat is ten diepste 
de zin van het feit dat straks de vrouw 
de kinderbijslag moet aanvragen en de 
man, als dat samen wordt overeenge-
komen, wel over dat bedrag mag be-
schikken? Doet dit niet te kort aan de 
plicht van de man en vader om als 
eerst aangewezene te zorgen voor zijn 
gezin en ook de verantwoordelijkheid 
daarvoor te kunnen dragen? 

Mijnheer de Voorzitter! De drijfveren 
voor dit wetsontwerp zijn veel belang-
rijker dan de wettechnische wijzigin-
gen die worden voorgesteld. Daarom 
is het goed over die achtergronden 
ook een eerlijk en duidelijk antwoord 
te krijgen. Wil deze Regering impulsen 
geven om de huwelijkspartners bin-
nen het gezin niet in de eerste plaats 
als eenheid, ontstaan bij het sluiten van 
een huwelijk, maarzoveel mogelijk on-
afhankelijk van elkaar te laten functi-
oneren? Ik proef deze gedachte met na-
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me uit het rapport van de Nederlandse 
Gezinsraad, dat de Regering weliswaar 
niet volledig onderschrijft, maar waar-
uit in de memorie van toelichting wel 
ruimhartig wordt geciteerd. 

Juist tegen deze verzelfstandiging 
van de gezinsleden heb ik ernstige 
principiële bezwaren. Zij ondergraaft 
de afhankelijkheidsrelatie binnen het 
gezin, die naar Bijbelse ordening daar-
in zijn gelegd. Het gezin, waarin man 
en vrouw met elk eigen gaven en ta-
lenten in liefde en met verantwoorde-
lijkheid tegenover elkaar en de kinde-
ren hun van de Here God gegeven taken 
vervullen. Met andere woorden, men 
is dienstbaar aan elkaar en heeft elkaar 
nodig. Daarin liggen de voorwaarden 
voor een individuele ontplooiing voor 
een harmonieus gezinsleven en daar-
mee een harmonieuze samenleving, 
waarvan het gezin de hoeksteen is. 

Dat moet dan ook het uitgangspunt 
voor onze wetgevende arbeid zijn, om-
dat daarmee ons volk werkelijk wordt 
gediend, zoals de ambtsvoorganger 
van de huidige Staatssecretaris, gelet 
op het program van zijn partij, zeker 
moet hebben geweten, toen hij het nu 
aan de orde zijnde wetsontwerp ont-
wierp. En als je gaat breken in wat de 
Here God goed en in harmonie heeft 
gemaakt, kom je van de ene knoeierij 
in de andere. Dat blijkt ook wel in de 
verdediging van het wetsontwerp, het 
schriftelijk gedeelte dus, die niet op al-
le plaatsen even sterk is. Daarom is 
mijn voorstel: zet de boel niet op zijn 
kop. Ga niet uit van uitzonderingsge-
vallen, maar van de normale gang van 
zaken zoals de Raad van State ten aan-
zien van de volgorde van bepaalde fei-
ten in de memorie van toelichting vol-
komen terecht adviseerde. De Rege-
ring schijnt daarvan echter niette wi l -
len weten en bijt zich vast in de uitzon-
deringsgevallen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb oog 
voor de mogelijke fricties bij het uitbe-
talen van kinderbijslag in echtschei-
dingsgevallen. Maar dan moeten zij in 
de wet wel worden opgenomen onder 
het hoofdstuk 'uitzonderingsposities' 
en beslist niet onder de titel 'uitgangs-
posities' zoals nu omwil le van de con-
sistentie van het systeem schijnt te 
moeten gebeuren. 

De Regering maakt de uitzondering 
tot regel, omdat zij de regeling inte-
graal wi l doorvoeren, zoals eerder is 
gezegd. De laatste zin - daarmee geeft 
men ook de motivatie aan — van de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag luidt: 

'Uitgaande van de maatschappelijke 
realiteit' - ik vraag mij af wat dat in dit 
verband is - 'is het dan ook gewenst 

voor deze moeilijkheden de thans ge-
vonden oplossing te creëren.' 

Mijnheer de Voorzitter! Die houding 
betreur ik, omdat het een verkeerde 
oplossing is. Graag zou ik een andere 
weg wil len wijzen en deze laatste zin 
als volgt wil len formuleren: uitgaande 
van de Bijbelse normen en waarden is 
het dan ook dringend gewenst voor 
deze moeilijkheden een rechtvaardige 
oplossing te creëren. En laten we het 
niet tegen beter weten in de disharmo-
nie in onze samenleving bevorderen, 
want dan bereiken we het tegendeel 
van wat we allemaal wi l len: namelijk 
het beste voor alle mensen. 

De heer De Korte (VVD): De heer Leer-
ling sprak over het introduceren van 
uitzonderingsposities. In West-Duits-
land, België en Denemarken wordt de 
kinderbijslag al veel langer aan de ver-
zorgende ouder uitbetaald. Zijn dat al-
lemaal uitzonderingsposities? 

De heer Leerling (RPF): Ik ken de be-
weegredenen waarom men dat in 
die landen heeft gedaan niet. Ik mag 
echter aannemen, dat dit niet is ge-
beurd op de gronden die ik heb aange-
voerd en waarom ik ervoor heb gepleit 
dat de uitzonderingssituaties, namelijk 
die waar sprake is van echtscheiding, 
niet de basis voor een nieuw beleid 
mogen zijn. Ik hoop dat men dit in die 
andere landen ook nog eens zal reali-
seren. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Van de beide wetsontwer-
pen, die vandaag op de agenda staan 
en die betrekking hebben op een wijzi-
ging van de Algemene Kinderbijslag-
wet, roept het wetsontwerp 17 029 bij 
onze fractie de minste bezwaren op. 
Dit wetsontwerp behelst de uitwer-
king 

De Voorzitter: Dit wetsontwerp is nu 
niet aan de orde. 

De heer Van Dis (SGP): Dat weet ik, 
maar deze opmerkingen dienen als 
aanloop tot mijn betoog over wets-
ontwerp 16632. Als ik het wel heb be-
helst wetsontwerp 17 029 de uitwer-
king van een wens van de Kamer de 
extra bijslag voor partieel leerplichti-
gen te laten vallen met de bedoeling 
de overgang te vergemakkelijken. Wij 
hebben ons toen bij die wens aange-
sloten omdat een soepele overgang 
naar verminderde uitkeringen een eis 
van bill i jkheid en recht is. 

Veel meer moeite heeft onze fractie 
met wetsontwerp 16 632. De geschie-
denis van de laatste jaren is bekend. 
Aanvankelijk was de kinderbijslag be-
last en werd daartegenover in fiscali-

bus de kinderaftrek toegepast. Bij de 
invoering van het schijventarief in 
1973 werd de kinderbijslag belasting-
vri j gemaakt onder aanpassing van de 
kinderaftrek. Daarna volgde de inte-
gratie van de bestaande bijslagregelin-
gen in één algemene regeling met ver-
werking van de kinderaftrek, zodat in 
de belastingsfeer geen rekening meer 
wordt gehouden met die aftrek. 

Bij al die gelegenheden heb ik na-
mens onze Tractie er altijd op gewezen 
dat naar ons oordeel de kinderbijslag 
eigenlijk als een inkomenspolitiek in-
strument moest worden gezien en dat 
het hebben van kinderen inderdaad 
blijde gebeurtenissen zijn, maar toch 
aanleiding geven om via het draag-
krachtbeginsel te komen tot een rede-
lijke belastingheffing. In de huidige 
bijslagen zit dan ook in feite de kinder-
aftrek verwerkt en daarin ligt met na-
me de belasting naar draagkracht ver-
werkt. Dit moet men goed voor ogen 
houden, anders dreigt men de werke-
lijke aard van de bijslag te vervangen 
door het sociale behoeftencriterium en 
dat zouden wij een onjuiste zaak vin-
den. 

Ter gelegenheid van het herstructu-
reringsadvies van de SER in 1979 werd 
door deze instelling het idee geop-
perd, met name ter oplossing van op-
gekomen problemen, de kinderbijslag 
in gevallen van echtscheiding en daar-
mede overeenkomende situaties, 
rechtstreeks ui t te keren aan die ouder 
die de betrokken kinderen verzorgt. 
Dat is in de meeste gevallen de vrouw 
en moeder. De ambtsvoorganger van 
de Staatssecretaris heeft deze draad 
opgepakt en heeft die draad verder ge-
sponnen. Of hij erin is geslaagd een 
goed afgewerkt werkstuk te leveren, 
waag ik te betwijfelen. 

Laat ik vooropstellen, dat onze frac-
tie de praktische problemen onderkent 
die verbonden kunnen zijn aan het ge-
geven dat de onderhoudsplichtige ou-
d e r - d a t is vaak de man - de bijslag 
aanvraagt en die doorgeeft of moet 
geven aan de verzorgende partij. Er is 
in de stukken veel gesproken over on-
derhoudsplicht en verzorgingsplicht. 
Het is ons echter niet duidelijk gewor-
den waarom in dergelijke gevallen ook 
de vrouw niet praktisch beide functies 
uitoefent. Immers, dealimentatieuitke-
ring wordt toch ook bij haar belast en 
wat is er dan op tegen haar ook als on-
derhoudsplichtige - aan haar zijn de 
kinderen toegewezen - de bijslag te la-
ten aanvragen? In die situatie wordt 
geen geweld aan de structuur van de 
wet gedaan. 

Was het wetsontwerp van meet af 
aan uitsluitend daarop gericht ge-
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weest, dan zouden wi j niet zoveel be-
zwaren hebben kunnen inbrengen. Het 
fenomeen echtscheiding duidt door-
gaans op een verbroken relatie met al-' 
Ie nadelen voor betrokkenen en niet in 
het minst voor de kinderen. Ik kan al-
leen maar zeggen: wat werkt de zonde 
ook in haar gevolgen toch ontwrich-
tend op alle menselijke relaties in. Wat 
één van de mooiste aspecten in dit 
menselijke leven is - het huwelijk van 
één man en één vrouw gefundeerd in 
echte liefde en trouw - is er door aan-
getast. Daar mogen wi j niet licht over 
heen lopen. Het huwelijk is een God-
delijke instelling, een scheppingsordi-
natie die niet dan tot grote schade 
voor man, vrouw en kinderen én voor 
de samenleving kan worden gene-
geerd. Vandaar dat de Bijbel zo ernstig 
waarschuwt tegen de echtscheiding. 
De Here Christus heeft het voor de 
heiligheid van het huwelijk opgeno-
men. 

De toename van het aantal echt-
scheidingen laat zien hoe ver het secu-
larisatieproces al is doorgedrongen. 
Wie God verlaat heeft smart op smart 
te vrezen. Dat zien wij ook hier met dit 
wetsontwerp. Wij zouden moeten ver-
wachten dat de overheid als dienares-
se Gods zou opkomen voor en de be-
scherming van die fundamentele in-
stelling. Dit wetsontwerp geeft ons de 
indruk dat eerder het tegendeel het ge-
val is. Wat als een verkeerde ontwikke-
ling moet worden aangemerkt, wordt 
eigenlijk als norm verheven. Zo en niet 
anders kan ik de keuze van het wets-
ontwerp verstaan. Immers, omdat in 
situaties, die veroorzaakt worden door 
de echtscheiding, problemen ont-
staan, wordt de oplossing gezocht via 
het rechtsbeginsel verzorgingsplicht 
waardoor die problemen in de praktijk 
grotendeels kunnen worden opgevan-
gen, maar door de algemene werking 
ervan het merendeel van de huweli j-
ken, die nog altijd en gelukkig maar, in 
stand blijven, geconfronteerd worden 
met het feit dat niet het onderhouds-
beginsel maar de facto het verzor-
gingsbeginsel bepalend is en daarbij 
een andere fictie wordt gevoegd, nl. 
dat de verzorgende ouder altijd de 
vrouw is, tenzij het tegendeel blijkt. 

Is dat niet de omgekeerde wereld? 
De wettelijke norm wordt bepaald 
door een regeling voor foute en abnor-
male situaties. Wij vragen in gemoe-
de: is dat een overheid waardig? De 
overheid toch die de roeping heeft de 
fundamenten van de samenleving - e n 
ieder weldenkend mens moet toch er-
kennen dat het huwelijk een van die 
fundamenten is waarop een gezonde 

samenleving kan gedijen - t e eerbiedi-
gen en te handhaven. 

Daar komt nog een ander zwaarwe-
gend argument bij. De Bijbel laat ons 
ook niet in het onzekere omtrent de 
wederzijdse verhouding tussen man 
en vrouw binnen het enige van God 
geoorloofde samenlevingsverband nl. 
het monogame huwelijk. 'De man is 
het hoofd der vrouw, gelijk Christus 
het Hoofd is der gemeente' zegt de 
Schrift. Het is duidelijk dat het voorstel 
daarmede strijdt en het zou mij niet 
verbazen als heel wat gezinnen in de 
kringen waarin de Heilige Schrift nog 
daadwerkelijk als norm en leefregel 
wordt gehanteerd, in gewetensnood 
zullen worden gebracht. 'Men moet 
Gode meer gehoorzaam zijn dan men-
sen'. Dat betekent dat velen, hoewel 
rechthebbend op de uitkeringen, daar-
van om des gewetenswil moeten af-
zien. Is dat de bedoeling van de wetge-
ver? Mag dat zo maar? Wij vragen op 
zijn minst een oplossing, hetzij door de 
fictie dat dergelijke gewetensbezwa-
ren worden gevat onder de regeling 
voor de gemoedsbezwaarden of dat 
op een andere manier een regeling 
kan worden getroffen. Ik vrees name-
lijk dat het zg. neutraliteitsstandpunt in 
de stukken zijdens de overheid ver-
woord, in ieder geval voor deze belang-
rijke groep helemaal niet neutraal 
werkt. In plaats van bescherming 
treedt dan benadeling op. 

Op nog een punt moet ik de aan-
dacht vestigen. Immers, de achter-
grond ligt, naar onze fractie meent, 
niet zozeer in het onderhouds- en ver-
zorgingsprincipe, zoals op vele plaat-
sen is verwoord: het gaat om de 
vrouw financieel onafhankelijker te 
doen zijn. De emancipatie van de 
vrouw dus. Alleen van daaruit is enige 
logica te ontdekken. Anders zou men 
toch wat bij zeg 75% van het aantal hu-
welijken dat in stand blijft geen enkel 
probleem oplevert, als norm gehan-
haafd hebben en niet het systeem la-
ten bepalen door een minderheid van 
zeg 25%. Wij maken daartegen ernstig 
bezwaar. 

