
18de Vergadering 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 69 leden, te weten: 

Thurl ings, Eijsink, Kloos, Maaskant, 
d'Ancona, De Vries, Van Veldhuizen, 
Christiaanse, Vogt, Vis, Von Meijen-
feldt, Meuleman, Netjes, Glastra van 
Loon, Feij, Schinck, Steenkamp, Van 
Soest-Jansbeken, Schreurs, Van Da-
len, Wiebenga, Heijne Makkreel, 
Tjeerdsma, W. F. de Gaay Fortman, 
Vrouwenvelder, Oudenhoven, Van der 
Werf-Terpstra, Lamberts, Uijterwaal-
Cox, Achterstraat, Derks, Trip, Ter-
windt. Van Kuik, Mol, G. de Jong, 
Schouten, F. C. de Jong, Van Hemert 
tot Dingshof, Umkers, Vonhoff-Luijen-
dijk, Leyten-de Wijkerslooth de Weer-
desteyn, Diepenhorst, Van den Bergh, 
Van der Jagt, Zoutendijk, Van der 
Meer, Uijen, Van Boven, Baas, Ver-
meer, Nagel, Vonk-van Kalker, Groen-
smit-van der Kallen, Veen, Oskamp, 
Kolthoff, Van Waterschoot, Zoon, Van 
de Zandschuip, Post, Van Tets, Si-
mons, Franssen, Versloot, Schlinge-
mann, Van Hulst, Van der Werff en De 
Rijk, 

en de heren Wiegel, Vice-Minister-Pre-
sident, Ministervan Binnenlandse Za-
ken, De Ruiter, Minister van Justitie, 
mevrouw Haars, Staatssecretaris van 
Justitie, de heer Koning, Staatssecre-
taris van Binnenlandse Zaken, en me-
vrouw Kraaijeveld-Wouters, Staats-
secretaris van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk. 

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

B. de Gaay Fortman, en Kaland, we-
gens verblijf buitenslands; 

Ermen; 

Tummers, wegens deelneming aan 
een vergadering van de West-Europe-
se Unie; 

Steigenga-Kouwe, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat op zondag 15 februari j . l . in 
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de leeftijd van 85 jaar is overleden de 
heer mr. dr. J. in 't Veld, oud-voorzitter 
van de P.v.d.A.-fractie dezer Kamer. 
Het zal u bekend zijn, dat de overlede-
ne vele belangrijke functies heeft be-
kleed, zoals die van burgemeester van 
Zaandam, van Minister van Wederop-
bouw en Volkshuisvesting, van hoog-
leraar aan het Institute of Social Stu-
dies, van lid van de Raad van State en 
van vele andere meer. Aan zijn wedu-
we heb ik een brief van rouwbeklag 
geschreven. Ik wi l u hem voorlezen en 
verzoek u, hem staande te aanhoren: 

Met droefheid heb ik kennis genomen 
van het overlijden van uw echtgenoot, 
de heer mr. dr. J . in 't Veld, die van 
1937 tot 1948 en vervolgens van 1952 
tot 1964 lid is geweest van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal. 
Hoewel het getal diergenen die hem 
destijds van nabij hebben mogen ga-
deslaan - ik mag mij zelf daartoe reke-
nen - allengs gering is geworden, leeft 
de herinnering aan de humane per-
soonlijkheid en de grote inzet voor de 
publieke zaak van de thans ontslapene 
in de Kamer voort, en ik moge u, uw 
kinderen en nabestaanden daarvan ui-
t ing geven. 
Iemand door de dood te moeten ver-
liezen is altijd een grote slag, maar 
wellicht zal het u kunnen troosten, dat 
er zeer velen in den lande zijn die met 
respect en dankbaarheid terugdenken 
aan de man, die binnen en buiten zijn 
partij in velerlei vooraanstaande func-
ties en met vele belangrijke publikaties 
zijn land heeft gediend. 

De aanwezigen nemen staande enige 
ogenblikken stilte in acht. 

De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mede: 

dat het College van Senioren om-
trent de wetsontwerpen nrs. 16 540, 
16150, 16044, 16424en 16499 een 
blanco eindverslag heeft vastgesteld. 

De door het College van Senioren te 
nemen besluiten, alsmede de lijst van 
ingekomen stukken met de door mij 
gedane voorstellen zullen voor de le-
den ter inzage worden gelegd. De op 
het vorenstaande betrekking hebben-
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de stukken zullen in de Handelingen 
worden opgenomen. 

Ingevolge art. 41 van het Reglement 
van Orde liggen ook de notulen van de 
vorige vergadering voor de leden ter 
inzage. Tenzij enig lid hiertegen vóór 
het einde der vergadering bezwaar 
maakt, zal worden aangenomen, dat 
de Kamer akkoord gaat met de voor-
stellen en dat zij de notulen goedkeurt. 

Ten slotte deel ik aan de Kamer me-
de, dat ik bericht van verhindering tot 
bi jwoning van de vergadering heb ont-
vangen van de Ministers van Buiten-
landse Zaken, van Financiën, van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, van Verkeer en Waterstaat en 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk, alsmede van de Staats-
secretaris van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, de heer Wallis 
de Vries. Zij zullen bij de behandeling 
van de wetsontwerpen hun departe-
ment betreffende zo nodig vervangen 
worden door de Minister van Justitie, 
dan wel door de Staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, mevrouw Kraaijeveld-Wouters. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van Hoofdstuk V (Depar-
tement van Buitenlandse Zaken) van 
de aanwijzing en de raming van de 
middelen tot dekking van de uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1980 
(16540); 

Wijziging van de Wet aansprakelijk-
heid olietankschepen (16 150); 

Vaststelling van het slot van de al-
gemene rekening van alle rijksont-
vangsten en -uitgaven, bedoeld in arti-
kel 86, tweede lid, het slot van de re-
keningen, bedoeld in artikel 87, derde 
lid, en het slot van de rekeningen van 
takken van rijksdienst, bedoeld in arti-
kel 88 van de Comptabiliteitswet (Stb. 
1927,259) over het dienstjaar 1975, 
alsmede vaststelling van het slot van 
de rekening van het Algemeen burger-
lijk pensioenfonds, bedoeld in artikel 
M 6, zevende lid, van de Algemene 
burgerlijke pensioenwet over het 
boekjaar 1975 (16044); 
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Wijziging van Hoofdstuk XII (Depar 
tement van Verkeer en Waterstaat) 
van de begroting van uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1979 (verzamelont-
werp; tweede wijzigingsvoorstel) 
(16424); 

Wijziging van Hoofdstuk XI (Depar-
tement van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening) van de aanwij 
zing en de raming van de middelen tot 
dekking van de uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1980 (16499). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk XVI (Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk) van de rijksbe-
groting voor 1981 (16400-XVI). 

De wetsontwerpen van dit hoofdstuk 
worden zonder beraadslaging en zon-
der stemming aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk VI (Justi-
tie) van de rijksbegroting voor 1981, 
met uitzondering van het onderdeel 
Politie (16 400-VI). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wi l mijn beschouwingen he-
denmorgen graag beginnen met een 
korte reactie op de woorden van waar-
dering die de vorige week in deze Ka-
mer hebben geklonken, met name uit 
de monden van de geachte afgevaar-
digden de heren Diepenhorst, Derks, 
Heijne Makkreel en Glastra van Loon. 
In die woorden van waardering wer-
den door verschillende sprekers met 
nadruk begrepen de werkzaamheden 
van de Staatssecretaris, mevrouw 
Haars. Dit heeft mij meer in het bijzon-
der genoegen gedaan. Ik ben wel de-
gene die het dichtst bij haar werkt en 
ook mij is het niet ontgaan dat zij, haar 
werk doende, daarmee de koude des 
nachts en de hitte des daags trotseert. 
Vandaar dat ik ook graag van mijn kant 
de aandacht van de Kamer op dat as-
pect van de waardering wil vestigen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l mijn 
rede beginnen - dit spreekt welhaast 
vanzelf - met de beantwoording van 
de beschouwingen van de verschillen-
de geachte afgevaardigden over de 
rechtshandhaving. Daarna zal ik op de 
meer specifieke onderwerpen ingaan. 
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De Staatssecretaris neemt vanzelf-
sprekend de beantwoording van de 
beschouwingen over onderwerpen tot 
haar portefeuille behorende voor haar 
rekening. 

Ik kom dan nu eerst te spreken over 
het onderwerp rechtshandhaving, 
mijnheer de Voorzitter. Het heeft mij 
uit den aard der zaak genoegen ge-
daan dat de keuze van hët inleidende 
onderwerp bij de toelichting op de be-
groting van Justitie voor dit jaar in die 
zin een gelukkige is geweest, dat dit 
onderwerp zich blijkbaar leent voor 
een geordende en diepergaande dis-
cussie over een aantal wezenlijke knel-
punten in de verhouding tussen over-
heid en burger en tussen burgers on-
derling. 

Dit geeft tevens aan dat het niet 
makkelijk zal zijn - ik zal het overigens 
naar beste vermogen proberen te 
doen - om nu weer in één samenvat-
tende beschouwing te antwoorden op 
hetgeen de verschillende sprekers 
naar voren hebben gebracht. Ook zou-
den dan immers de nuances van de 
betogen van deze sprekers te veel ver-
loren gaan. Vandaar dat ik heb geko-
zen voor een beantwoording aan hen 
achtereenvolgens. Daarbij besteed ik 
eerst aandacht aan de rechtshandha-
ving en voor zover sprekers aandacht 
hebben gegeven aan het fenomeen 
wetgeving, hoop ik dit eruit te lichten 
en in een tweede gedeelte te beant-
woorden. 

De heer Heijne Makkreel is begon-
nen met een beschouwing over de 
rechtshandhaving. Ik heb met plezier 
geconstateerd dat hij zich wel heeft 
kunnen vinden in mijn beschouwin-
gen. Hij heeft zeer treffend Paul Schol-
ten geciteerd, waar het betreft diens 
enigszins 'dialectische' beschouwin-
gen over de verhouding tussen macht 
en gezag. Daarin is inderdaad een stuk 
inspiratie kenbaar, waardoor ik mi j ook 
graag laat leiden. 

Wij zouden het als volgt kunnen sa-
menvatten: de staat heeft het ge-
weldsmonopolie als uiterste vorm van 
macht. Het vooropstellen van dat ge-
weldsmonopolie en van de macht on-
dermijnt echter het gezag van de over-
heid. De gezagsuitoefening moet voor-
opstaan en de machtsuitoefening mag 
niet mèèr worden dan een uiterste 
middel ter handhaving van essentiële 
gegevens in onze rechtsorde. 

Ik denk dat de beschouwing van de 
heer Van der Jagt het verst af staat van 
wat ik in de begrotingstoelichting heb 
betoogd. Hij vraagt zich af, of de hand-
having van de rechtsorde alleen maar 
een beleidsinstrument van de over-
heid is. Hij stelt diametraal tegenover 
wat ik heb gezegd, dat rechtshandha-
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ving wel een doel op zich zelf is. Hij 
motiveert het met de stelling dat an-
ders het normatieve element in de 
rechtshandhaving niet goed tot gel-
ding wordt gebracht. Voor ieder die 
zich met de publieke zaak bezighoudt 
moet het uitgangspunt zijn, dat wi j le-
ven in een pluriforme samenleving, 
een samenleving waarin verschillende 
waardepatronen aanwezig zijn en ver-
schillende belangen bij bepaalde rege-
lingen. Ook is sprake van verschillende 
effecten van dezelfde regelingen bij 
onderscheiden groepen in de samen-
leving. Ten slotte is sprake van de 
meest uiteenlopende inzichten over de 
bron van het gezag en de beleving van 
het gezag als verschijnsel. Rechts-
handhaving tot doel op zich zelf maken 
is feitelijk al niet mogelijk, in veel ge-
vallen zou het het recht als zodanig, als 
stelsel van aanvaarde regels van ge-
dragbeïnvloeding denatureren. 
Rechtshandhaving te schetsen als en-
kel beleidsinstrument van de overheid 
is een te beperkte invalshoek. Reeds 
de geloofwaardigheid van de overheid 
bij de rechtshandhaving dwingt ertoe, 
het normatieve element niet uit het 
oog te verliezen. Niet elk uit elkaar 
groeien van wet en praktijk mag wor-
den bijgebogen door een op aanvaar-
ding van de praktijk van de rechts-
handhaving gericht beleid. De vraag is 
daarbij van belang hoe die praktijk is 
weggegroeid, of daarvoor redelijke be-
langen van anderen of van de ge-
meenschap worden geschaad. 

Laten wij deze meer algemene lijnen 
tot ons doordringen, dan kunnen wi j 
mijns inziens niet zeggen, dat rechts-
handhaving een doel in zich zelf is. Zij 
moet andere doelen dienen. Dit neemt 
echter absoluut niet weg dat normatie-
ve gezichtspunten hier de overhand 
behoren te hebben. 

De heer Derks heeft zich in het alge-
meen in mijn betoog kunnen vinden. 
Zijn conclusie, dat wi j het zo moeten 
stellen dat volledige wetshandhaving 
in gegeven omstandigheden tot de 
mogelijkheden behoort en dat veron-
derstellenderwijs moet worden ge-
vraagd of zij wel altijd rechtsvaardig is, 
onderschijf ik. Die volledige wetshand-
having is niet alleen feitelijk mogelijk, 
zij is ook niet alti jd rechtvaardig, niet 
alleen naar de inzichten van de over-
heid maar ook naar die van de samen-
leving. 

Hierin - wi j moeten niet het idealis-
me hier de overhand laten krijgen -
kan geen algehele consensus worden 
nagestreefd: die is onbestaanbaar. Af-
wijkende, te respecteren opvattingen 
moeten wel worden ingecalculeerd. 
Als er dan een keuze is tussen de mo-
gelijkheid dat de wetgever hier gren-
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zen stelt en de mogeli jkheid dat de 
rechter dit doet, zullen mijns inziens in 
het algemeen voor de wetgever moe-
ten kiezen. De wetgever kan beter de 
grenzen van de tolerantie aangeven 
dan een andere rechtshandhaven. Ik 
wijs op de regeling van de gewetens-
bezwaarden. Als de wetgever zelf in-
ziet dat er tolerantie moet worden ge-
regeld, is het een betere methode dan 
wanneer het aan wat onzekere krach-
tenveld van de rechtshandhaving in 
ruimere zin zou worden overgelaten. 