Wij erkennen ook wel dat binnen het 
huwelijk die twee principes - onder-
houd en verzorging - werken, dat ook 
daar in goed onderling overleg rege-
ling en verdeling van taken plaats-
vindt. Laten zij dat dan ook zelf uitma-
ken, waarbij naar onze vaste overtui-
ging in alle gezinnen die wensen te 
buigen voor de fundamentele regel 
waarvan ik sprak, dan ook de man de 
aanvraag zal doen. Het gaat ons te ver 
om dwingende regels te stellen, te-
meer daar dit in wezen een ons inziens 
foute rolbevestiging van de vrouw be-

tekent, dat in de visie van onze oppo-
nenten net zo afgewezen zou moeten 
worden als wat de memorie van toe-
lichting noemt 'de doorbreking van de 
starre rolverdeling' en welke fraaie 
zinsneden hieraan meer gewijd zijn. 

Ik wens op nog een facet te wijzen. 
Dat heeft te maken met de bekostiging 
van de bijslagregeling. Het voorstel 
hinkt ook in dit opzicht op twee ge-
dachten. Immers, de betaling van de 
premie, of de daarvoor in de plaats ko-
mende bijzondere loon- en inkomsten-
belasting, blijft wel bij de man berus-
ten. Is dat dan niet evenzeer strijdig 
met de roldoorbreking als men daar zo 
voor geporteerd is? 

Ik heb met opzet veel aandacht be-
steed aan de principia die bij de beoor-
deling van het wetsontwerp noodzake-
lijk moesten worden aangedragen, ter-
wille van een oprechte poging om het 
beleid dat voor onze mening op een 
verkeerd spoor is terechtgekomen, 
weer in het rechte spoor te krijgen. Wij 
hopen dat onze bijdrage niet of niet 
geheel tevergeefs zal zijn geweest. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! In het voorlopig verslag 
hebben wi j gesteld dat het wets-
ontwerp een produkt is van twee op 
zichzelf bedenkelijke ontwikkelingen. 
De eerste heeft te maken met het ka-
rakter van de kinderbijslagwet en de 
kinderbijslag als zodanig. Na het histo-
rische overzicht dat de heer Van Dis 
heeft gegeven, kan ik op dat punt kort 
zijn. 

De kinderbijslag ontwikkelde zich 
langzaam van een inkomensbestand-
deel, dat het behoefte-element verte-
genwoordigde tot een volksverzeke-
ring. Een van de laatste elementen die 
nog herinneren aan het feit dat de kin-
derbijslag van oorsprong als een inko-
mensbestanddeel kon worden be-
schouwd, namelijk het onderhoudsbe-
ginsel als voornaamste rechtschep-
pend beginsel voor de kinderbijslag, 
zal nu ondergeschikt worden gemaakt 
aan het verzorgingsbeginsel. 

In geval van samenloop van aan-
spraak immers, zal de verzorgingseis 
voorgaan op de onderhoudseis. Ook in 
de wetstekst zelf zal dit tot uitdrukking 
komen. In het voorgestelde eerste lid 
van artikel 7 gaat de verzorgingseis 
voorop, en volgt de onderhoudseis. Is 
de Staatssecretaris niet met mij van 
mening dat de kinderbijslagregeling 
hierdoor nog sterker het karak-
ter van een volksverzekering krijgt? 

Nu heeft mijn fractie op zich geen 
bezwaar tegen een volksverzekering. 
Of de oude kinderbijslagregeling niet 
beter was, is hier niet ter zake. 
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De vraag is, of het thans voorgestel-
de systeem, waarbij de verzorgingseis 
voorgaat op de onderhoudseis, juist is 
of niet. Ik heb verschillende bezwaren 
tegen het hanteren van deze prioriteit. 
In de eerste plaats vanwege de motie-
ven die hiervoor zijn aangevoerd. Ge-
wezen is op de situatie waarin na een 
echtscheiding de kinderen aan de 
moeder worden toegekend en de va-
der onderhoudsplichtig is. Ik kan mij 
voorstellen dat dit voor de betrokke-
nen in sommige gevallen moeili jkhe-
den oplevert. Nu heb ik uit de stukken 
niet kunnen opmaken hoe frequent de 
moeilijkheden zijn die hieruit kunnen 
voorkomen. Is mijn indruk juist dat de 
fricties die ontstaan meer van emoti-
onele aard zijn dan van juridische 
aard, bij voorbeeld wanneer de onder-
houdsplichtige ouder niet geneigd is 
aan de verzorgingsplichtige ouder de 
kinderbijslag af te staan? 

Ik kan er begrip voor hebben dat in 
die moeili jkheden, van welke aard dan 
ook, toch een reden wordt gezien om 
de verzorgende ouder de kinderbijslag 
toe te kennen. Een uitzondering op de 
algemene regel zou in die gevallen 
dan ook niet op bezwaren hoeven te 
stuiten. Ten slotte is de echtscheiding 
als het goed is een uitzondering op de 
normale regel. De SER heeft mijns in-
ziens terecht een en andermaal aange-
drongen op het opnemen van een fic-
tiebepaling. De Staatssecretaris wees 
dit af, omdat dit rechtstreeks ingaat te-
gen het onderhoudsbeginsel, waarop 
de wet gebaseerd is. 

Nu wi l ik dat graag aannemen, maar 
kan men mij dan uitleggen waarom 
kennelijk in de memorie van toelich-
t ing wel het primaat bij de verzorgen-
de ouder kon worden gelegd en nog 
wel in alle gevallen, dus niet alleen bij 
echtscheiding, zonder dat het nodig 
werd geoordeeld de wetstekst op de 
cruciale punten te wijzigen? Pas bij no-
ta van wijziging is voorgesteld artikel 7 
op dit punt aan te passen. Werd wijzi-
ging van de wetstekst pas nodig nadat 
de argumenten tegen de door de SER 
voorgestelde fictiebepaling waren ge-
bruikt? 

Ik merk op dat in de memorie van 
antwoord wordt gesteld dat thans, dat 
is dus voor de wetswijziging, het aan 
de AKW ten grondslag liggende on-
derhoudsbeginsel niet expliciet in de 
wet is vastgelegd. Ik begrijp dan ook 
niet waarom zo heftig verzet wordt ge-
boden tegen een door de SER voorge-
stelde fictiebepaling. Die zou dus in-
gaan tegen een beginsel dat niet expli-
ciet in de wet is opgenomen. Is echter 
in de huidige wetstekst niet impliciet 

opgenomen, zowel het onderhoudsbe-
ginsel als het verzorgingsbeginsel? 
Gaat die fictiebepaling dan wel zo 
rechtstreeks in tegen het beginsel van 
de wet? 

Maar ook al zou het realiseren van 
een uitzonderingspositie voor de ge-
scheiden vrouwen door middel van bij 
voorbeeld een fictiebepaling onmoge-
lijk zijn, dan nog zou ik niet wil len kie-
zen voor de oplossing die thans gebo-
den wordt. Immers, bepaald wordt nu 
dat bij samenloop van aanspraken op 
grond van verzorging of op grond van 
onderhoud, de aanspraak van de ver-
zorgende ouder voorgaat. In geval van 
echtscheiding worden de kinderen 
meestal aan de moeder toegewezen. 
Dit gegeven wordt uit praktische over-
wegingen nu als uitgangspunt geno-
men voor het bepalen van het primaat 
van de aanspraken van de gehuwde 
ouders. 

De afwijking van de norm wordt hier 
dus gebruikt als grond voor de behan-
deling van die gevallen waarin niet 
van de norm wordt afgeweken. Het 
huisvestingsbeleid kent ook z'n nor-
male regels. Als in een geval van echt-
scheiding een vrouw met kinderen op 
straat komt te staan, wordt zij met voor-
rang behandeld. Dan wordt er een in-
breuk gemaakt op de bestaande re-
gels. Maar het totale huisvestingsbe-
leid wordt toch niet afgestemd op het 
aantal scheidingsgevallen? 

Als men om andere redenen zou wi l -
len komen tot het toekennen van de 
kinderbijslag aan de eerst verzorgen-
de ouder, zoals kennelijk in enkele 
buurlanden gebeurt, zou ik daarmee 
misschien vrede kunnen hebben, maar 
niet omdat het bij echtscheiding ook 
gebeurt. Dan moeten er eigenlijk argu-
menten op tafel komen waarom het in 
alle gevallen, ook in het geval van een 
normaal functionerend huwelijk, beter 
is dat de moeder de kinderbijslag in 
handen krijgt. Nu worden er oneigen-
lijke argumenten gehanteerd. 

Het emancipatie-argument, hoewel 
zo'n oneigenlijk argument, zou ik nog 
kunnen begrijpen. Maar op grond 
daarvan zou men juist tot een andere 
keuze moeten komen. Het bestempe-
len van de vrouw tot verzorgende ou-
der is nu juist zo rolbevestigend als het 
maar kan. Ik meen dat de fractie van 
D'66 die bij herhaling sprak over het 
roerend ontvouwen van emancipatie-
gedachten, deze inconsequentie in het 
wetsvoorstel dan ook goed heeft aan-
gevoeld. De verhuizing van de beleids-
afdeling emancipatie van CRM naar 
Sociale Zaken heeft voor zover het dit 
wetsontwerp betreft kennelijk nog 
weinig effect gehad. 

De keuze voor het primaat van het 
verzorgingsbeginsel leidt ook in het 
geval van een gewoon huwelijk tot 
vreemde consequenties. Immers, de 
verzorging wordt het eerste recht-
scheppende beginsel, maar de onder-
houding blijft wel de uiteindelijke be-
palende norm voor de hóógte van de 
eventueel meervoudige bijslag. Hier 
wordt een onnodige en onlogische 
ontkoppeling aangebracht. 

De Staatssecretaris gaat ervan uit 
dat beide partners als de verzorgende 
ouder moeten worden aangemerkt. Dit 
lijkt mij volkomen terecht. Maar als 
één van de partners bovendien nog de 
onderhoudende partner is, ligt het 
toch voor de hand dat deze de kinder-
bijslag ontvangt? En ook al zou het 
gaan om een echtpaar dat de taken 
volledig verdeelt inzake verzorging en 
onderhouding, dan heeft nog de vader 
in het overgrote deel der gevallen het 
hoogste inkomen en draagt het mees-
te bij aan het onderhoud van de kinde-
ren. 

Zolang de keuzevrijheid van de ou-
ders om technische redenen nog niet 
gerealiseerd kan worden, wordt voor 
de vrouw als rechthebbende gekozen. 

- Deze keuze bij samenloop van aan-
spraken mag echter niet als discrimi-
natie worden aangemerkt, aldus de 
memorie van antwoord. De keuze 
wordt slechts gedaan omdat de con-
sistentie van het systeem dit vereist. 
Nu hoop ik niet dat het anti-discrimina-
tiebeleid ten aanzien van de culturele 
minderheden op dezelfde argumenten 
zal worden gebaseerd. Als de behan-
deling door de overheid van de min-
derheden op grond van de consisten-
tie van onze systemen zal worden ge-
grond kan dit tot zeer ver strekkende 
consequenties leiden. Het rituele 
slachten door moslems en de sabbath-
viering van de joden passen bi jvoor-
beeld ook niet in de consistentie van 
onze systemen. Ik vind het aangevoer-
de argument ter zake dus zeer gevaar-
lijk en zeer slecht. 

Dan heb ik nog een vraag over de zo-
juist genoemde keuzemogelijkheid in 
een later stadium. Graag hoor ik nog 
iets meer over de praktische bezwaren 
die ertegen pleiten om reeds nu de 
keuzemogelijkheid te openen. Toeken-
nen van het recht op kinderbijslag aan 
de vrouw zal ertoe leiden dat bij de 
Raden van Arbeid een geheel bestand van 
verzekerden zal moeten worden opge-
bouwd. Dat is uiteraard een enorm 
karwei. Als nu toch het gehele bestand 
moet worden vernieuwd, kan toch be-
ter direct worden vastgelegd welke 
van de ouders de kinderbijslag wenst 
te ontvangen? Ik zou mij zelfs kunnen 
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voorstellen dat men de vraag voorlegt 
welke van beide partners als de verzor-
gende ouder moet worden aange-
merkt. Immers, volgens de memorie 
van antwoord zullen de aanvraaglijs-
ten voor 1982 ook de benodigde gege-
vens van de aanvrager over 1981 moe-
ten bevatten. Wat is er dan op tegen, 
nu al een keuzemogelijkheid te schep-
pen en het resultaat daarvan op te ne-
men in het nieuwe bestand. Een bijko-
mend voordeel zou dan nog zijn dat in 
ieder geval niet het totale verzekerden-
bestand zou moeten worden gewij-
zigd. 

Wanneer ik kom tot een samenvat-
tend oordeel over het wetsontwerp, is 
dit oordeel overwegend negatief. De 
ontwikkeling waarbij de kinderbijslag 
steeds minder een inkomenskarakter 
heeft, betreur ik. Er is weinig logica in 
het voorstel om de vrouw de kinder-
bijslag toe te kennen. De diepste mo-
tieven hiervoor leest men tussen de re-
gels door: het starre rolverdelingspa-
troon moet worden doorbroken, de 
vrouw moet een financiële zelfstandig-
heid krijgen tegenover de man en uit 
toekennen van de kinderbijslag aan de 
man zou men een voor de vrouw on-
dergeschikte positie kunnen afleiden. 

Nu lees ik in de memorie van toe-
lichting dat de overheid een neutrale 
rol dient te hebben ten opzichte van de 
taakverdeling binnen het gezin. Van 
die neutraliteit merk ik echter weinig, 
als tegen alle logica en systematiek in 
de keuze gedaan wordt zoals hierbij 
het geval is. Te weinig gaat men uit 
van de gedachte dat het gezinsinko-
men voor het hele gezin is en te veel 
wordt de nadruk gelegd op de eigen 
rechten van de partners tegenover el-
kaar. 

Vroegere rechtsgeleerden vervielen 
bij de beoordeling van de positie van 
man en vrouw vaak in een uiterste 
door bij voorbeeld evenals Hugo de 
Groot te beweren dat aan het manne-
lijk geslacht als het wijste het recht om 
te gebieden zou toekomen. Een derge-
lijke bewering doet uiteraard duidelijk 
te kort aan de positie van de vrouw, zo-
als de Bijbel die ons voorhoudt. Maar 
het te pas en te onpas benadrukken 
van de individuele rechten van de part-
ners bergt als andere uiterste het ge-
vaar in zich, dat het gezin als eenheid 
steeds meer op de achtergrond ge-
raakt. 