In die zin gaat rechtshandhaving for-
meel vri jwel geheel op in wetshandha-
ving. Wij leven in een hoog ontwikkel-
de samenleving, waarin de wet het 
vri jwel onmisbare instrument voor de 
vereiste ordening en het aangeven van 
de grenzen van gebondenheid en vri j -
heid is. Het is juist de relatieve starheid 
van dit instrument die de spanning 
schept tussen de ontwikkelingen in de 
maatschappij en het geschreven, posi-
tieve recht. Die spanning werkt weer 
door in de problematiek van de rechts-
handhaving. Dat behoeft echter niet te 
betekenen - ik meen daarvan iets in de 
woorden van de heer Derks te horen 
doorklinken - dat zekerheid wordt op-
geofferd aan rechtvaardigheid. Een 
echte tegenstelling is dat niet. Rechts-
zekerheid is in ieder geval ook dat ge-
lijke gevallen op voorspelbare wijze 
gelijk worden behandeld. Dat is op 
zichzelf één van de belangrijkste ele-
menten van rechtvaardigheid. Het 
gaat dus niet om handhaving van de 
wet als zodanig, maar om het nastre-
ven van een zo groot mogelijke har-
monie tussen de praktijk van het wet-
tenrecht en het menselijk gedrag, dat 
zowel maatschappelijk als zedelijk 
aanvaardbaar is. Ik zeg dit mede als 
een klein voorschot op mijn antwoor-
den op de opmerkingen van de heer 
Glastra van Loon. 

De heer Derks heeft gevraagd waar-
om ik bij rechtshandhaving toetsing 
aan de beleidsdoelstelling alleen toe-
pas bij regelingen die massaal worden 
overtreden. Ik hoop duidelijk te kun-
nen maken dat ik het zo in ieder geval 
niet heb bedoeld. Ik heb het als een 
voorbeeld gebruikt, niet als afgrenzing 
van het hier te voeren beleid. Het 
spreekt heel duidelijk bij dit voorbeeld, 
maar het is er zeker niet toe beperkt. 
Het vraagstuk nijpt op praktische gron-
den bij dergelijke massale overtredin-
gen wel het meest, omdat ook bij een 
zo goed mogelijke inzet van het be-
schikbare handhavingspersoneel de 
evenredigheid tussen doel en middel 
voorop komt te staan. 

De heer Derks heeft ook gevraagd of 
naar mijn mening elke onwettige actie 
of onwett ig protest met repressief op-
treden moet worden beantwoord. De 
grondli jnen van mijn betoog moeten 
mijns inziens hier worden toegepast. 
Het antwoord zou beslist ontkennend 
moeten luiden als van een overreactie 
van de overheid moet worden gespro-
ken, bij voorbeeld wanneer de rechts-
inbreuk gering is en de bereidheid 
van de actievoerders om zich in het al-
gemeen aan de regels van de rechtsor-
de te houden niet in twijfel is. 

Een kenmerk van veel acties is dat 
de rechtsorde in het algemeen wel 
wordt aanvaard, doch het ten opzichte 
van de rechtsorde in totaliteit geringe 
onderdeel, waarop de actie zich richt, 
wordt verworpen. Hier moeten wij een 
duidelijke en algemene grens stellen: 
acties met geweldpleging of int imida-
tie zullen steeds moeten worden ge-
keerd. 

De heer Derks heeft vervolgens van-
uit een door hemzelf niet omhelsde 
gedachte - als ik hem goed heb begre-
pen - iets gevraagd over de denkbeel-
den van professor Bianchi over zoge-
naamde vrijplaatsen. Hij heeft ge-
vraagd of ik er iets voor voel. De heer 
Derks heeft zelf al gewezen op de prak-
tische consequenties van een dergelijk 
idee, die het al onuitvoerbaar maken. 
Als wi j Nederland als een rechtstaat 
beschouwen en steeds meer als zoda-
nig uit- en toerusten, kunnen wi j prin-
cipieel nooit zijn voor een dergelijke 
willekeurige inbreuk op de rechtsorde. 
Ik kan het op dit moment niet duideli j-
ker zeggen. 

Ik heb hiermee het betoog van de 
heer Derks op enkele belangrijke pun-
ten beantwoord en ik wi l nu graag aan-
dacht schenken aan hetgeen de geach-
te afgevaardigde de heer Diepenhorst 
heeft opgemerkt. Zijn opmerkingen 
over de parlementaire democratie ge-
ven mij niet veel aanleiding tot reac-
ties, omdat ik zijn betoog met belang-
stelling en instemming heb aange-
hoord. Een praktisch en principieel 
punt wi l ik er echter toch uit lichten, 
namelijk dat van het tempo van de 
wetgeving. Ik heb al gezegd dat ik de 
wetgeving aan een aparte beschou-
wing wi l onderwerpen. Ik zal dus nog 
even hiermee wachten. 

De heer Diepenhorst heeft bij het be-
ginsel van evenredigheid tussen mid-
del en doel de vraag gesteld, of het be-
standdeel van de betamelijkheid niet 
uit het oog wordt verloren. Het is 
geenszins de bedoeling die uit het oog 
te verliezen en het gebeurt ook niet. 
Evenredigheid tussen middel en doel 
is nog iets anders dan een puur zakelij-

ke kosten/baten-analyse. Het doel is 
juist een voor ieder leefbare samenle-
ving, waarin redelijke belangen van 
burgers en maatschappij worden be-
schermd en waarin burgers en collecti-
viteit zich ook als zodanig beschermd 
weten. 

Dat is een bij uitstek normatieve 
doelstelling, dus een doelstelling die 
men ook onder het hoofdje betamelijk-
heid zou kunnen vatten. Die doelstel-
ling kan niet worden verwezenlijkt 
door een opportunistisch beleid. Mis-
schien zou ik iets kunnen omkeren wat 
de heer Diepenhorst zelf heeft gezegd. 
Hij heeft gezegd: quid sunt mores sine 
legibus. Ik zou daarnaast wi l len zeg-
gen: quid sunt leges sine moribus. 
Met andere woorden: wi j hebben te 
maken met een wisselwerking, een el-
kaar ondersteunen van wetgeving en 
normatieve gezichtspunten. Ik meen 
dat wi j die verhouding niet uit elkaar 
mogen halen. 

Op dezelfde manier, zij het met een 
accentverschil, zou ik wi l len antwoor-
den op wat de heer Diepenhorst heeft 
gezegd over recht en moraal. Bij een 
vorige begrotingsbehandeling in deze 
Kamer hebben wi j er al eens over ge-
sproken. Het is waar, dat in deze tijd de 
wetgever de neiging vertoont op een 
aantal punten die meer de persoonlij-
ke inzichten van de burgers betreffen 
wat terug te treden. Ik heb dat met een 
woordspeling, ontleend aan een heel 
ander gebied wel eens de voortgaande 
terugtred van de wetgever genoemd. 
Overigens was dat toen geen originele 
gedachte van mij . 

Ik zou er nu aan wi l len blijven vast-
houden, erbij aantekenend dat het 
nooit zover gaat dat waar de rechts-
goederen van anderen, vaak de zwak-
keren in de samenleving, in het geding 
zijn, de bemoeienis van de wetgever 
zal moeten blijven bestaan, omdat 
daar wetgeving noodzakelijk kan zijn, 
ook al zou die wetgeving niet een vol-
maakte consensus ondervinden in de 
maatschappij. 

De heer Glastra van Loon heeft een 
diepgravend betoog gehouden, waar-
in het niet moeilijk was de rechtsfilo-
soof te herkennen. Hij heeft, gelukkig 
voor mi j , vijf hoofdpunten naar voren 
gebracht, die mij een handvat geven 
om hem zo goed mogelijk te beant-
woorden. Hij heeft veronderstellender-
wijze naar voren gebracht, dat deze 
een uitwerking zouden kunnen zijn van 
het door mij geponeerde beginsel van 
evenredigheid van middel en doel. Hij 
vroeg of ik het daarmee eens ben. 

Zijn eerste stelling was dat het 
hoofdpunt van rechtshandhaving niet 
moet worden geformuleerd als bestrij-
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ding van criminaliteit op zichzelf maar 
als het tegengaan van de negatieve 
gevolgen van criminaliteit. Ik wi l erbij 
zeggen dat rechtshandhaving niet 
mag worden beperkt - de heer Glastra 
van Loon doet dat ook niet - tot crimi-
naliteit. Rechtshandhaving betreft een 
veel ruimer gebied. 

Uit de stelling proef ik een zekere 
mate van onvrede, in die zin dat be-
strijding van criminaliteit op zichzelf 
niet alleen niet een doel kan zijn, maar 
ook volstrekt onmogelijk is. Criminali-
teit staat namelijk niet op zichzelf. Van-
daar dat ik het een minder zinvolle 
stelling vind. Ook lijkt mij de tegenstel-
ling tussen criminaliteit en de negatie-
ve gevolgen ervan niet honderd pro-
cent scherp. 

Immers, bij de vraag, of bepaald ge-
drag als strafwaardig moet worden 
aangemerkt, laten wi j ons leiden door 
de gevolgen van die gedragingen. Die 
gevolgen zijn vaak het beheersende 
gezichtspunt bij het aangeven van de 
strafwaardigheid. Ik geloof dan ook 
dat die tegenstelling niet geheel juist 
is. 

Het zelfde geldt voor wat de heer 
Glastra van Loon heeft gezegd over de 
tegenstell ing tussen het law and or-
derdenken en het andere denken, 
waarbi j criminaliteit vooral wordt ge-
zien als een gevolg van misstanden. 
De heer Glastra van Loon heeft dit zelf 
een ruwe schets genoemd, die hij voor 
het gemak van het betoog heeft aan-
gehouden. Inderdaad is dit ruw en té 
vereenvoudigend voor een genuan-
ceerd rechtshandhavingsbeleid. Ik 
denk, dat geen zinnige overheid een 
law and order-beginsel voor honderd 
procent zal aanhangen en dat het an-
derzijds niet juist is om criminaliteit 
over de gehele linie te herleiden tot ge-
drag, dat reageert op voortdurende 
misstanden. 

Het verschijnsel van rechtsver-
vreemding waarover de geachte afge-
vaardigde sprak, kan men als volgt 
omschri jven. Het gaat om een te grote 
spanning tussen wat de overheid moet 
verlangen en het waarden- en nor-
menpatroon van grote groepen. Het 
verschijnsel doet zich voor maar niet 
in die mate, dat daarmee het gehele 
vraagstuk van het handhavingsbeleid 
kan worden overdekt. Wel geldt dit 
voor bepaalde gebieden waar die ver-
schuiving van waarden en normen 
manifest is en waar de spanningen 
zeer duidelijk naar voren komen. 

Ik denk dat het probleem, dat crimi-
naliteit kan samenhangen met sociale 
achterstand, veel groter is. Als wi j den-
ken aan kansarme, werkloze, onge-

schoolde jeugdigen, die vandalisme, 
winkeldiefstallen enz. plegen kunnen 
wi j aannemen dat deze groepen in het 
algemeen geen ander waardenpa-
troon hebben wat betreft diefstal of 
vernieling. Het gedrag wordt dan ook 
ingegeven door motieven, die buiten 
dit patroon zijn gelegen, wellicht door 
gevoelens van onmacht, verveling 
enz. Ik geloof daarom dat de overheid 
steeds een dubbelrol van bestuurder 
en rechtshandhaver moet spelen. Die 
twee aspecten komen ook verder in 
mijn betoog naar voren en zij moeten 
nauw met elkaar samengaan omdat in 
bestuurlijke maatregelen soms aanlei-
dingen voor criminaliteit kunnen wor-
den weggenomen. Met deze kantteke-
ningen zal de eerste stelling van de 
heer Glastra van Loon bij mij geen 
moeili jkheden ontmoeten. 

Zijn tweede stelling houdt in dat het 
voorafgaande niet alleen betekent, dat 
er een keuze moet worden gemaakt 
tussen repressieve en preventieve 
maatregelen en tussen het gebruik van 
strafrechtelijke, bestuurlijke en civiel-
rechtelijke middelen, maar dat er ook 
duidelijke richtlijnen en maatstaven 
moeten worden vastgesteld voor het 
wel of niet verbaliseren, opsporen, 
vervolgen of seponeren. Als wij het er-
over eens kunnen zijn, dat de term 
'preventieve maatregelen' een veel 
ruimer werkingsbereik heeft dan ge-
woonli jk wordt aangenomen, zijn wi j 
het ook hierover eens. 

Deze vaststelling van prioriteiten, 
waarover de volgende stelling van de 
heer Glastra van Loon handelt, brengt 
mij tot de volgende opmerkingen. Hij 
stelt dat voor de vaststelling van pri-
oriteiten, richtlijnen en maatstaven 
niet alleen de gevolgen van criminali-
teit maar ook die van het overheidsop-
treden tot rechtshandhaving worden 
gewogen. Bovendien dient het niet al-
leen te gaan om de directe gevolgen 
van beide groepen van handelingen, 
maar ook om de indirecte gevolgen 
daarvan, zoals het ontstaan van subso-
cialiteiten rechtsvervreemding. Daar-
bij behoort nog het aspect, dat wi j kun-
nen aanduiden met de bekende woor-
den: 'Justice must be seen to be do-
ne'. Dit 'seen' betekent begrijpen. Ik 
merk overigens op dat deze spreuk 
ook in de sfeer van law and order kan 
worden toegepast; de geachte afge-
vaardigde en ik bevinden ons echter 
zeer ver van die toepassing. 

De twee punten horen in ieder geval 
bij elkaar. Bij rechtshandhaving zullen 
zeker de indirecte gevolgen van het 
overheidsoptreden moeten meewe-
gen. Het lijkt mij evident dat ieder be-
leid van de overheid dat niet op re-

pressie is gericht, maar de strekking 
moet hebben tot volgende stappen ter 
verbetering van de maatschappij te 
kunnen komen, zich nooit van dit as-
pect zal mogen verwijderen. 