Mijn fractie had in de schriftelijke 
voorbereiding nog enkele praktische 
bezwaren genoemd, waarop in de be-
antwoording niet steeds is ingegaan. 
Genoemd werd het bezwaar dat bui-
tenshuis wonende kinderen voor hun 

inkomsten zowel van hun vader als 
hun moeder afhankelijk zullen worden. 
Uit praktische overwegingen lijkt mij 
dit voor het kind niet plezierig. In de 
memorie van antwoord wordt echter 
opgemerkt dat dit een voordeel is, om-
dat het in de gedachtenontwikkeling 
van het kind juist roldoorbrekend zou 
zijn als hij van beide ouders inkomsten 
ontvangt. Over neutraliteit gesproken! 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van de Alge-
mene Kinderbijslagwet (invoering 
recht op kinderbijslag over een be-
perkte periode voor werkloze school-
verlaters en voor daarmee gelijkge-
stelden) (17 029). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Voor ons ligt een wets-
ontwerp tot wijziging van de Algeme-
ne Kinderbijslagwet. Deze is een ge-
volg van de verlenging van de wacht-
periode in de Beschikking RWW voor 
schoolverlaters die destijds naar het 
oordeel van de Regering noodzakelijk 
werd door de verdubbeling van de re-
ferte-eis in de WW en de WWV. Door 
de wijziging van toen halen wi j van-
daag de Algemene Kinderbijslagwet 
van stal en introduceren daarin een 
werkloosheidscriterium: separatie in 
plaats van integratie van werkloos-
heidsregelingen; complicatie in 
plaats van vereenvoudiging van het 
sociale zekerheidsstelsel. 

In ieder geval is dit moeilijk te begrij-
pen voor de mensen om wie het gaat. 
Men zou de indruk gehad kunnen heb-
ben dat deze maatregelen, samen met 
de verlaging van de minimumjeugdlo-
nen, samenhingen met een beleid ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid, 
maar het verband tussen die maatre-
gelen en de werkgelegenheidspositie 
van jongeren is op z'n minst niet aan-
toonbaar. 

Mijn fractie heeft bij de verlenging 
van de wachtperiode voor RWW-uitke-
ringen aan schoolverlaters zich kritisch 
uitgelaten, met name waar het ging 
om de door ons niet begrepen analo-
gie tussen de wachtperiode RWW (een 
uitkering gebaseerd op de ABW, en 
dus op de noodzakelijke bestaanskos-
ten) en de wachtperiode van WW en 
WWV (gebaseerd op het aantal ge-
werkte dagen). Volgens mijn fractie 

ging het toen om minder appels voor 
de werkende jeugd en minder peren 
voor de helaas werkloze jeugd, maar 
de Kamer besliste in meerderheid dat 
de jeugd als zodanig minder fruit zou 
toekomen. 

Nu hebben we dank zij de motie-
Hermsen, die ook wi j gesteund heb-
ben om de schade voor de gebruikers 
van deze wrange vruchten zoveel mo-
gelijk te beperken, te maken met de 
AKW, die niet aan jongeren zelf, maar 
de ouders rechten geeft op een uitke-
ring. De appel valt in dit geval dus te-
rug naar de boom. Het invoeren van een 
werkloosheidscriterium in de AKW 
heeft ver gaande consequenties! 

Gelukkig kunnen we een herziening 
van het kinderbijslagstelsel tegemoet 
zien na uitbrenging van het eindadvies 
van de SER. Bovendien komt er, naar 
wi j aannemen, een integratie van de 
werkloosheidsregelingen, waarover 
de SER nog zal adviseren. Als het recht 
op kinderbijslag conform de advies-
aanvrage aan de SER in de toekomst 
alleen nog dient te gelden voor kinde-
ren tot 18 jaar, en als bij de integratie 
van de werkloosheidsregelingen als 
uitgangspunt geldt dat schoolverlaters 
recht op uitkering krijgen ingevolge de 
te creëren basisvoorziening (en beide 
uitgangspunten zijn door de Regering 
in de onderscheiden adviesaanvragen 
gekozen), dan moet dat nieuwe beleid 
het richtsnoer zijn. 

Deelt de Staatssecretaris de mening 
van mijn fractie dat het onjuist zou zijn 
de huidige maatregelen ten aanzien 
van schoolverlaters te laten prevaleren 
boven het te verwachten nieuwe be-
leid? Kan de Staatssecretaris toezeg-
gen dat de voorgenomen wijziging in 
de AKW opnieuw ter discussie komt 
als het om structurele beleidswijzigin-
gen gaat naar aanleiding van de ui t te 
brengen adviezen van de SER? 

Mijnheer de Voorzitter! Naast dit 
principiële punt betreffende het onei-
genlijk element in de Algemene Kin-
derbijslagwet, zien wi j als groot be-
zwaar van het voorl iggend wets-
ontwerp, de beperking van de moge-
lijkheid van jongeren tot voortzetting 
van de financiële onafhankelijkheid in 
het geval van voorti jdig stoppen van 
de studie of langdurige ziekte, waar-
door de studietoelage komt te verval-
len. Mogen wi j afleiden uit de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
dat de Staatssecretaris aan de tendens 
tot grotere zelfstandigheid van jonge-
ren niet zo zwaar tilt, net zo min als het 
feit dat ouders in zo'n situatie weer ex-
tra belast worden? 

Is de Staatssecretaris niet te optimis-
tisch in haar verwachting dat men 
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veelal in het gezin zal terugkeren als er 
sprake is van voorti jdige studiebeëin-
diging? Het lijkt wel of voor deze 
Staatssecretaris het gezin zo niet de 
hoeksteen dan toch het vluchthonk 
van de samenleving is. Het bevreemdt 
mijn fractie dat zo gemakkelijk gespro-
ken wordt over het voorzien in het ei-
gen onderhoud. 

Als je van plan bent te stoppen met 
de studie moet je je gewoon ti jdig rich-
ten op het verwerven van eigen in-
komsten, zo luidt het parool. Maar dat 
was toch juist het probleem, dat er niet 
genoeg banen zijn voor jongeren? 
Waarom praten we anders over werk-
loze schoolverlaters? 

Mijnheer de Voorzitter! De argu-
menten om niet tot een aanvullende 
uitkering te komen die het verschil kan 
overbruggen tussen de eerder geno-
ten studietoelage en de nieuwe kinder-
bijslag aan de ouders, hebben mijn 
fractie geenszins overtuigd. De Rege-
ring stelt dat een dergelijke aanvulling 
inbreuk zou maken op de invoering 
van de wachtperiode in de RWW, ge-
baseerd op de onderhoudsplicht van 
de ouders. Juist tegen die onderhouds-
plicht gedurende de wachtperiode en 
de verplichte terugkeer naar financiële 
afhankelijkheid van de ouders hebben 
wi j bezwaar. Wi j zouden dus zo'n in-
breuk accepteren, en vermogen niet in 
te zien waarom die niet gemaakt kan 
worden. 

Dat de studietoelage een doeluitke-
ring is, zijn wij met de Staatssecretaris 
eens. De doeluitkering is echter gericht 
op de kosten van de studie, en op de 
kosten van het levensonderhoud. Hoe 
denkt de Staatssecretaris te voorko-
men dat studenten die stoppen met 
studeren, voor de vorm als student 
blijven ingeschreven staan, om maar 
in hun bestaanskosten te kunnen blij-
ven voorzien, uiteraard met alle nega-
tieve gevolgen voor de ruimte aan on-
derwijsplaatsen? Uit de onderwijswe-
reld hebben ons berichten bereikt dat 
dit gevaar niet denkbeeldig is. 

Mijnheer de Voorzitter! Stelt u zich 
voor dat jongeren als ze voorti jdig met 
de studie stoppen inderdaad terug-
gaan naar de ouders. De studietoela-
ge is vervallen, op de RWW moet ge-
wacht worden, dus alleen de AKW 
geldt. De RWW voor een thuis wonen-
de jongere van 18 jaar zou per kwar-
taalf 1130 bedragen. De studietoela-
ge, volgens het overzicht uit de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
3 x f 875 = f 2625. De AKW is echter 
maar 3 x f 274 = f 822, als we aanne-
men dat het om een enig kind gaat. 
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat ou-

ders, ter voorziening in de bestaans-
kosten van het kind, een beroep zou-
den doen op de Algemene Bijstands-
wet. 

Nog afgezien van de overige barriè-
res die genomen moeten worden door 
jongeren die terug worden verwezen 
naar financiële afhankelijkheid, kun-
nen zich voor de ouders ook financiële 
problemen voordoen. Heeft de Staats-
secretaris inzicht over de mogelijke 
omvang van dit extra beroep op de AI-
gemene Bijstandswet en in de extra 
problemen die de Sociale Diensten 
zullen krijgen bij het aantonen van ont-
wrichte relaties? Deelt de Staatssecre-
taris de mening dat dit extra beroep, 
en de uit oogpunt van goed jeugdbe-
leid ongewenste beperking van de 
reeds gegroeide zelfstandigheid van 
jongeren, een inbreuk op de invoering 
van de wachtti jd in de RWW, door 
middel van een compensatie voor stu-
diestoppers, rechtvaardigt? 

Jongeren die zijn terugverwezen, 
meestal ook in geografische zin, naar 
hun ouders, en in een regio wonen 
met bij voorbeeld weinig werkgele-
genheid, zullen niet de middelen heb-
ben, om elders in het land te gaan wo-
nen en van daaruit werk te zoeken. In 
tegenstelling tot de opmerkingen van 
de Staatssecretaris in haar nota naar 
aanleiding van het eindverslag, is mijn 
fractie van mening dat één en ander 
wel degelijk een negatieve invloed 
heeft op de arbeidsmobiliteit, zoals wi j 
ook reeds in ons eindverslag hebben 
uiteengezet. 

In het eindverslag hebben wij ook 
gevraagd wanneer de resultaten van 
het reeds geruime ti jd geleden toege-
zegde budgetonderzoek onder jonge-
ren verwacht mogen worden. Het ant-
woord van de Staatssecretaris geeft 
daar geen uitsluitsel over. Wij vragen 
het dus opnieuw. 

Het onderhavige wetsontwerp en de 
reeds eerder genomen maatregelen 
betreffende de inkomenspositie van 
jongeren, eerder door mij gememo-
reerd, brengen mijn fractie op de 
vraag of het niet zinvol zou zijn het in-
komensbeleid voor jeugdigen eens in 
samenhang te beschouwen. Het komt 
ons voor dat er nogal wat niet gerecht-
vaardigde verschillen voorkomen, al-
leen al in de uitkeringssfeer. De tabel 
uit de nota naar aanleiding van het 
eindverslag, geeft daarin een duidelijk 
inzicht. Hoe staat de Staatssecretaris 
tegenover het formuleren van een 
adviesaanvrage aan de SER en de 
Raad voor het Jeugdbeleid, met in-
schakeling van de lnterdepartementa-
le Stuurgroep Jeugdbeleid, als meest 
geëigend regeringsinstrument voor 
een gecoördineerd jeugdbeleid? 

Tot slot, moet mij van het hart dat 
mijn fractie moeite heeft met de vraag 
hoe het nog uit te leggen is aan jonge-
ren en ouders waarom de cumulatieve 
beleidswijzigingen in het afgelopen 
jaar zijn getroffen, te meer waar be-
windslieden en kamerleden zelf com-
fortabele rechtsposities hebben in 
pensioen- en wachtgeldregelingen. 
Buiten de algemene inkomensmaatre-
gelen is die positie ongewijzigd geble-
ven. Bij de behandeling van de begro-
ting van Sociale Zaken hoop ik hierop 
nog terug te komen. 

D 
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van de 
laatste opmerking van mevrouw 
Groenman voel ik de neiging nu maar 
vast te beginnen met de discussie. Ik 
zal mij echter beheersen en daarmee 
wachten tot die begrotingsbehande-
ling van Sociale Zaken, want over de 
rechtspositie en over de bijdrage die 
ook vanuit ons inkomensniveau wordt 
geleverd aan de oplossing van de hui-
dige financieel-economische moeilijk-
heden verschillen wi j blijkbaar nog wel 
wat van mening met D'66. 

Op de aanvaarding in februari/maart 
j l . door o.m. de toenmalige regerings-
partijen en de fractie van D'66 van de 
voorstellen om ook middels een ver-
dubbeling van de gewerkte dagen-eis 
in de Werkloosheidswet en de Wet 
werkloosheidsvoorziening een stuk 
bitter noodzakelijke besparing in de 
sociale zekerheidsuitgaven voor 1981 
en volgende jaren aan te brengen, 
moest, naar de mening van onze f rac-
tie, logisch aansluiten de doorwerking 
van die maatregel in de rijksgroepsre-
geling werkloze werknemers. Daar-
over was de Kamer, zoals bleek bij het 
over dat beleidsvoornemen begin mei 
gevoerde mondeling overleg met de 
Staatssecretarissen van CRM en Soci-
ale Zaken, gevolgd door een kort ple-
nair debat op diezelfde dag - 14 mei j l . 
- verdeeld. Niet verdeeld was zij ech-
ter over de noodzaak een compense-
rende maatregel te treffen tegelijk met 
de doorvoering van de verlaging van 
de RWW-normen voor jeugdigen voor 
de gezinnen van de minderjarige werk-
loze schoolverlaters die onevenredig 
zwaar dreigden te worden getroffen 
door deze maatregel. 

Wij hebben, het plan van de hand 
wijzend die compensatie te zoeken in 
wat wel genoemd werd een soort 
voorportaalregeling in de rijksgroeps-
regeling, gepleit voor een verlenging 
voor feitelijk de duur van de ingevoer-
de wachtperiode van de kinderbijslag-
aanspraken die ouders en verzorgers 
nu reeds kunnen doen gelden tot en 
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met een korte periode na afsluiten van 
het schooljaar of de studies. Daardoor 
zou, wat via een toevoeging aan de 
rijksgroepsregeling niet mogelijk is, 
ook rekening kunnen worden gehou-
den met het feit, dat het bedrag aan 
kinderbijslag dat dreigt weg te vallen 
uit het gezinsinkomen verschilt naar-
mate de werkloze schoolverlater een 
hoger rangnummer heeft bij de bere-
kening van de kinderbijslag of daarbij 
dubbel of driedubbel meetelt. 

De Kamer is ons daarbij door aan-
vaarding van de desbetreffende motie 
unaniem gevolgd. Het wetsontwerp, al 
heeft dat volgens sommigen wat lang 
op zich laten wachten, bevat de door 
de Kamer gevraagde voorziening. Wij 
waarderen het dat de bewindsvrouwe 
die thans de sociale verzekeringswet-
geving in haar portefeuille heeft ook 
de verdediging van dit door haar voor-
ganger voorbereide en door hem nog 
ingediende ontwerp hier verder met 
ons wi l behandelen. Het woord verdedi-
gen lijkt hier wat minder op zijn plaats, 
de gehele Kamer heeft erom gevraagd. 

Die late indiening heeft onrust ge-
wekt, al kan ik mij niet helemaal aan de 
indruk onttrekken, dat die ook extra is 
opgepept door sommige lokale en re-
gionale voortrekkers in jongerenorga-
nisaties en actiegroepen uit verzette-
gen de regelingen zelve. Eén en ander 
heeft immers, uitzonderingen daarge-
laten, pas vanaf 1 oktober gevolgen 
voor de betrokkenen. De inhoud van 
de beschikking werkloze schoolverla-
ters was in feite op 14 mei in het toen 
gehouden mondeling overleg al dui-
delijk, ook al verscheen de beschikking 
pas op 8 september. Dat was enkele 
weken voordat zij van kracht werd, en-
kele weken waarin ook de sociale dien-
sten hiervan volledig op de hoogte wa-
ren. 

De inhoud van dit wetsontwerp was 
eveneens op 14 mei duidelijk. Gelet op 
de unanieme kameruitspraak behoef-
de men niet te twijfelen aan totstand-
koming van de compenserende maat-
regel. 

Toch heeft een nadere beschouwing 
van het wetsontwerp ook bij ons nog 
wel enkele vraagpunten opgeroepen, 
belangrijk genoeg om daarover een 
verkorte schriftelijke gedachtenwisse-
ling ter voorbereiding van deze behan-
deling met de Staatssecretaris te voe-
ren. Die heeft voor ons wel verhelde-
rend gewerkt, maar nog niet alle pro-
blemen voldoende opgehelderd. 

Die problemen betreffen niet zozeer 
de werkloze schoolverlaters van het la-
ger beroeps- en voorbereidend hoger 
en middelbaar onderwijs. Globaal ge-

nomen zijn dat nog in gezinsverband 
levende jonge mensen. 

Uitzonderingen daar gelaten, ook al 
zijn die niet geheel te verwaarlozen, valt 
het schoolverlaten samen met het ein-
de van het schooljaar, de aanvang van 
de zomervakantieperiode etc. Als zij — 
en hoe spijtig is het te moeten zeggen 
dat hun aantal op dit moment afschu-
welijk groot is - werkloos blijven en 
zich binnen redelijke termijn, in dit ge-
val voor 1 augustus, gemeld hebben 
bij het GAB als werkzoekende is er 
geen probleem. De kinderbijslagaan-
spraken lopen door tot 1 januari en de 
totale gezinsinkomsten waaruit ook 
hun levensonderhoud moet worden 
geregeld, ondergaan geen verandering. 

Anders is het met de groepen - ook 
een deel van de zojuist genoemde ca-
tegorie valt daaronder - die geduren-
de hun studie voor hun levensonder-
houd, hetzij krachtens de bestaande 
regeling tegemoetkoming studiekos-
ten voortgezet onderwijs, hetzij krach-
tens de studietoelageregeling voor het 
hbo en het universitair onderwijs een 
dikwijls niet gering, vaak zelfs zeer 
belangrijk bedrag ontvingen van over-
heidswege. 

Die bijdrage in het levensonder-
houd, een belangrijk onderdeel van 
onze regelingen om het volgen van 
voortgezet onderwijs en daarna verder 
studeren mogelijk te maken, valt snel 
weg, niet alleen in die gevallen waarin 
men door welke reden dan ook de stu-
die tijdelijk of blijvend tussentijds af-
breekt, ook aan het einde van het 
schooljaar. 

Vooral voor hen, die hetzij omdat de 
plaats waar de betreffende school of 
opleiding gevolgd moest worden op 
enige afstand ligt, hetzij om andere 
oorbare, althans te respecteren rede-
nen zich zelfstandig hebben geves-
t igd los van het bestaande gezinsver-
band, roept het inderdaad problemen 
op als zij nu niet zoals tot nu toe het 
geval was als minderjarige werkloze 
schoolverlaters vrij spoedig in aan-
merking komen voor uitkering krach-
tens de RWW-regeling, maar daarop 
drie maanden langer moeten wachten. 

In de nota naar aanleiding van het ver-
slag heeft de Staatssecretaris welis-
waar duidelijk aangegeven dat men 
die groep niet als een homogene 
groep kan beschouwen, maar dat zich 
daarbij meer verschillende situaties 
kunnen voordoen, ook situaties, waar-
in dat probleem vri jwel niet of althans 
niet zo zwaar weegt. Toch blijkt onzes 
inziens daaruit dat verwacht moet 
worden dat zich toch nogal wat pro-
bleemgevallen voordoen. Weliswaar 
geeft de Staatssecretaris daarbij aan 

dat er dan ook nog de Algemene Bij-
standswet is, het bekende sluitstuk, 
het opvangnet. 

Maar ook wi j zijn daar nog niet door 
gerustgesteld. Erkennend dat de situ-
atie ons eenvoudig ertoe dwingt ook 
hier tot besparingen op de uitgaven te 
komen, dat dit zowel ouders/ verzor-
gers als de desbetreffende school-
gaanden en studerenden wel eens tot 
herbezinning mag brengen op de con-
sequenties van het zelfstandig wonen, 
het losser maken van de verbindingen 
met het gezin, is onze vrees niet weg-
genomen dat zich wel eens een aantal 
schrijnende situaties kunnen gaan 
voordoen. 

Wil de Staatssecretaris ons nog eens 
uiteenzetten, waarom wij daarvoor 
niet al te bezorgd behoeven te zijn? 
Waarom zij het - ik neem aan dat zij 
naar aanleiding van het verslag over 
dit wetsontwerp overleg heeft ge-
pleegd met haar ambtgenoot van CRM 
- niet noodzakelijk acht hier verder-
gaande compenserende maatregelen 
te treffen? Bij het zelf overwegen van 
mogelijkheden daartoe moest ik intus-
sen wel tot de conclusie komen dat het 
hier een gecompliceerde en weerbar-
stige materie betreft. Ik zal dan ook 
gaarne beluisteren wat de na mij nog 
volgende sprekers daarover zullen 
gaan aanvoeren en naar het antwoord 
van de Staatssecretaris op dit punt zie 
ik met extra belangstelling uit. Voorko-
men moet worden, dat stoppende stu-
denten aanspraak krijgen op een 
belangrijk betere regeling dan de werk-
loze arbeiderszoon. 

Een tweede overigens pas gistera /ond 
door vertegenwoordigers van enige 
jongerenorganisaties aangedragen 
vraagpunt betreft de schoolverlaters 
die partieel leerplichtig zijn. Er kan 
toch geen misverstand over bestaan 
dat voor werkloze schoolverlaters die 
na het beëindigen van de primaire vol-
ledige schoolse opleiding werkloos 
bli jven, maar die zich in het kader van 
de partiële leerplicht melden voor het 
bekende part-time onderwijs de aan-
spraken op kinderbijslag t o t - ik neem 
maar de normale situatie - 1 januari 

. blijven bestaan. Zij zijn immers, afge-
zien van de dagen waarop zij hun par-
tiële leerplicht vervullen, mits blijkt dat 
zij ingeschreven zijn als werkzoekende 
bij het GAB voor de overige dagen be-
schikbaar voor de arbeidsmarkt. 

Mijn derde en laatste moeil i jkheid 
wat dit wetsontwerp betreft, ook na de 
schriftelijke gedachtenwisseling, be-
treft de werkloze minderjarige school-
verlaters van wie de ouder/verzorger 
grensarbeider in Duitsland is. Geldt 
het situaties waarin de ouder/verzor-
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ger grensarbeider in België is, zo blijkt 
uit de informatie die ons in de nota 
naar aanleiding van het verslag wordt 
gegeven, dan is de situatie van betrok-
kenen redelijk vergelijkbaar met die 
waarin de ouders/verzorgers zowel 
hier wonen als werken. In de gezinnen 
van grensarbeiders die in Duitsland 
werken ligt het anders. 

Tot nu toe kreeg een schoolverlater 
in die situatie spoedig nadat de aan-
spraken op Duits Kindergeld eindig-
den, te weten per 1 oktober aanspraak 
op RWW-uitkering. Die aanspraak be-
staat voortaan pas na zes maanden, 
als regel dus pas vanaf 1 januari. 

In deze gevallen kan geen aanspraak 
worden gemaakt op kinderbijslag naar 
Nederlands recht. Immers de sociale 
verzekeringswetgeving van het werk-
land is van toepassing en niet die van 
het woonland. Anders dan in het geval 
waarin de ouder/verzorger in België 
werkt, kent de Duitse wetgeving geen 
aanspraken op werklozenvoorzienin-
gen voor de kinderen van Nederlandse 
grensarbeiders in Duitsland. Hier ligt 
een periode van drie maanden waarin 
geen enkele tegemoetkoming in de 
kosten van levensonderhoud voor de 
desbetreffende kinderen meer wordt 
genoten. 

Ik erken dat dit samenhangt met, in-
herent is aan het grensarbeider in 
Duitsland zijn; iets wat wi j overigens 
in tal van opzichten o.a. - en niet in de 
laatste plaats - ook vanuit het belang-
rijke werkgelegenheidsaspect zeer 
positief moeten benaderen. Indien in 
EG-verband de kinderbijslagwetge-
ving van het 'woonland' zou gaan pre-
valeren boven die van het 'werkland', 
zou zich vermoedelijk met betrekking 
tot deze groep werkloze schoolverla-
ters geen extra-probleem voordoen, 
zoals nu het geval is. Maar of wi j daar-
op uitkomen en wanneer dat het geval 
zal zijn, is nog bepaald niet te voorzien. 
Misschien kan de Staatssecretaris 
hierop echter morgen meer zicht ge-
ven. 

Een oplossing voor dit probleem lijkt 
mij ook moeilijk te vinden via aanvul-
ling van het voorliggende wetsvoor-
stel met betrekking tot de kinderbij-
slag. Wil de Staatssecretaris ons nog 
eens trachten duidelijk te maken waar-
om dit ook niet zou kunnen - anders 
dan voor die incidentele gevallen 
waarin op grond van het totale gezins-
inkomen en gezinssamenstelling een 
beroep kan worden gedaan op toepas-
sing van de b i js tandwet-v ia een bij 
voorbeeld verkorte wachtti jd in dit 
soort gevallen in de rijksgroeprege-
ling? Daarbij teken ik dan wel aan dat 

het niet onze bedoeling is deze groep, 
die nu wel duidelijk tijdelijk in de pro-
blemen komt, daarmee juist in een 
voordeliger positie te brengen dan 
hun lotgenoten door aan hen een ho-
gere uitkering-RWW toe te kennen in 
een periode waarin voor anderen al-
leen de lagere kinderbijslag wordt ge-
noten. 

Dit wetsontwerp brengt - rekening 
houdend met de benarde situatie 
waarin wi j financieel en sociaal-econo-
misch zijn komen te verkeren - een ge-
rechtvaardigde en ook zo billijk moge-
lijk verdeelde compensatie in die situ-
atie waarin van vele ouders/verzorgers 
en daarmee van de desbetreffende 
kinderen uit hun gezin een te groot of-
fer in de vorm van inkomstenderving 
wordt gevraagd. Het biedt geen oplos-
sing voor het probleem dat ontstaat, in 
feite sinds 1 oktober al ontstaan is, in 
de gezinnen van grensarbeiders die in 
Duitsland werken en die een of meer 
werkloze schoolverlaters hebben, ter-
wi j l wi j ons nog zorgen maken over de 
positie waarin een aantal studiestop-
pers als gevolg van het samenstel van 
maatregelen dat nu is genomen, kan 
komen te verkeren. Ook al zullen wi j 
van harte onze stem aan dit wets-
ontwerp geven, toch hopen wi j dat de 
Staatssecretaris zodanig op de door 
ons gemaakte opmerkingen en gestel-
de vragen wi l antwoorden dat wi j in ie-
der geval iets lichter gaan tillen aan de 
problemen die er in dit verband nog 
blijken te zijn. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De verzwaring van de refer-
te-eis in de WW en WWV naar 130 da-
gen is mede door onze steun eerder dit 
jaar bij wet gerealiseerd. Ook de analo-
ge maatregel van een wachtperiode 
van een halfjaar bij het verkrijgen van 
een RWW-uitkering door werkloze 
schoolverlaters had onze steun. Ter 
overbrugging van de langere wachtti jd 
en ter tegemoetkoming aan door de 
ouders te maken onderhoudskosten 
voor de kinderen stelde de Regering 
voor, de gemiddelde kinderbijslag in 
het kader van het Bijstandsbesluit Lan-
delijke Normering u i t te keren. Door 
aanneming van de motie-Hermsen, 
die aan dit wetsontwerp ten grondslag 
ligt en die ook door ons is onder-
steund, werd echter voorzien in een 
uitbreiding van de Algemene Kinder-
bijslagwet, zodat minderjarige werklo-
ze schoolverlaters daar gedurende de 
wachtti jd recht op behielden. 

Wij stemden voor die motie ondanks 
het nadeel dat daarmee de werkings-
sfeer van de Algemene Kinderbijslag-
wet werd uitgebreid met een werk-
loosheidscomponent. Voordeel is 

echter dat de grote gezinnen niet de 
onvoordelige effecten van een rege-
ling binnen het BNL zouden ondervin-
den. In tijden van inkomensmatiging 
hebben gezinseenheden waarin meer 
leden van één inkomen moeten leven 
het relatief het moeilijkst. Het voordeel 
voor de grotere gezinseenheden 
weegt voor ons zwaarder dan het na-
deel met betrekking tot de letter van de 
wet. 

De regeling ter zake heeft onze in-
stemming, onder andere omdat aan 
drie voorwaarden is voldaan. In de 
eerste plaats constateer ik dat ook na 
de invoering van de langere wachtti jd 
voor de RWW-uitkering aan werkloze 
schoolverlaters in knelpuntsituaties 
aan de ouders bijstand verleend zal 
worden, in verband met door hen te 
maken kosten voor zelfstandig wonen-
de schoolverlaters. Wanneer de finan-
ciële middelen van de ouders en de 
minderjarigen ontoereikend blijken, 
blijft een uitkering krachtens de bij-
standswet dus aanwezig. Als ik dat 
niet goed zie, dan hoor ik dat graag. 