Ik teken nog aan dat gevoelens van 
rechtsvervreemding zich niet alleen 
kunnen voordoen bij daden van crimi-
neel handelen, maar ook bij uitblijven 
van, in de ogen van de betrokkenen, 
een adequate reactie van de overheid. 
Dat geldt voor de slachtoffers en voor 
het normbesef bij anderen. Zij kunnen 
zich voordoen door het overheidsop-
treden of door het uitblijven daarvan, 
de keerzijde van het geheel, waardoor 
hen geweid wordt aangedaan. Men 
zou kunnen zeggen, dat wi j nu praten 
over de sociaalpsychologische gevol-
gen van het overheidsoptreden in het 
algemeen, in dit geval van het handha-
vingsbeleid in het bijzonder. 

Een vijfde stelling van de heer Gla-
stra van Loon kan ik alleen maar van 
een uitroepteken voorzien. De coördi-
natie van bestuurs-, vervolgings-, op-
sporings- en verbaliseringsbeleid 
moet optimaal zijn. Al zou ik een lichte 
neiging daartoe kunnen vertonen, ik 
zou dit niet tot de vrome wensen w i l -
len rekenen. Wel wil ik zeggen dat hier 
nu juist geweldige inspanning van alle 
bij het bestuur en de rechtshandha-
ving betrokkenen wordt verlangd. Het 
op gang brengen van het proces van 
plaatselijk overleg is hierop gericht. 
Wij kunnen niet zeggen dat het vol-
maakte al is bereikt. Wel meen ik dat 
wi j binnen de grondlijnen van de 
structuur waarin dit mogelijk is bezig 
zijn, deze coördinatie tot stand te bren-
gen. Ook ben ik het ermee eens, dat dit 
handhavingsbeleid niet mag worden 
beschouwd als een puur pragmatis-
me. Enigszins abstraherend van con-
crete vraagstellingen kunnen wi j een 
en ander misschien zo typeren, dat 
door alle beschouwingen van vri jwel 
alle sprekers van de vorige week heen, 
het besef op te merken was dat het 
recht niet los staat van de maatschap-
pij en niet van een afstand de maat-
schappij beoogt te beïnvloeden, maar 
dat het recht voluit een aspect van het 
maatschappelijk gebeuren is. Vandaar, 
dat het zo belangrijk is dat de relatie 
tussen burger en overheid wordt 
opengehouden en in positieve zin 
wordt bevorderd. 

Na deze ongetwijfeld wat brokkelige, 
maar naar ik hoop toch voldoende be-
schouwingen over het centrale thema 
rechtshandhaving maak ik nog enkele 
opmerkingen over de wetgeving die, 
zoals ik al heb gezegd, in de rechts-
handhaving een heel essentiële taak 
vervult. De heer Derks heeft gewaar-
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schuwd tegen een te veel aan strafbe-
palingen. Hij voegt zich daarmee ge-
heel in de lijn van een beleid zoals ik 
dat graag zou voeren. Ik wijs er wel op, 
dat deze meer algemene belijdenis 
van doelstellingen niet eraan in de 
weg staat, dat van veel kanten op aan-
gelegen punten juist weer wel om 
strafbepalingen wordt gevraagd, ter-
wij l er enige discrepantie bestaat tus-
sen de meer algemene benadering en 
de houding in concreto, als men stuit 
op een maatschappelijk ongewenst 
geacht gedrag. 

Het is niet zo gemakkelijk, in de prak-
tijk aan de algemene richtlijn gevolg te 
geven. Wij beogen, ons op dit gebied 
zo veel mogelijk te beperken. Ik maak 
daarbij nog wel de kritische kantteke-
ning, dat de werking van een strafbe-
paling niet alleen kan worden afgeme-
ten aan het zichtbare effect in de prak-
tijk, bij voorbeeld aan de hand van 
vonnissen die daarop zijn gebaseerd, 
maar dat daarvan ook een indirecte, 
normstellende werking mag worden 
verwacht. 

Ook dat is steeds weer een afweging 
en helaas weten wij tot nu toe buiten-
gewoon weinig van de echte werking 
van wetsbepalingen, in het bijzonder 
strafbepalingen, in de maatschappij. 

De heer Derks heeft ook gevraagd 
naar de commissie voor wetgevings-
vraagstukken, de commissie-Polak. 
Enkele weken geleden is deze commis-
sie haar werkzaamheden begonnen. 
Zij heeft een zeer brede taakstelling en 
dat brengt met zich dat zij zeker enige 
jaren nodig zal hebben om gereed te 
komen met haar taak. Wellicht is het 
mogelijk dat zij door interimadviezen 
ook tussentijds al iets laat zien. 

De heer Derks heeft een buitenge-
woon belangrijk en ook moeilijk vraag-
stuk aangesneden in zijn vraag naar 
een systematische evaluatie van be-
staande wetgeving. Als principe zeg ik 
daar voluit ' ja' op; dat past bij een 
planmatig wetgevingsbeleid. Tot nu 
toe wordt daar vrij weinig aan gedaan. 
Er is wel een zekere stijgende lijn, 
maar het aantal voorbeelden is nog 
niet groot. Ik kan noemen de recente 
evaluatie van de Wet universitaire be-
stuurshervorming en de nu ingezette 
en wettelijk voorgeschreven evaluatie 
van de Wet openbaarheid bestuur. 
Wat Justitie betreft, kan ik noemen de 
evaluatie van de op 1 januari 1974 in-
gevoerde wijziging van de regeling 
van de voorlopige hechtenis die nu 
aan de gang is. 

Soms staan er ook in wetten voor-
schriften omtrent jaarlijkse verslagen 
over het functioneren van de wet en 
dat kunnen wij hier wel onder rekenen. 

De praktische belemmeringen om dit 
op grote schaal te doen zijn legio. Eva-
luatie is moeilijk en erg bewerkelijk. Er 
bestaat ook geen algemeen toepasba 
re evaluatiemethodiek. 

Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat 
ik niet denk dat wi j daarover op korte 
termijn zullen beschikken. Het is dui-
delijk dat voor de ontwikkeling van 
zo'n methodiek beoefenaren van ge-
dragswetenschappen en juristen nauw 
zullen moeten samenwerken. Op het 
departement van Justitie bestaat zo'n 
samenwerking, met name tussen de 
beleidsafdelingen en het WODC. 

De heer Diepenhorst heeft gezegd 
dat de verzorgingsstaat en wellicht 
ook de snelle verandering van inzich-
ten hoge eisen stellen aan de wetge-
ving. Volgens hem gaat deze te lang-
zaam en hij bepleit daarom planning. 
Ook hiervan moet ik zeggen dat ik deze 
opmerking niet anders dan bevesti-
gend kan beantwoorden. Ik wil er nog 
wel enkele opmerkingen omheen ma-
ken. Het lijkt mij zaak dat wi j wetge-
vingsprojecten nauwkeurig in verband 
brengen met het te voeren beleid. 
Wetgeving is voor alles een beleidsin-
strument. Dat beleid behoort gecoör-
dineerd te zijn. Beleidsmatige naast de 
meer juridisch-technische coördinatie 
van wetgeving vloeit daaruit voort. Op 
dat punt bestaat terecht veel belang-
stelling voor het werk van de commis-
sie-Vonhoff die dit probleem ten gron-
de aanpakt. Ik denk overigens dat de 
beslissingen over de voorstellen van 
die commissie op de agenda van een 
volgend kabinet zullen moeten staan. 