Dit zal vooral voor ouders in de laag-
ste inkomenscategorieën het geval 
zijn. Ik begrijp dat deze uitweg proble-
matisch kan zijn bij een ontwrichte re-
latie met de ouders, maar - dat staat 
naar ik meen ook in de nota naar aan-
leiding van het verslag - door middel 
van de circulaire van 6 februari 1980 
aan de gemeenten is een extra waar-
borg geboden op bijstandsverlening 
direct aan de minderjarige of de ver-
zorger. Als het antwoord ten aanzien 
van een en ander bevestigend is, dan 
is dat een voldoende waarborg. 

Ik constateer dat bij beschikking van 
23 september j l . de maatregel is ge-
troffen, waardoor minderjarige werk-
loze schoolverlaters tijdens de wacht-
periode medeverzekerd blijven voor 
de ziekenfondsverzekering. Op dit 
punt hebben wij gewezen tijdens de 
behandeling van het desbetreffende 
wetsontwerp. Ik constateer dat de Re-
gering inmiddels aan een en ander 
heeft recht gedaan. 

Ik constateer voorts dat de als ge-
volg van deze maatregel optredende 
meerkosten aan kinderbijslag zullen 
worden gecompenseerd door een ge-
lijke verhoging van de rijksbijdrage in 
het AKW-fonds. Daarmee is de last dus 
niet verschoven naar de werkgevers, 
die de AKW-premie betalen. Op basis 
van 30.000 schoolverlaters bedraagt 
de netto bezuiniging van verlenging 
van de RWW-wachttijd en invoering 
van de onderhavige maatregel circa 29 
min. 

In de nota naar aanleiding van het 
verslag wordt echter de vrees uitge-
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sproken door de Staatsseccretaris dat 
het aantal werkloze schoolverlaters 
per 1 oktober 1981 de raming zal over-
treffen. Wij hebben inmiddels deze da-
tum gepasseerd. Is de nieuwe hoge ra-
ming thans bekend? Wat voor invloed 
zal die hebben op het netto bezuini-
gingsbedrag? 

Tot slot wi l ik een opmerking maken 
over de ongelijkheid in rechten voor 
werkloze jongeren beneden de twint ig 
jaar. Daarover hebben wi j het al vaker 
gehad, maar uit de nota naar aanlei-
ding van het verslag blijkt opnieuw 
overduidelijk die ongelijkheid. Een 
achttienjarige alleenstaande rechtheb-
bende op een RWW-uitkering, die nog 
nooit heeft gewerkt, ontvangt f 739,44 
per maand. Een achttienjarige recht-
hebbende op een WWV-uitkering, die 
al wel heeft gewerkt, ontvangt 
f 638,74, dat wil zeggen: meer dan 
f 100 per maand minder. Op de leeftijd 
van negentien jaar is dat verschil wel-
iswaar minder, maar bedraagt altijd 
nog f 28 per maand. Leg degenen die 
al hebben gewerkt dit maar eens uit. 
Hoelang moeten wij nog met deze 
voor betrokkenen onbegrijpelijke en 
niette motiveren verschillen voortle-
ven? Dat is een vraag aan de Staats-
secretaris, maar ik begrijp dat het ant-
woord voor haar moeilijk is in haarte-
genwoordige positie. Zij schudt echter 
het hoofd, zodat ik het antwoord graag 
afwacht. Samenvattend heeft het wets-
ontwerp onze instemming gezien de 
voordelen die de nadelen overheersen, 
terwijl aan een drietal voor ons belang-
rijke voorwaarden is voldaan. 

D 
De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Op 14 mei j l . nam de Kamer 
met algemene stemmen de motie-Herm-
sen c.s. aan, waarin de Regering 
werd uitgenodigd de Algemene Kin-
derbijslagwet zodanig te wijzigen, dat 
voor minderjarige werkloze schoolver-
laters gedurende de wachttijd aan-
spraak zou blijven bestaan op kinder-
bijslag. Dat was op de laatste kamer-
dag voor de verkiezingen een ingrij-
pende beslissing. Wie opgroeiende 
jongeren voor hun levensonderhoud 
afhankelijk maakt van kinderbijslag, 
die maakt hen afhankel i jk-en in dit 
geval, veelal opnieuw afhankelijk -
van de zogeheten verzorgende ouder. 

Dat betekent in onze wereld dat op 
de onafhankelijkheid van het ouderli j-
ke huis, die jonge mensen terecht 
opeisen, letterlijk een zware wissel woi 
getrokken. Mijn fractie heeft op 14 mei 
toch vóór de motie gestemd, omdat zij 
financieel in een belangrijk aantal ge-

vallen gunstiger uitwerkt dan de aan-
vankelijk voorgestelde bijstandsuitke-
ring ingevolge het Bijstandsbesluit 
landelijke normering. En het behoeft 
geen betoog, dat de hoogte van de f i -
nanciële tegemoetkoming juist in het 
geval van de uitkeringen voor jonge-
ren vitaal is. 

Mijn fractie heeft dit bij de afweging 
dan ook de doorslag laten geven, daar-
bij beseffend dat er ook volgens de 
thans voorgestelde regeling in veel ge-
vallen nog van een daling in uitkerin-
gen sprake zal zijn. Uit een oogpunt 
van wetgeving zal dit wetsontwerp 
geen schoonheidsprijs kunnen ver-
werven. Nauwelijks is de Algemene 
Kinderbijslagwet op een nieuwe leest 
geschoeid, of dit wetsontwerp vereist 
een aanpassing van de schoen. Dat is 
de consequentie van de beslissing, die 
de Kamer heeft genomen. 

Maar dat laatste neemt natuurlijk in 
genen dele weg, dat we zorgvuldig 
moeten bekijken, of het wetsontwerp 
niet tot nieuwe ongerechtigheden kan 
leiden. In de schriftelijke voorberei-
ding hebben wi j in dit verband mèt an-
dere fracties aandacht besteed aan de 
positie van uitwonende minderjarigen, 
die een studietoelage kregen, en op 
het ogenblik waarop zij hun studie 
beëindigen te maken hebben met vaak 
zware vaste lasten. Dat wil zeggen: de 
studietoelage houdt op, maar die las-
ten lopen door, en het bedrag aan kin-
derbijslag dat in de plaats van dat van 
de studietoelage komt, zal dikwijls veel 
kleiner zijn. 

Het toekennen van een RWW-uitke-
ring, aanvullend op de kinderbijslag, 
na de beëindiging van de studie, om 
het gat aan te vullen, acht de Regering 
niet op zijn plaats. Want dat zou in-
breuk maken op de invoering van de 
wachtti jd in de RWW, gebaseerd op de 
onderhoudsplicht van de ouders; en 
de koppeling van zo'n uitkering aan 
het niveau van de rijksstudietoelage 
zou onjuist zijn, omdat de studietoela-
ge een doeluitkering met een eigen ka-
rakter is. De Regering wijst een ande-
re weg aan, namelijk dat aan de ou-
ders bijstand kan worden verleend in 
verband met de kosten van zelfstandig 
wonende schoolverlaters, indien zich 
problemen voordoen, omdat de mid-
delen van ouders en minderjarigen on-
toereikend zijn om in het onderhoud 
van de minderjarige te voorzien. 

Gegeven het uitgangspunt waarop 
dit wetsontwerp berust - hoe mijn 
fractie daartegen aankijkt, heb ik zoë-
ven uiteengezet - en gelet op de wen-
selijkheid, dat het draagkrachtbeginsel 
aan zijn trekken komt, kan mijn fractie 
deze beleidslijn aanvaarden. Wel wil ik 

graag alsnog uiteengezet zien, wat de 
zinsnede betekent in de nota naar aan-
leiding van het verslag, dat 'deze crite-
ria krachtens het Besluit landelijke nor-
mering in nadere regelen zullen wor-
den vastgesteld'. 

Een ander vraagstuk is dat van de 
minderjarige, voor wie tijdens de stu-
dieperiode geen kinderbijslag is ver-
leend, omdat door de verzekerde niet 
in toereikende mate aan de onder-
houdsplicht werd voldaan. Volgens de 
Regering is hiermee van een nieuw 
probleem in de bijstand geen sprake. 
Want volgens de circulaire van 6 fe-
bruari 1980 is verlening van bijstand 
aan de minderjarige of de verzorgende 
ouder mogelijk bij een ontwrichte rela-
tie met de ouders, en dan worden 
noodzaak en duur van de verlening 
van bijstand van geval tot geval zorg-
vuldig bekeken. De wachtti jd is dan 
niet van toepassing, zodat ook in die 
periode bijstand wordt verleend of 
voortgezet. Deze redenering klopt, 
maar in de praktijk gaat het hier om 
vri j straffe voorwaarden. Er is een 
schriftelijke verklaring van de verzor-
gende ouders nodig en die zal in feite 
niet altijd beschikbaar komen. Wat 
denken de bewindslieden in dergelijke 
gevallen te doen? 

In het verlengde hiervan rijst de 
vraag, hoe zij aankijkt tegen de situ-
atie, waarin schoolverlaters tijdens de 
wachtperiode in verband met huiselij-
ke problemen zelfstandig gaan wonen. 
Is hier dan ook sprake van de 'conflict-
situatie', waarvan in de nota naar aan-
leiding van het verslag wordt gerept, 
en is ook in dergelijke gevallen een 
schriftelijke verklaring nodig? 

Een volgende vraag luidt: wat gaat 
er gebeuren, als er geen sprake is van 
een ontwrichte relatie, maar de min-
derjarige niettemin bij voorbeeld uit-
sluitend via een rijksstudietoelage ge-
studeerd heeft? Met andere woorden: 
tijdens de studieperiode en met name 
tijdens de peildatum werd het kind niet 
in belangrijke mate door de verzekerde 
onderhouden, maar de relatie tussen 
verzekerde en kind was niettemin puik. 
Hoe komt zo'n betrokkene dan aan eni-
ge uitkering? 

Onduidelijk is de positie van de par-
tieel leerplichtigen. Als ik goed ben in-
gelicht, wi l men op het Departement 
van CRM aan deze categorie in de 
informele sfeer soelaas verschaffen. 
Mijn vragen luiden: Is deze informatie 
juist? Achten de bewindslieden het 
niet noodzakelijk op dit punt met wet-
telijke regelen te komen? 

Onzekerheid is er eveneens als we 
kijken naar de positie van de 18- tot 
21 -jarigen. Volgens de oude Beschik-
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king schoolverlaters hadden de be-
trokkenen uit deze groep een versneld 
recht op uitkering, als zij uitwonend wa-
ren. Maar in de nieuwe regeling wor-
den zij in het geheel niet meer ge-
noemd. Blijkens de toelichting op die 
nieuwe regeling moeten zij in de 
wachtti jd zelf maar in de noodzakelijke 
bestaanskosten voorzien. Betekent dit 
nu, dat zij dan weer op de portemon-
naie van hun ouders zijn aangewezen? 
Ik wijs er in dit verband op, dat van de 
18-tot21-jar igenten minste één derde 
zelfstandig woont. 

Ten slotte vraag ik de aandacht voor 
de situatie dat schoolverlaters, dank zij 
hun eigen inspanningen, op de peilda-
tum voor de AKW, dus op 1 oktober, in 
loondienst waren, een aantal dagen of 
weken werken en dan buiten eigen 
toedoen ontslagen worden. Vandaag 
de dag is op dat gebied alles mogelijk. 
Deze jonge mensen voldoen niet aan 
de referteperiode voor de WW of de 
WWV, maar hun ouders komen ook 
niet voor de AKW in aanmerking. Ik 
heb begrepen, dat ook in deze leemte 
geïmproviseerd wordt voorzien. Dat is 
mooi , maar ik zou ook voor deze geval-
len op duidelijke wettelijke regelen wi l -
len aandringen. 

Mijnheer de Voorzitter! Als ik het ge-
heel overzie, moet de conclusie luiden, 
dat er aan dit wetsontwerp nog het no-
dige valt bij te schaven. Met veel be-
langstelling zal ik van de Staatssecre-
taris vernemen of, en zo ja hoe, de Re-
gering dat dan zal wi l len doen. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De positie van jongeren is 
naar de mening van mijn fractie het af-
gelopen jaar op ongehoorde wijze 
aangetast. Eerst was er de verlaging 
van de minimumjeugdlonen en daar-
na de verlaging in de uitkeringen. Dat 
ging niet met kleine stapjes, maar 
soms met meer dan 200 gulden per 
maand. Nergens heeft zo'n enorme 
aantasting plaatsgevonden als juist bij 
de inkomens van niet-leerplichtige 
jongeren. Dat, terwij l het met name 
deze groep is die de gevolgen van de 
economische crisis in volle omvang 
ondervindt. Een groot aantal werklozen 
is jonger dan 25 jaar. Zoals de sombe-
re verwachtingen bij ongewijzigd re-
geringsbeleid nu luiden, zal een toene-
mend aantal van juist deze groep het 
slachtoffer worden. Daarom is de in-
voering van de wachtt i jd ingevolge de 
RWW, de nieuwe beschikking school-
verlaters, gekoppeld aan de al ge-
noemde verslechteringen, een ware 
ramp voor deze mensen. Ik meen dat 

het een aantasting is van verworven 
rechten en direct daaraan verbonden 
een aantasting van het recht op een 
zelfstandig bestaan. De jongeren en 
hun organisaties hebben al laten we-
ten dat zij nu grote problemen onder-
vinden bij de uitvoering van de nieuwe 
beschikking schoolverlaters, maar dat 
zij nog meer problemen verwachten 
bij de invoering van de wijziging van 
de Algemene Kinderbijslagwet, zoals 
deze voor ons ligt. 

In de eerste plaats zijn dit naar onze 
mening gevolgen van de genoemde 
inkomensdaling, waardoor het erg 
moeilijk wordt om een zelfstandig be-
staan de leiden. De jongere heeft vaak 
niet genoeg geld om de kosten van 
normaal levensonderhoud, zoals ka-
merhuur, gas en licht enz. te betalen. 
In de tweede plaats zijn er een aantal 
categorieën, waarvan de positie door 
de gewijzigde beschikking en de voor-
liggende wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet onduidelijk is gewor-
den. Naar onze mening heeft de beant-
woording van een aantal vragen door 
de Staatssecretaris tijdens de schrifte-
lijke behandeling nog onvoldoende 
duidelijkheid opgeleverd. 

Wat gebeurt er bij voorbeeld als een 
jongere stopt met een studie, langdu-
rig ziek wordt en vervolgens wordt ge-
confronteerd met de wachtti jd voor de 
RWW? Betekent dit dat hij opnieuw af-
hankelijk wordt van zijn ouders? Moet 
hij dan zijn kamer opzeggen, zijn kof-
fers pakken en weer bij zijn ouders in-
trekken? Ik meen dit te moeten aflei-
den uit het antwoord van de Staats-
secretaris. Volgens ons kan dit niet als 
een serieuze oplossing worden gezien. 
Het is ook in strijd met maatschappelij-
ke ontwikkelingen die leiden tot een 
door vele jongeren gewenst zelfstan-
dig bestaan. 

Wat gebeurt er als ouders met lage 
inkomens-en die komen in ons land 
veel voor - niet in staat zijn om gedu-
rende de wachtti jd in de kosten van 
levensonderhoud bij te dragen? In die 
gevallen vervalt het recht op kinder-
bijslag en moet er een andere financië-
le oplossing komen. Naar onze me-
ning moeten jongeren dan in elk geval 
kunnen terugvallen op de bodemvoor-
ziening van de Algemene Bijstands-
wet. Dat moet niet alleen mogelijk zijn 
wanneer er sprake is van een ont-
wrichte relatie tussen ouders en kind, 
zoals de Staatssecretaris schreef in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag. Uit de reactie die ik nu bij de 
Staatssecretaris bespeur, maak ik op 
dat zij dit waarschijnlijk anders heeft 
bedoeld, maar als het toch zo is als ik 
het stelde, vinden wi j dit wel een erg 

beperkte uitleg van de Algemene Bij-
standswet. Immers, iedere Nederlan-
der moet hierop een beroep kunnen 
doen, wanneer hij of zij niet kan voor-
zien in de noodzakelijke kosten van be-
staan. Ook een beschikking kan naar 
onze mening deze bedoeling van de 
Algemene Bijstandswet niet zomaar 
aantasten. 

Het lijkt of de bezuinigingsmotieven, 
die wij overigens niet onderschrijven, 
leiden tot het naar believen aaneen-
schakelen, uit elkaar halen, uithollen of 
zelfs oneigenlijk gebruiken van be-
staande wetgeving. Een voorbeeld 
hiervan is het uithollen van het recht op 
een werkloosheidsuitkering of bij-
standsuitkering ten gevolge van de 
invoering van de wachtt i jd. Vervol-
gens wil ik wijzen op het inbrengen 
van de werkloosheidsfactor in de Alge-
mene Kinderbijslagwet. Daardoor ont-
staat met name de onduideli jkheid. 
Neem bij voorbeeld de groep partieel 
leerplichtigen. Tot maart 1981 hadden 
zij recht op kinderbijslag en een 
gedeeltelijke RWW-uitkering. In maart 
is de kinderbijslag voor deze groep af-
geschaft. Het is nu de vraag of zij door 
de nieuwe beschikking-schoolverla-
ters ook de RWW aan hun neus voorbij 
zullen zien gaan. Daarover schijnt on-
duidelijkheid te bestaan. Gaarne zou ik 
zien dat de Staatssecretaris een en an-
der verduidelijkte, want als het wordt, 
zoals ik zoeven aangaf, zou dit beteke-
nen dat de jongeren en hun ouders in 
geen enkele vorm inkomen ontvangen 
gedurende de wachtt i jd. 

Neemt men het recht op een zelf-
standig bestaan van alle, en met name 
niet-leerplichtige jongeren serieus - ik 
neem aan dat deze Kamer dat doet -
dan is naar de mening van mijn fractie 
duidelijk dat het nu ingevoerde stelsel 
dit recht aantast en dientengevolge op 
de helling moet. Of sommige fracties 
het nu leuk vinden of niet; voor een 
zelfstandig bestaan zijn naar onze me-
ning materiële voorzieningen nodig. In 
de eerste plaats denken wi j dan aan 
een inkomen, onafhankelijk van de ou-
ders, dat in elk geval voldoende moet 
zijn om de kosten van levensonder-
houd te kunnen betalen. Op dit mo-
ment is dit in veel gevallen al erg 
moeilijk geworden. Pas dan kunnen 
naar de mening van onze fractie de 
jongeren zich zelfstandig ontwikkelen. 

Ik ben benieuwd of de Regering, ge-
hoord de genoemde problemen, de 
Kamer deze week inzicht kan verschaf-
fen omtrent de realisatie van het recht 
op een zelfstandig bestaan van alle 
niet-leerplichtigen en andere jongeren 
in de toekomst. Ik wacht dat graag af. 
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Ten slotte wi l ik aangeven dat, als 
mijn fractie de voorl iggende wijziging 
van de Algemene Kinderbijslagwet 
niet zal afwijzen, dit alleen is om te 
voorkomen dat de nu reeds onstane 
gevolgen van de gewijzigde beschik-
king schoolverlaters niet, en zelfs niet 
ten dele, worden opgevangen. Mijn 
fractie zal echter er wel op blijven aan-
dringen dat zo spoedig mogelijk de 
ernstige aantasting van de positie van 
jongeren zal worden teruggedraaid. 

D 
De heer Wil lems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik betreur het dat de Staats-
secretaris vandaag zoveel monologen 
van de fracties moet aanhoren over 
deze twee kinderbijslagwetten. Met 
name voor het laatste wetje wordt dit 
deels veroorzaakt door de - laat ik dit 
woord maar gebruiken - onzorgvuldige 
procedure die gevolgd is bij de tot-
standkoming van deze wet voor school-
verlaters. 

Ik wi l nog wat opmerkingen maken 
over die procedure, omdat die be-
langrijke consequenties heeft. De gewij-
zigde beschikking voor schoolverlaters 
is inmiddels van kracht geworden, 
voordat de wijziging van de Kinder-
bijslagwet een feit is. Dit heeft naar 
mijn idee vergaande consequenties. 
Een aantal sprekers heeft duidelijk 
gemaakt dat er gaten bestaan in de nu 
van kracht zijnde constructie, zelfs zon-
der dat wijziging van de Kinderbijslag-
wet een feit is. 

Het begon allemaal met de discussie 
op 14 mei. De Kamer nam toen de mo-
tie-Hermsen aan. Verschillende keren 
is gesuggereerd dat aanvaarding van 
die motie zou betekenen dat de hele 
Kamer het eens was met de opvattin-
gen van de heer Hermsen, namelijk 
dat deze regeling de best mogelijke 
was, gelet op het voorstel dat toen 
door de regering aan de Kamer was 
voorgelegd. Dat betrof de zogenaam-
de voorportaalregeling. 

Ik vind dat deze interpretatie niet 
door de gehele Kamer werd en wordt 
gedeeld. Bovendien heeft een groot 
deel van de Kamer weliswaar niet de 
motie-Hermsen afgewezen, maar wel 
de voorgestelde verlaging van de 
RWW-uitkeringen. Uit bittere nood-
zaak om nog iets te redden van de in-
komenspositie van jongeren, is men 
akkoord gegaan met een regeling zoals 
die in de motie-Hermsen werd voorge-
steld. De fracties die toen de motie 
steunden, gaven daarmee niet aan dat 
de voorportaalregeling in de RWW het 
alternatief was. Ook tijdens het monde-
ling overleg bleek dat wi j de volwaardi-

ge RWW-uitkering voor jongeren het 
enige reële en noodzakelijke alternatief 
vonden. De RWW-uitkeringen voor jon-
geren moesten zoals die op dat mo-
ment bestonden, gehandhaafd blijven. 
De voorportaalregeling was geen juiste 
regeling. 

Op 21 juli heb ik aan de toenmalige 
regering vragen gesteld, die op 7 au-
gustus werden beantwoord. Ik wi l uit 
dat antwoord een citaat halen, omdat 
ik in mijn vragen er al op wees dat er 
complicaties zouden ontstaan, als de 
Kinderbijslagwet niet t i jdig gewijzigd 
zou worden, terwij l de aangekondigde 
beschikking wel zou zijn gewijzigd. 
Daarmee dreigde vanaf 1 oktober het 
recht op RWW in feite al te zijn verdwe-
nen en zonder dat het recht op kinder-
bijslag op dat moment van kracht zou 
zijn. 

In de beantwoording noemt de toen-
malige Staatssecretaris van CRM een 
circulaire van 6 juli aan de gemeentebe-
sturen. Dit is overigens een week nadat 
de gewijzigde bijstandsnormen al in de 
kranten hebben gestaan. Dat was na-
melijk 1 ju l i . Daarbij werd er toen al van 
uitgegaan, dat de beschikking gewijzigd 
was en dat de kinderbijslagwet in de 
verlengde wachtti jd van kracht zou zijn. 
In die circulaire van 6 juli heeft de 
Staatssecretaris van CRM onder meer 
op het volgende gewezen: 

'Naar mag worden verwacht, zal het 
wetsontwerp tot wijziging van de AKW 
inzake de verlengde aanspraak op kin-
derbijslag voor minderjarige school-
verlaters en uit het buitenland geko-
men minderjarige werklozen geduren-
de de wachtti jd in augustus aan de Ka-
mer worden aangeboden.' Dit is 31 au-
gustus geworden. In ieder geval had-
den wi j het. 

'De hieraan aangepaste beschik-
king-schoolverlaters zal u zo spoedig 
mogelijk na de behandeling van het 
wetsontwerp worden toegezonden'. 
Men begrijpt waarover het gaat. Aan 
ons en aan de gemeenten is namelijk 
uitdrukkelijk toegezegd, dat de 
beschikking pas wordt aangepast, na-
dat het wetsontwerp inzake kinderbij-
slag in de goede zin is veranderd, zoals 
ook door de Kamer is gevraagd via de 
motie-Hermsen. 

Die procedure is niet gevolgd. Inte-
gendeell De beschikking is van kracht 
geworden. Door de Kamer is een 
spoedprocedure voor deze wijziging in 
de kinderbijslag geaccepteerd. Wij 
hebben ons beperkt tot het indienen 
van een verslag. Er blijven nu toch wel 
erg veel vragen over. In feite kunnen 
die punten niet meer worden opgelost 
door een gewijzigde beschikking, im-
mers, de beschikking is inmiddels al 

van kracht geworden. Ik betreur die 
procedure. Het is ook onjuist, dat de 
Kamer op deze manier niet de kans 
krijgt om zich uit te spreken over de 
voorgenomen wetswijziging inzake de 
kinderbijslag, ongeacht het feit, dat 
een meerderheid van de Kamer hier-
over een motie heeft aanvaard. Dat op 
deze wijze toch wordt vooruitgelopen 
op een wetswijziging is in strijd met de 
toezeggingen die de Regering zelf daar-
over heeft gedaan. 

Vervolgens wil ik volstaan met het 
noemen van een aantal elementen 
die volgens mij nog kunnen worden 
aangepast in de huidige kinderbijslag-
wet. Ik wi l het betoog van collega 
Brouwer niet herhalen. Daarin wordt 
de essentie van het huidige voorstel 
bekritiseerd. Ik doel op de achteruit-
gang in zelfstandigheid van jongeren, 
het meer afhankelijk maken van jonge-
ren en het beknotten van hun midde-
len van bestaan. Ik wi l met name de 
mogelijkheden bekijken om in deze 
kinderbijslagwet wijzigingen aan te 
brengen die gunstig zijn voor de jon-
geren om wie het gaat. Ik zal er wel op 
blijven aandringen, dat wi j voor hen het 
volgende jaar andere regelingen probe-
ren te treffen. 

Ten aanzien van de huidige wetswij-
ziging is het volgende heel essentieel. 
In de motie-Hermsen is dat onvol-
doende doordacht. Bovendien zijn 
daarin de consequenties onvoldoende 
duidelijk geworden. In die motie wordt 
namelijk in feite gebroken met het 
toen geldende systeem. Dit systeem 
geldt ook voor andere RWW-gerech-
t igden: men komt voor die uitkering in 
aanmerking op het moment dat men 
geen werk heeft, dus als men de studie 
beëindigt of als men op een andere 
wijze is aangewezen op deze bijstands-
uitkering. Dit is nu in wezen niet meer 
van toepassing bij het van kracht wor-
den van de wetswijziging inzake de 
kinderbijslag. Immers, de eerste dag 
van het kwartaal wordt bepalend of 
men een uitkering krijgt. 

Dit staat nog los van het verschil in 
hoogte van beide bedragen. Er kan 
dus bijna een heel kwartaal zijn dat 
men geen recht op kinderbijslag noch 
op RWW heeft, als men bij voorbeeld 
pas op de tweede dag van het kwartaal 
recht krijgt op kinderbijslag. 

De uitkering gaat dan pas het kwar-
taal daarna in. Dat is een heel wezen-
lijk verschil met de RWW en het geeft 
ook een groot aantal problemen voor 
de genoemde groepen, namelijk tus-
sentijdse schoolverlaters, mensen die 
tussentijds ziek worden of even ge-
werkt hebben en dergelijke. Ik vraag 
mij af of het niet erg noodzakelijk is in 
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de kinderbijslagregeling de kwartaal-
betaling los te laten. Daar zeg ik na-
tuurli jk wel erg veel mee. Het is ook 
iets wat wi j niet morgen zullen kunnen 
invoeren, maar ik vind wel dat het 
heel belangrijk is, met name voor deze 
groepen, dat men kinderbijslag kan 
krijgen - uiteraard pro rato van het 
kwartaalbedrag • vanaf de dag dat 
men er recht op heeft. 

Het gaat mij erom dat niet meer de 
eerste dag van het kwartaal de peilda-
tum is, maar dat de kinderbijslag 
wordt uitgekeerd met ingang van de 
dag waarop men er aanspraak op kan 
maken. Dat betekent in feite een aan-
passing van artikel 11 van de Kinder-
bijslagwet, waarin uitdrukkelijk wordt 
bepaald dat per kwartaal gepeild 
wordt welke mensen, althans welke 
ouders in aanmerking komen voor kin-
derbijslag. Ik zou ervoor wil len pleiten 
op korte termijn na te gaan in hoeverre 
in de eerste plaats voor de groep waar 
wi j het vandaag over hebben, de jon-
geren - maar wellicht moeten wi j ook 
denken aan het wetsontwerp dat eer-
der deze middag aan de orde is ge-
weest, kinderbijslag aan de verzorgen-
de ouders in plaats van de onderhou-
dende ouders —, een dergelijk criteri-
um kan worden toegepast. Het zal 
mijns inziens veel beter werken dan de 
onzuivere peildatum die nu geldt. 