De wetgevingsprocedure omvat 
veel meer dan alleen de weg van Mi-
nisterraad naar Staatsblad. Ook die 
weg is soms al te omslachtig door al-
lerlei oorzaken. Een daarvan - mis-
schien moet ik daar niet het woordje 
'te' bij gebruiken, maar in ieder geval 
is het wel een oorzaak van een tamelijk 
langdurige behandeling - is dat het 
parlement de zaak buitengewoon 
grondig pleegt aan te pakken en ook 
wetgeving soms weer aanpakt tot het 
voeren van debatten en gesprekken 
over de algemene beleidsinzichten die 
daar achter steken. Vandaar dat het 
wel eens niet snel tot resultaat komt. 

Daar doorheen blijft het in ieder ge-
val een lange weg vanaf de eerste toe-
zegging dat wetgeving zal worden op-
gesteld of dat het plan in hoofdlijnen 
gaat ontstaan. Het departement moet 
dat uitwerken. Er zijn nog adviescolle-
ges, vaak hele reeksen, soms ook weer 
in een zekere onderlinge rang en daar-
door volgorde, nadere advisering, in-
spraakprocedures, vaststelling van 
een definitief wetsontwerp en dan be-
gint het eigelijk pas zou men kunnen 

zeggen. Het lijkt mij van het grootste 
belang dat daarin wat meer orde 
wordt gebracht. Ik geloof niet dat deze 
begrotingsbehandeling nu een goede 
gelegenheid is om daar diep op in te 
gaan. Het betreft ook niet alleen het 
departement van Justitie. Ik hoop met 
deze opmerkingen te hebben aange-
geven, hoezeer deze materie mij ter 
harte gaat. 

Ten slotte een kwestie die door de 
heer Heijne Makkreel is aangesneden. 
Hij heeft haar ook al in het voorlopig 
verslag naar voren gebracht en ik heb 
geprobeerd, er zo goed mogelijk op te 
antwoorden, maar blijkbaar toch niet 
helemaal tot voldoening van de geach-
te afgevaardigde. Het gaat erom, dat 
er in onderwijswetten bepalingen 
voorkomen inzake het ontnemen van 
de onderwijsbevoegdheid aan leer-
krachten die wegens bepaalde misdrij-
ven zijn veroordeeld. De onderwijsbe-
voegdheid kan dan worden ontnomen 
door de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen, waartegen beroep op 
de Kroon kan worden ingesteld. 

Nu heeft de heer Heijne Makkreel in 
dit verband artikel 6 van het Europese 
Verdrag tot bescherming van de rech-
ten van de mens en de fundamentele 
vrijheden aan de orde gesteld. Op zich-
zelf geeft hij blijk van instemming met 
het voornemen, het administratief be-
roep op de Kroon tegen het ontnemen 
van de onderwijsbevoegdheid te ver-
vangen door het beroep op de rechter 
overeenkomstig de wet AROB. Het 
gaat hem er echter om, dat de proce-
dure op zichzelf niet aan de maatsta-
ven van artikel 6 zou voldoen. Hij 
vraagt zich af, of een minister dit zo 
maar kan doen. 

Ik geloof toch dat er een misver-
stand in het spel is. Artikel 6 van het 
Verdrag gaat uitsluitend over recht-
spraak, het gaat niet over alle mogeli j-
ke soorten van beslissingen die door 
het overheidsapparaat worden geno-
men. De bepaling, die overigens 
belangrijk genoeg is, heeft vooral be-
trekking op het procesrecht en op de 
regeling van de rechtsbescherming, 
maar zij bevat geen normen die be-
trekking hebben op de beslissing die 
aan het beroep bij de rechter onderhe-
vig is. 

Ik meen dan ook dat het niet juist 
zou zijn, bij de behandeling van deze 
begroting in details te treden als het 
gaat om procedures die op een ander 
departement gelden. De bevoegdheid 
is in handen van de Minister van On-
derwijs en Wetenschappen. Wellicht 
vindt de heer Heijne Makkreel aanlei-
ding, dit onderwerp nog eens bij de 
behandeling van de Onderwijsbegro-
ting aan de orde te stellen. Mijn invals-
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hoek kan echter geen andere zijn dan 
die van de rechtsbeschermingsrege-
ling, omdat mijn zorg daarnaar in de 
eerste plaats uitgaat, maar ook omdat 
de reikwijdte van artikel 6 daartoe be-
perkt is. 

Ik wi l overigens nog wel zeggen, dat 
artikel 80 van de wet op de Raad van 
State de mogeli jkheid biedt van schor-
sing van een beslissing, waartegen 
AROB-beroep is ingesteld en dat de 
AROB-rechter - dan is er toch een ze-
kere uitwaaiering van de rechtsbe-
schermingsgedachte naarde materië-
le zaak waar het om gaat - mede 
toetst, of een beslissing voldoende 
zorgvuldig is voorbereid. Met andere 
woorden: De ambteli jke, ministeriële 
procedure die tot een bepaalde beslis-
sing heeft gevoerd, moet natuurlijk 
wel , niet zozeer vanwege artikel 6, 
maar meer in het algemeen, voldoen 
aan zekere maatstaven. 

D 
Staatssecretaris Haars: Mijnheer de 
Voorzitter! Graag sluit ik mij aan bij de 
woorden van dank die de Minister 
heeft uitgesproken naar aanleiding 
van de woorden van waardering van 
de zijde van de Kamer. Die hebben mij 
genoegen gedaan. 

Het gevangeniswezen is een van de 
onderwerpen die meer speciaal op 
mijn terrein l iggen. Op dit moment 
verkeert het gevangeniswezen in een 
paradoxale situatie. In een ti jd van toe-
nemende financiële krapte moet wor-
den gereageerd op een stijgende be-
hoefte aan capaciteit, die de beschik-
bare ruimte te boven gaat. Tegelijker-
ti jd zal het ingezette beleid zoveel mo-
gelijk moeten worden gecontinueerd, 
zowel wat betreft de detentie en de 
leefomstandigheden van de gedeti-
neerden, als wat betreft het geven van 
meer inhoud aan de taak van het uit-
voerend personeel. 

Het zal u duidelijk zijn dat deze situ-
atie tot spanningen aanleiding kan ge-
ven. Aan de overzijde van het Binnen-
hof heb ik al gesproken over het capa-
citeitstekort. Het probleem is ontstaan 
door het toegenomen aantal preven-
tieve hechtenissen, en de lange vrij-
heidsstraffen in vijf jaar t i jd te zamen 
van rond 2600 gedetineerden naar 
rond 3500. Er wordt op verschillende 
manieren aan een oplossing gewerkt. 
Uitbreiding van de capaciteit is het 
eerste doel. 