Ik wijs hier nu op, omdat het met na-
me voor jongeren om een aantal 
maanden gaat waarin men enorm in 
het inkomen achteruitgaat, hoewel 
men verplichtingen heeft ten aanzien 
van huisvesting en te maken heeft met 
woonlasten en andere uitgaven, zoals 
voor verkeer en vervoer. De achteruit-
gang in inkomen is wellicht van korte 
duur, zoals de Staatssecretaris van 
CRM in haar circulaire aan de gemeen-
ten heeft gesteld, maar dat neemt niet 
weg dat het voor die groep een erg be-
langrijke inkomstenderving is. Ik vind 
dat wij daar een oplossing voor moe-
ten zoeken binnen het kader van de 
Kinderbijslagwet, voor zover geen 
structurele verbeteringen mogelijk 
zijn. 

De Staatssecretaris van CRM heeft in 
de brief van 8 september, waarbij zij 
de gewijzigde beschikking aan de ge-
meentebesturen aanbood, ook uit-
drukkelijk onderkend dat deze lacune 
in de huidige regeling zit. Alleen doet 
zij geen voorstellen om die lacune op 
te vullen. Ik vind het de taak van de Re-
gering om daar suggesties voor te 
doen. Mijn suggestie is, de aanvangs-
datum kritisch te bekijken en na te 
gaan of die niet wat glijdender kan zijn. 

Wellicht is de consequentie dat de au-
tomatisering van de kinderbijslaguit-
betaling op nog kortere termijn zal 
moeten worden gerealiseerd. Dit is in 
het hieraan voorafgaande debatje al 
door verschillende sprekers, zij het 
met een andere doelstell ing, bepleit. 

Ik kom nu op de groepen die in de 
knel komen. Ik wi l niet in herhaling 
vervallen. Vrijwel alle groepen zijn ge-
noemd door voorgaande sprekers en 
ook de casusposities waarin zij in de 
problemen komen onder de huidige 
regeling. Ik ben benieuwd naar het 
antwoord van de Staatssecretaris op 
dit punt. Er is één groep nog niet ge-
noemd, namelijk die van de schoolver-
laters die ziek worden en geen recht 
hebben op RWW. Wat gebeurt er in de 
periode dat zij ziek zijn? In de schrifte-
lijke voorbereiding is daar naar mijn 
idee onvoldoende op ingegaan. Wel is 
aangegeven dat er voor tussentijdse 
schoolverlaters in die zin een oplossing 
is, dat zij maar snel werk moeten zien te 
vinden en dat zij niet eerder van school 
moeten gaan dan dat zij werk hebben. 
Dat is terecht door anderen al cynisch 
genoemd. Ik ben benieuwd wat de 
Staatssecretaris hierover zal zeggen. 
Verder zijn de zelfstandig wonenden 
genoemd en ook de buitenlanders, die 
in feite nu ook een verlengde wachtti jd 
hebben, en de partieel leerplichtigen. 

Er is nog een probleem, in verband 
waarmee ik het betreur dat wi j nu geen 
discussie met de Minister van 
CRM kunnen aangaan over dit punt, 
tenzij de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid het op zich 
kan nemen om ook namens haar te 
spreken. Het gaat mij om het volgen-
de. Er zijn een aantal punten die niet 
alleen betrekking hebben op de strikte 
toepassing van de Kinderbijslagwet en 
de wijziging die nu voor ons ligt, maar 
ook of in hoofdzaak te maken hebben 
met de beschikking schoolverlaters zo-
als die door CRM gewijzigd is. 

Ik vraag mij af of het hier de plaats is 
om daarover uitvoerig te debatteren. 
Ik kan mij echter wel voorstellen dat in-
dien niet op alle gerezen vragen een 
afdoend antwoord komt - dat veron-
derstel ik haast - wi j bekijken of wi j op 
vrij korte termijn in een nader monde-
ling overleg met de Minister 
van CRM kunnen nagaan in hoeverre 
de gewijzigde beschikking alsnog ge-
wijzigd moet worden om een oplos-
sing te zoeken voor de problemen die 
de consequentie zijn van dit systeem. 

Hoe lang zullen wi j met deze rege-
ling moeten leven? Hoe lang zullen de 
jongeren zich moeten schikken in deze 
toch wel drastische inkomensverla-
ging? In de memorie van toelichting. 

of in de nota naar aanleiding van het 
verslag, wordt al opgemerkt dat een 
meer rigoreuze wijziging van het stu-
diefinancieringssysteem en het hele 
sociale zekerheidsstelsel op komst is. 
Te verwachten valt dat dan dit gehele 
systeem, dat nu als een soort interim-
systeem wordt ingevoerd, op de hel-
ling zal komen. In welke termijnen 
denkt de Staatssecretaris daarbij? 
Moeten wi j er niet voor zorgen dat wi j 
in 1982 niet meer met deze problema-
tiek worden geconfronteerd? 

In het begin van mijn betoog sprak ik 
over de onzorgvuldige procedure. Op 
grond daarvan is naar mijn mening 
een overgangsregeling nodig. Er is 
nogal wat verwarring opgetreden door 
de voorlichting van CRM in de dagbla-
den en door het feit dat de Rege-
ring haar beloften niet is nagekomen 
of niet heeft kunnen nakomen, omdat 
de wijziging van de Kinderbijslagwet 
zo laat in deze Kamer is behandeld, 
gesteld dat deze wordt aangenomen. 
De voorlichting aan de sociale dien-
sten en de gemeentebesturen en aan 
de betrokkenen heeft nogal wat ruimte 
voor vragen gelaten. Op dit ogenblik 
blijkt ook vanuit de jongerenorganisa-
ties dat op een groot aantal vragen 
geen afdoend antwoord kon worden 
gegeven. Daarom stel ik mij voor dat 
de Staatssecretaris aan deze regeling 
in een overgangsperiode een hele soe-
pele uitvoering zou kunnen geven. Er 
is al gesuggereerd dat de inschrijvings-
plicht bij het arbeidsbureau pas van 
kracht is een maand na het van kracht 
worden van deze wetswijziging. Ik 
vraag mij überhaupt af of wi j een der-
gelijke inschrijvingsplicht wel kunnen 
opleggen. Daarbij wordt bovendien 
gesproken over een 'redelijke termijn ' . 
Dat is een wat rekbaar begrip. In de 
memorie van toelichting en de nota 
naar aanleiding van het verslag wordt 
dat wel iets omschreven, maar ook de 
Raad van State maakt er de nodige op-
merkingen over. 

Op dit moment is het nog steeds niet 
duidelijk waar jongeren zowel vóór als 
na 1 oktober aan toe waren. Er zijn jon-
geren die vóór 1 oktober hebben afge-
zien van het aanvragen van RWW, 
waarop zij recht hadden, omdat in de 
pers, door de sociale diensten en door 
andere hulpverleners de suggestie 
werd gewekt dat dat recht al niet meer 
bestond. Circulaires uit die tijd wezen 
ook al in die richting. Daarom moet de 
schoolverlaters van 1981 een heel soe-
pele uitvoering van de nu bestaande 
regeling worden toegezegd. Ik ben erg 
benieuwd wat een dergelijke soepele 
uitvoering gaat inhouden. 
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Door een van de andere sprekers is 
er ook al op gewezen dat wi j nog 
steeds niet weten wat ons dit nu gaat 
opleveren. Het blijft met name ondui-
delijk om hoeveel jongeren het gaat. 
Hoeveel jongeren zullen uiteindelijk 
toch weer via hun ouders, of zelfstan-
dig, een beroep op de Bijstand moeten 
doen, omdat zij niet in de noodzakelij-
ke kosten van hun bestaan kunnen 
voorzien. Die rekensom zou ik graag 
eens zien. Ik vraag mij af of wi j er niet 
veel beter aan hadden gedaan deze 
wijziging achterwege te laten. Mijn 
conclusie na bestudering van de pro-
cedure en de stukken is dat deze wijzi-
ging eigenlijk volstrekt overbodig is. 
Wij hadden ons moeten houden aan 
een volwaardige RWW-uitkering voor 
jongeren. Wij zullen ons desondanks 
niet tegen het wetsontwerp kunnen 
verzetten, omdat het het minst kwade 
is, maar het is allerminst met vreugde, 
zoals de woordvoerders van CDA en 
VVD hebben gesteld, dat wi j het zullen 
steunen. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Voor de PPR-
fractie is dit debat het zoveelste ele-
ment in een uiterst onbevredigende 
discussie. Wij hebben inmiddels ach-
ter de rug de korting op de min imum-
jeugdlonen, de verlaagde RWW-uitke-
ring, de verlenging van de referteperi-
ode en de RWW-wachtperiode, de af-
schaffing van de kinderbijslag voor 
partieel leerplichtigen, dit alles in een 
situatie, waarin jongeren in steeds 
grotere mate de dupe van de werkloos-
heid zijn. Dubbel gestraft, heet dat. 

Mijn fractie heeft zich verzet tegen 
de verlaging van de RWW-uitkering en 
tegen de wachtt i jd van zes maanden. 
Nu daaraan niet meer te tornen is, 
blijft de vraag over, of de kinderbijslag 
een adequaat middel is om in de f inan-
ciële behoefte van jongeren tegemoet 
te komen. Wij vinden van niet. De kin-
derbijslag wordt niet aangevraagd of 
verkregen door de jongeren maar door 
de ouders. Bovendien is nooit zeker of 
en in hoeverre dat geld bij de jongeren 
terecht komt. Op dit moment in deze 
situatie, die wi j niet hebben gewild, 
zullen en kunnen wi j echter niet tegen 
zijn. Iets is beter dan niets. 

Een apart punt daarbij is het inbren-
gen van het werkloosheidselement in 
de kinderbijslag. Mijn fractie vindt het 
onjuist. Ik zou graag heel duidelijk van 
de Staatssecretaris wil len horen, of zij 
het ook onjuist vindt en of het in de na-
bije toekomst in haar beleid gaat door-
werken. 

Dat jongeren zich in de huidige situ-
atie steeds meer gepakt voelen is be-
grijpelijk. Dat wordt alleen maar ver-
sterkt doordat de ene bezuinigings-
maatregel na de andere wordt aange-
nomen, waaraan vervolgens talloze 
vragen en problemen blijken vast te zit-
ten en waarover de jongeren zelf ook 
veel te weinig informatie hebben. Zij 
hebben niet alleen met een wirwar van 
regelingen, waar ze vaak de weg niet in 
weten, te maken, maar ze moeten zich 
ook nog aan alle kanten verdedigen te-
gen interpretaties van uitvoerende in-
stanties. 

Zie het voorbeeld van de bijstands-
uitkeringen waarop schoolverlaters 
recht hebben, die tijdens of vóór de 
wachtperiode wegens gezinsproble-
men op kamers gaan. Het is helemaal 
niet zo gemakkelijk die uitkering te krij-
gen. Zie ook het voorbeeld - daar is 
veel onduidelijkheid over - van de 18-
jarige die in de grote vakantie zelfstan-
dig gaat wonen en niet direct een uit-
kering krijgt, omdat de sociale dienst 
stelt: op het moment dat je schoolver-
later was, woonde je nog thuis; dus je 
moet net als alle thuiswonenden tot 1 
januari op je uitkering wachten. Intus-
sen moet hij dan maar rond zien te ko-
men van de kinderbijslag. 

Is de Staatssecretaris bereid, de so-
ciale diensten erop te wijzen, dat 18- tot 
21-jarige schoolverlaters die reeds 
vóór 1 oktober zelfstandig woonden, 
recht hebben op een RWW-uitkering 
volgens de oude regeling? Of heeft zij 
inderdaad een heel andere bedoeling 
en is het waar dat deze groep 18-tot 
21-jarige uitwonende schoolverlaters 
onevenredig wordt getroffen? Komt 
het er op neer dat mensen die ervoor 
hebben gekozen zelfstandig te gaan 
wonen, terug moeten naar hun ouders 
en weer afhankelijk moeten zijn? Ook 
voor mij is dit punt onduidelijk. 

Onduidelijkheid is er ook over de po-
sitie van schoolverlaters die snel werk 
vinden maar gedurende de wachtti jd 
weer werkloos worden. Moet ook in 
die gevallen de wachtti jd van zes 
maanden weer worden uitgezeten of 
krijgt men onmiddell i jk recht op een 
uitkering? 

Overhaaste bezuinigingsmaatrege-
len leiden steeds weer tot onrechtvaar-
digheden binnen de groep waar het 
om gaat. Dat is heel moeili jk te voorko-
men. Mijn grootste probleem is en 
blijft echter, dat ook deze maatregel 
het enorme verschil in bejegening tus-
sen studerende en werkende jongeren 
opnieuw vergroot. Het Sociaal Cultu-
reel Planbureau heeft onlangs nog 
eens duidelijk gemaakt, waar de over-
heidsvoorzieningen terecht komen en 
laten zien, hoe kinderen van maat-

schappelijk bevoorrechte ouders via 
enorme onderwijssubsidies in staat 
worden gesteld de goede maatschap-
pelijke posit ievan hun ouders over te 
nemen, terwij l de overheid - zie het 
rapport - voor werkende en werkloze 
jongeren nagenoeg niets doet. Dat be-
sef mis ik. Dat besef lijkt mij noodzake-
lijk om tot eerlijke voorstellen te ko-
men ter zake van de inkomenspositie 
van schoolverlaters, die ook naar de 
mening van mijn fractie recht hebben 
op een zelfstandig bestaan. 

Ik hoop, dat er binnenkort een gele-
genheid komt waarbij wi j deze discus-
sie fundamenteel kunnen voeren. Ik 
hoop tevens, dat dit gevolgen heeft 
voor dit soort regelingen in de toe-
komst. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk 
XV (Departement van Sociale Zaken) 
van de begroting van uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1980 (verzamelont-
werp; tweede wijzigingsvoorstel) 
(16 943). 

Dit wetsontwerp wordt zonder be-
raadslaging en, na goedkeuring van de 
onderdelen, zonder stemming aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 18.35 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1°. acht Koninklijke Boodschappen, 
ten geleide van de volgende ontwer-
pen van wet: 

Naturalisatie van Alonso Villassertbr, 
Mauricia Rosa en 30 anderen (17 124); 

Naturalisatie van Andel, Arpad en 22 
anderen (17129); 

Naturalisatie van Akhbari, Feraidoon 
en 23 anderen (17130); 

Wijziging van hoofdstuk V (Departe-
ment van Buitenlandse Zaken) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1981 (wijziging naar aan 
leiding van de Voorjaarsnota; tweede 
wijzigingsvoorstel) (17 137); 

Naturalisatie van Basili, Florence en 
23 anderen (17 139); 

Naturalisatie van Butt, Parvez en 24 
anderen (17 140); 

Invoeringswet Boeken 3-6 van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek (derde ge-
deelte) (wijziging van Boek 4) (17141); 
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Instelling van een Commissie van 
advies inzake de rechten van de mens 
in het buitenlands beleid (Wet op de 
commissie van advies mensenrechten 
en buitenlands beleid) (17 144). 