In maart, binnen enkele weken, zal 
een begin worden gemaakt met de in-
gebruikneming van het huis van bewa-
ring het Schouw in het nieuwe com-
plex Overamstel in Amsterdam en in 

april zal de laatste toren van dit com-
plex, het Veer, worden geopend, spe-
ciaal voor geestelijk gestoorde gedeti-
neerden, al zal in het begin niet de to-
tale toren geopend kunnen worden. 
Dit zullen eerst twee etages zijn. Ook 
andere capaciteitsuitbreiding wordt 
nagestreefd, omdat de behoefte zelfs 
met de opening van deze twee torens, 
niet kan worden gedekt. 

Verder wordt in overleg met het 
Openbaar Ministerie in een werkgroep 
bezien of maatregelen zijn te nemen 
waardoor het penitentiair beleid en de 
uitvoering van het justitieel beleid be-
ter op elkaar kunnen worden afge-
stemd. 

Wat de detentie zelf betreft, wi l ik de 
rechtspositieregeling van de gedeti-
neerden aanstippen. Ik hoop binnen 
kort u een rapport over de ervaring 
van de beklag- en beroepsregeling 
over de eerste drie jaar te kunnen toe-
zenden. Ik kom hierop nog terug bij 
mijn reactie op de vraag van de heer 
Derks. Wij moeten ons realiseren dat 
deze regeling een zwaardere eis stelt 
aan het personeel en met name aan de 
bewaarders. 

Een ambtelijke werkgroep heeft mij 
onlangs een rapport over de bewaar-
dersfunctie aangeboden en het sluit 
naar inhoud aan op de beleidslijn die 
de afgelopen jaren is ontwikkeld. Dit 
betreft namelijk een meer all-round 
medewerking en begeleiding van de 
bewaarders bij de activiteiten ten op-
zichte van de arbeid, de recreatie en de 
vorming. Het gaat ook om beter opere-
ren in teamverband. Die ontwikkeling 
wordt voortgezet, maar het vraagt 
structurele aanpassingen van de in-
richtingsorganisatie en de personeels-
opleiding. Voorstellen hiertoe wor-
den uitgewerkt. 

Op deze wijze hoop ik te kunnen ant-
woorden op de vraag van het perso-
neel om meer bevredigend te kunnen 
werken en meer bij het geheel te kun-
nen worden betrokken. Ik hecht eraan 
dat deze ontwikkelingen worden 
voortgezet. Het zal in deze t i jd een on-
ontkoombare voorwaarde zijn dat dit 
niet zal leiden tot uitbreiding van het 
personeel. Integendeel, mogelijkhe-
den tot capaciteitsvergroting zullen 
zorgvuldig moeten worden afgewo-
gen tegenover de personeelsinzet als 
geheel. Met vakorganisaties wordt 
hierover overleg gepleegd. 

Ik kom tot enkele vragen van de heer 
Derks. Hij vraagt in verband met het 
recht van vereniging en vergadering, 
om beleidsverruimingen voor verga-
derfaciliteiten. Dit kan niet los worden 
gezien van de algemene beperkingen 
die detentie uiteraard nu eenmaal aan-
kleven. 

Het wordt immers steeds moeilijker 
te voorkomen dat allerlei contrabande, 
bij voorbeeld drugs, ontvluchtings-
materialen, afluisterapparatuur, binnen 
een inrichting wordt gebracht. Deson-
danks is in de afgelopen jaren - ik heb 
ook altijd getracht dit te bevorderen -
een verruiming van de regimes tot 
stand gebracht. Er ligt echter ergens 
een grens. Garanties blijven immers 
nodig voor een ongestoorde tenuit-
voerlegging van de straf en een goede 
gang van zaken in een inrichting. 

Die faciliteiten die op dit moment 
worden gevraagd ten aanzien van het 
recht op vergadering, hebben betrek-
king op ongecontroleerd contact tus-
sen de gedetineerden onderling en 
tussen gedetineerden en personen 
van buiten. Op dit moment moet ik 
hiermee volstaan. Zoals bekend loopt 
er nog een procedure over deze zaak. 
Zolang deze procedure niet is beëin-
digd, meen ik dat ik zelf enige terug-
houdendheid ten aanzien van mijn 
oordeel moet geven. 

Het zal echter wel duidelijk zijn dat 
een dilemma ontstaat hoever de gren-
zen in verband met een goede detentie 
uitgerekt of beperkt zullen moeten 
worden. Ik zal daarbij met grote be-
hoedzaamheid te werk gaan. Ik wil wel 
onderstrepen dat ook mijnerzijds over-
leg tussen gedetineerden en inrich-
tingsdirectie gewenst wordt. Daartoe 
bestaan ook in de meeste inrichtingen 
gedetineerdencommissies. Soms wer-
ken deze al een aantal jaren. 

Een tweede vraag van de heer Derks 
betreft het streven naar kleine peniten-
tiaire eenheden per arrondissement. 

Het is bekend dat ik steeds op het 
standpunt heb gestaan —dit is ook dui-
delijk naar voren gekomen in de nota 
Beleidsvraagstukken gevangeniswe-
zen uit 1976 - dat een bepaalde regi-
onalisering wenselijk is en dat ook een 
differentiatie geëigend is. Huizen van 
Bewaring zijn, zoals bekend, van ouds-
her geregionaliseerd. Binnen de be-
schikbare middelen kan volledige 
doorvoering van dit beleidsvoorne-
men geen prioriteit hebben. Dat spijt 
mij ook, naar ook hier moeten grenzen 
worden getrokken. Ik bekijk voortdu-
rend in hoeverre differentiatie toch 
nog mogelijk is. Wij zullen ons echter 
moeten realiseren dat de verlangens 
naar regionalisering enerzijds en de 
verlangens naar differentiatie ander-
zijds, tegen elkaar inwerken. Niet in el-
ke regio kan elk soort inrichting aanwe-
zig zijn, gedifferentieerd en geregiona-
liseerd. Er zal zorgvuldigheid betracht 
moeten worden in de spreiding van de 
gedifferentieerde inrichtingen, zonder 
dat wij kunnen zeggen dat alles regi-
onaal en gedifferentieerd moet zijn. 
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De vragen over een nadere wetteli j-
ke regeling van de rechtspositie van 
gedetineerden, die de heer Derks heeft 
gesteld, kan ik nauwelijks positief be-
antwoorden. Wil de rechtspositierege-
ling voor gedetineerden soepel han-
teerbaar zijn, dan zal gewerkt moeten 
worden met een delegatie van regel-
geving. In de openbare commissiever-
gadering van de Tweede Kamer van 
april 1978, heb ik mi j , evenals mijn 
voorganger de heer Zeevalking, op het 
standpunt gesteld dat het opnemen 
van rechten en plichten in de wet ver-
starrend kan werken. Dat geldt zeker 
als het zeer gedetailleerd en uitputtend 
geschiedt. Ook om de directeur van 
een inrichting de zo nodige beleidsvrij-
heid te geven, opdat hij kan inspelen 
op allerlei omstandigheden, is een 
dergelijke uitputtende regeling niet 
aan te bevelen. 