Deze Koninklijke Boodschappen, met 
de er bij behorende stukken, zijn al ge-
drukt en rondgedeeld; 

2°. tien brieven van de directeur van 
het Kabinet der Koningin, met de me-
dedeling, dat Hare Majesteit de door 
de Staten-Generaal aangenomen 
voorstellen van (rijks-)wet, gedrukt on-
der de nummers 16262, 16455, 16508, 
16637, R 1157,16784,16849, R 1167, 
16 948, 16976,17 003 en 17 030, heeft 
goedgekeurd. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3°. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken, met de tekst van het slot-
communiqué van de Ministers van 
Buitenlandse Zaken van de EG en 
ASEAN landenvan 13 en 14 oktober 
1981: 

een, van de Minister van Justitie, 
met een rapport ter zake van de ont-
werp-EG-richtlijn over voorlichting 
aan en raadpleging van werknemers; 

een, van de Staatssecretaris van 
Justitie, met het jaarverslag 1980 van 
de Directie Gevangeniswezen; 

een, van de Minister van Financiën, 
inzake de jaarvergadering van het De-
velopment Committee; 

een, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, met het jaarverslag 1980 
van het Staatsvissershavenbedrijf; 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, met een staat van toevoe-
gingen aan de begroting 1981; 

een, van de Staatssecretaris van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid, met 
het jaarverslag 1980 van de Arbeidsin-
spectie; 

een, van de Staatssecretaris van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, met adviezen van de Raad voor 
het Jeugdbeleid en het jaarverslag 
1972-1980 van de Raad voor de 
Jeugdvorming; 

een, van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
met het halfjaarlijks verslag van de 
commissie ad hoc recombinant DNA 
werkzaamheden over januari tot en 
met juni 1981. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te doen drukken en ze voor kennis-
geving aan te nemen; de bijgevoegde 
stukken liggen op de griffie ter inzage; 
voor zoveel nodig is kopie gezonden 
aan de betrokken commissies; 

4°. de volgende brieven: 
drie, van de Minister van Buiten-

landse Zaken, te weten: 
een, met de tekst van een overeen-

komst met Amerika, Algerije en Iran 
betreffende een garantiefonds geschil-
len Amerika-lran (17 138); 

een, met de tekst van een overeen-
komst met Honduras, betreffende de 
ontwikkeling van de Bajo Aguan-vallei 
(17142); 

een, met de tekst van bijlage B 3 bij 
de internationale overeenkomst inzake 
de vereenvoudiging en harmonisatie 
van douaneprocedures (17 143); 

een, van de Minister van Binnen-
landse Zaken, met het overzicht poli-
tieke overtuiging burgemeesters 
(17100-VII, nr. 7); 

twee, van de Minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening, te 
weten: 

een, inzake de huisvesting der Ka-
mer(11 107, nr.42); 

een, met het verslag vierde kwartaal 
1980 over de ontwikkelingen in de 
bouwnijverheid (17 100-XI, nr. 9); 

een, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, inzake bestrijding veront-
reiniging rijkswateren (17 100-XII, nr. 
9); 

een, van de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat, over de publi-
katie van een ontwerp-tekst van een 
Besluit vaarbewijzen (17 100-XII, nr. 8); 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, met het Jaarrapport Over-
heidsbeleid Consumentenaangelegen-
heden 1980/1981 (17 100-XIII, nr. 10); 

een, van de Minister van Landbouw 
en Visserij, met een rapport taakstel-
ling jachtopzichters (17 100-XIV, nr. 7); 

een, van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
met een inventarisatie formaldehyde 
metingen (17 100-XVII, nr. 8); 

een, namens de Commissies voor 
de Verzoekschriften uit de beide Ka-
mers der Staten-Generaal, met het 
verslag van hun werkzaamheden in de 
zittingen 1980-1981 en 1981 (17131). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

5°. vijf brieven van de secretaris-gene-
raal van het Europees Parlement, ten 
geleide van een aantal door het Parle-
ment aangenomen resoluties. 

De brieven en de resoluties liggen op 
de griffie ter inzage; 

6°. de volgende adressen; 
een, van J. H. KloesteTeteringen, 

met betrekking tot de toepassing van 
de hardheidsclausule; 

een, van P. J. Th. Wolfs te Moerges-
tel, met betrekking tot aankoop van 
een woning; 

een, van mevrouw M. C. van den 
Bergh te Heerlen, met betrekking tot 
haar maatschappelijk situatie; 
een, van M. Reynen te Amsterdam, 
met betrekking tot verlaging van meer-
derjarigheidsleeftijd i.v.m. een lening; 

een, van dr. ir. J . Cornelissen c.s. te 
Maarheeze, houdende klacht tegen de 
praktijken van een architect; 

een, van de heer en mevrouw P. van 
Stee te Melissant, met betrekking tot 
de eventuele verkoop van hun boeren-
bedrijf. 

een, van B. H. Provily te Ridderkerk, 
met betrekking tot zijn omzetbelas-
t ing; 

een, van G. P. Glijnis te Avenhorn, 
met betrekking tot investeringsaftrek 
bij verkrijging uit erfenis; 

een, van mevr. J. Breukelman te 
Hardenberg, met betrekking tot toe-
passing van de hardheidsclausule; 

een, van R. E. Hakse te Peize, met be-
trekking tot toepassing van de hard-
heidsclausule. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schrift; 

7. de volgende brieven e.a.: 
een, van H. Hermans te Bocholtz, 

over het optreden van de Kon. Mare-
chaussée aan de Nederlands-Duitse 
grens; 

een, namens het bestuur van het 
Centraal Overleg Beroepsbegeleidend 
Onderwijs, over vorming en opleiding 
van volwassenen; 

een, van P. Lourens te Roden, over 
de Nederlandse rechtspraak; 

een, van M. Bosch-Gans te Leiden, 
over vrede en bewapening; 

een, van het hoofd van het WODC 
van het departement van Justitie, met 
het verslag 'De strafvordering en straf-
toemeting in gevallen van zware crimi-
naliteit'; 

een, namens het bestuur van de Ver-
eniging Reizigers Openbaar Vervoer, 
over het 'handhavingsbeleid van ver-
keersmaatregelen'; 

een, van het VEGIN-bestuur, over 
het eerste regeringsstandpunt inzake 
het eindrapport van CoCoNut; 

een, van W. Derksen te Didam, over 
kernwapens; 

een, van mevrouw Spierings te Hei-
mond, over het eventueel invoeren 
van dialecten in het onderwijsvakken-
pakket; 

een, van het gemeentebestuur van 
Akersloot, over gemeentelijke herinde-
ling Kop van Noord-Holland en 
Noord-Kennemerland; 

een, van het dagelijks bestuur van 
het Havenschap Vlissingen, ter toezen-
ding van een aantal vergaderstukken; 
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een, van het gemeentebestuur van 
Groningen, over de tarieven openbaar 
vervoer; 

een, namens de deelnemers aan de 
demonstratieve fietstocht te Lelystad, 
over kernbewapening; 

een, van W. Frenkel te Den Haag, in-
zake ingediende strafklachten; 

een, van de voorzitter van het Pro-
duktschap voor Pluimvee en Eieren, 
ter toezending van een aantal verga-
derstukken; 

een, van J. Steygerte Zandvoort, in 
verband met de Kabinetsformatie; 

een, van E. E. La Crois te Den Haag, 
over 'Verraad' uit de Tweede Wereld-
oor log; 

een, namens het Genootschap van 
Nederlandse Speelfi lmmakers, over 
auteursrechtbepalingen en Kabel-TV; 

een, van mevrouw A. Jans- van 
Muijden te Den Haag, over veiligheid 
voor taxichauffeurs; 

een van het algemeen bestuur van 
de Federatie Sociale Werkvoorziening 
Zuid-Holland, inzake deelti jdarbeid 
WSW-werknemers; 

een, van drie jongens uit Gilze-Rijen, 
met ongeveer 1000 handtekeningen 
van scholieren tegen kernwapens; 

een, van het gemeentebestuur van 
Zaanstad, over de onevenredige las-
tenverdeling tussen Rijk en gemeen-
ten; 

een, van E. Walsma te Gasselte, in-
zake democratie en management; 

een, van mejuffrouw B. M. M. van 
Geest te Nunspeet, over de uitvoeren-
de bepalingen van de Krankzinnigen-
wet van 1884; 

een, van de Universiteitsraad van de 
Universiteit van Amsterdam, over ac-
ties tegen de bewapeningswedloop; 

een, van C. Rothengatterte Den 
Haag, over schending van mensen-
rechten; 

een, van L. A. Friedrichs te Hengelo 
(O), inzake de eenmalige uitkering; 

een, van B. W. Quist, medewerker 
van de TH te Delft, met een studie over 
de veiligheid van het wegverkeer; 

een, van de voorzitter van het Pro-
duktschap voor Groenten en Fruit, Pro-
duktschap voor Siergewassen, naar 
aanleiding van de Landbouwbegroting 
1982; 

een, van P. Lourens te Roden, over 
rechtstoepassing; 

een, van een aantal organisaties in 
Breda, over de aan de dienstplichtig 
militair F. Maas opgelegde vrijheids-
straf, naar aanleiding van diens deel-
name aan een demonstratie tegen 
kernwapens; 

een, van het gemeentebestuur van 
Steenwijk, over de subsidie voor de 
stuurgroep Huisvesting Alleenstaan-
den en Tweepersoonshuishoudens; 
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een, van J. G. H. Abelmann te Heem-
stede, inzake de bewapeningswed-
loop; 

een, van het bestuur van deSt ich-
t ing 'S.O.S. voor Huisdieren' te Den 
Haag, over het beleid ten aanzien van 
dierenbescherming; 

een, namens de Mazdaznan-Bewe-
ging te Amsterdam, inzake haar doel-
stellingen en activiteiten; 

een, van het hoofdbestuur van HO-
RECAF, met het jaarverslag 1980; 

een, van het bestuur van de Neder-
landse Vereniging van Carosseriebe-
dri jven, met het jaarverslag 
1980-1981; 

een, van het gemeentebestuur van 
Hellevoetsluis, over plaatsing van 
atoomwapens; 

een, van o.a. D. Douwes te Ti lburg, 
naar aanleiding van het gebruik van 
CS-gas door de ME bij een demonstra-
t ie te Dodewaard; 

een, van het gemeentebestuur van 
Pannerden, over de gemeentelijke her-
indeling van de gemeenten Herwen en 
Aerdt en Pannerden; 

een, van het bestuur van de afdeling 
Groningen van de Vereniging Reizi-
gers Openbaar Vervoer, over de zone-
ring van de stad Groningen; 

een, namens het JAC-Amsterdam, 
over isoleercellen; 

twee, van F. J. Colon te Amsterdam, 
respectievelijk over intrekking van het 
computergedeelte van rijbewijs en 
paspoort en tevens over de weigering 
van ambtenaren van buitenlandse za-
ken, een politieverklaring uit het Pools 
in het Nederlands te vertalen; 

een, van W. Louwes te Assen, over 
armoedebestri jding in de wereld; 

een, van het bestuur van de Stich-
t ing Restauratiebegeleiding Aristote-
les, met het jaarverslag 1980; 

een, van het bestuur van de Vereni-
ging van Ouders van Geestelijk Ge-
handicapten te Rips, met een verslag 
van een vakantieweekend in Arcen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Dordrecht, inzake kernenergiecentra-
les; 

een, namens het College van Direc-
teuren van Keuringsdiensten van Wa-
ren, over de uitvoering van de Vlees-
keuringswet; 

een, van W. Louwes te Assen, in ver-
band met de nieuwbouw voor de 
Tweede Kamer; 

een, van o.a. L. Jaspers te Nijmegen, 
tegen plaatsing van kernwapens en 
het vervullen van kerntaken; 

een, van J. Steijger te Zandvoort, 
over 'onkreukbaarheid' van politici en 
ambtenaren; 

een, namens de oudercommissie 
van de kleuterschool 'Clematis' te Am-
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sterdam, naar aanleiding van het ge-
bruik in de school van insecticide; 

een, van het bestuur van de Vereni-
ging Milieuhygiëne Zeeland, over de 
Nota Scheepsongevallen op de Wes-
terschelde over de periode 1966 t /m 
1978; 

een, van het gemeentebestuur van 
Capelle aan den IJssel, inzake contin-
gentering woningbouw; 

een, van het hoofdbestuur van de 
VVD, met het jaarboek 1981-1982; 

een, van C. van der Veer jr. te Voort-
huizen, over zijn persoonlijke omstan-
digheden; 

een, van het bestuur van de Vereni-
ging 'De Christenvrouw' te Hooghalen, 
met commentaar op het ontwerp-Ne-
derlands actieprogram emancipatie-
beleid; 

een, van B. Bribs te Amsterdam, 
over 'Regeren en beheren' in Neder-
land; 

een, namens het bestuur van de 
Subfaculteit I van de Universiteit van 
Amsterdam, over plaatsing van kern-
wapens en het vervullen van atoomta-
ken; 

een, van L. A. Friedrichs te Hengelo 
(O), over het scheppen van werkgele-
genheid; 

een, van mr. A. Rombouts-Nieuw-
straten, over gelijkberechtiging van 
seksen; 

een, van G. Weltevreden te Maas-
sluis, over renteaftrek voor de inkom-
stenbelasting; 

een, namens het bestuur van het 
Planologisch en Demografisch lnsti-
tuut van de Universiteit van Amster-
dam, met een deelverslag van het on-
derzoek naar de toepassing van de 
strategische-keuze-benadering op de 
streekplanning in het geval van het uit-
werkingsplan Dommeldal; 

een, van het hoofd Pers en Publici-
teit van Elsevier Nederland BV, inzake 
de presentatie van Kramers' Groot 
Woordenboek Nederlands. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

8. de volgende academische proef-
schriften: 

van J. Stolk: 'Interacties in gezinnen 
met een zwakzinnig kind'; 

van L. A. Meyer: 'Energiebesparing 
in de sociale woningbouw'. 

Deze proefschriften zijn opgenomen in 
de bibliotheek der Kamer. 
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