Mijn oordeel over het Rapport-Van 
Hattum is inderdaad een eindoordeel. 
Ik zie dat niet als afhoudend. Het loopt 
op hoofdpunten parallel met de aan-
bevelingen van de commissie zelf. Ik 
heb in mijn reactie met name de wen-
selijkheid onderschreven van verbete-
ring van de detentie-inhoud, van de 
noodzaak van zinvolle arbeids- en vor-
mingsprogramma's en van de kwalita-
tief belangrijke rol van het personeel 
daarin. Dat zijn enkele hoofdpunten 
van het Rapport-Van Hattum, ook door 
mij onderschreven. 

Daarnaast heb ik bij mijn beleid een 
ander hoofdpunt heel duidelijk naar 
voren gehaald, namelijk de behande-
ling van bepaalde probleemgroepen. 
In dit verband noem ik de drugver-

\ slaafden en de geestelijk gestoorde 
gedetineerden. Ik ben dan ook blij, te 
hebben kunnen toezeggen dat voor de 
geestelijk gestoorde gedetineerden in 
april een bepaalde afdeling in de to-
rens in Amsterdam zal kunnen worden 
geopend. Op deze voet, met die hoofd-
punten, worden binnen de mogelijkhe-
den die de begroting biedt plannen uit-
gewerkt. Men moet zich wel realiseren 
dat de volledige uitvoering van alle 
plannen tegelijk zeer grote financiële 
consequenties zou hebben. 

Zo is ook het vraagstuk van de belo-
ning van arbeid in de penitentiaire in-
richtingen gecompliceerd. Wij hebben 
de laatste jaren de facto een aanzienlij-
ke verruiming op ook dat punt gege-
ven. Er is sprake van een duidelijke 
verbetering. Ook hier geldt echter dat 
niet alles tegelijk kan. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Diepenhorst heeft waarderende en be-
zorgde opmerkingen aan mijn adres 
gemaakt. De eerste zal ik graag accep-

teren; de tweede relativeren. Zijn 
waardering voor de werkende vrouw 
binnen het gevangeniswezen deed mij 
plezier. Er zijn op dit ogenblik enkele 
tientallen vrouwen in het gevangenis-
wezen werkzaam, ook in de inrichtin-
gen voor mannen. De berichten daar-
over zijn goed. 

De zorg van de geachte afgevaardig-
de over de vrijheidsstraf en de detentie 
zelf en over de zin daarvan voor de ge-
detineerde kan ik mij voorstellen. Het 
mag mij er echter niet van weerhou-
den, ook de beperkte mogelijkheden 
die ik heb zo goed mogelijk te benut-
ten. Ik heb reeds in de beantwoording 
van de vragen van de heer Derks ge-
probeerd, dat duidelijk te maken. 

Zijn opmerkingen over de geestelij-
ke verzorging en de voeding - bien 
étonnés de se trouver ensemble - on-
derschrijf ik. Zij verwonderen mij in zo-
verre dat het mij niet bekend is dat op 
deze punten, afgezien van wellicht een 
losstaand geval, in het algemeen pro-
blemen bestaan. 

Ten slotte antwoord ik de geachte 
afgevaardigde de heer Glastra van 
Loon over de kinderbescherming. Hij 
heeft de vrees uitgesproken dat op het 
terrein van de Raden voor de Kinder-
bescherming verschillende overheids-
taken op een voor de burgers ondoor-
zichtige manier door elkaar lopen. Ik 
erken dat de Raden vele en ongelijk-
soortige taken hebben, die de duide-
lijkheid van het beeld van de Raden 
niet bevorderen. 

Het is echter wel mogelijk, dit hel-
derder te stellen. De taken zijn in 
hoofdzaak aldus te onderscheiden: het 
adviseren aan de rechterlijke macht; 
het voorbereiden van maatregelen op 
het terrein van de kinderbescherming; 
het verwijzen naar hulpverleningsor-
ganisaties. De Raden hebben primair 
niet zelf een hulpverlenende taak. Dat 
wordt wel eens vergeten, waardoor 
verkeerde verwachtingen omtrent het 
werk van de Raden ontstaan. Ten ein-
de een duidelijker beeld, ook voor de 
buitenwereld, van de taken van de Ra-
den te verkrijgen, wordt gewerkt aan 
een meer toegespitste formulering 
van de uitgangspunten. Diverse cate-
gorieën van aan de Raad opgedragen 
onderzoeken, zoals in klachtzaken, in 
strafzaken en in zaken van toewijzing 
na echtscheiding, worden in dat ver-
band nader bezien met de vraag: Hoe 
dient het onderzoek te geschieden? Er 
is een klachtregeling in voorbereiding 
betreffende het optreden van mede-
werkers van de Raad jegens derden. 
Met betrekking tot een tweetal taken 
van de Raad - inning van alimentaties 
en de taak bij strafzaken - beraden zich 
op dit moment nog commissies. 

In de toelichting op de begroting is 
al meegedeeld dat een notitie over 
plaats, taak en functie van de Raden in 
voorbereiding is. In die notitie zullen 
de hier besproken zaken nader aan de 
orde komen. Ik hoop dat de Raden 
daardoor nog helderder in beeld ko-
men dan ik met deze paar woorden 
heb trachten te bereiken. 

D 
De heer Derks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst zou ik de Minis-
ter en de Staatssecretaris van harte 
wil len bedanken voor de terzakedie-
nende beantwoording. Vervolgens wi l 
ik nog op een enkel punt ingaan. Ik ge-
voel de behoefte daartoe niet zozeer 
met betrekking tot de rechtshandha-
ving als zodanig. Ik hoop dat het debat 
ertoe heeft bijgedragen, dat een fun-
damentele, maar in algemene termen 
gevatte beschouwing niet te veel voor 
verschillende uitleg vatbaar zal blijken 
te zijn bij het voeren van het beleid. Te-
vens hoop ik dat aldus wat meer hel-
derheid en maatstaf gaan ontstaan bij 
dit beleid. 

Eén punt is mij in dit verband nog 
niet geheel duidelijk. Dit betreft het 
door mij naar voren gebrachte driele-
dige criterium voor het overheidsop-
treden, waarbij ik op zoek was naar 
wat concretere maatstaven dan aan-
tasting van de grondslag van de sa-
menleving of de grenzen van de rechts-
orde. Het ging mij met name om de 
onderliggende beleidsdoelstelling. 
Voor alle duidelijkheid wi l ik mijn 
vraag in dezen als volgt verwoorden: 
Deelt de Minister de mening, dat het 
overheidsoptreden dient te worden 
getoetst aan de criteria strijd met de 
wet èn met de onderliggende beleids-
doelstelling - zo u wil t , de ratio - , ter-
wij l geen rechtvaardiging is te vinden 
in een veranderend rechtsbewustzijn? 
Is die trits in de ogen van de Minister 
bruikbaar? 

Dan viel het mij op in de beantwoor-
ding dat de Minister zei, dat de wetge-
ver in het algemeen gesproken beter 
de grenzen van de tolerantie kan aan-
geven dan de rechter. Zo heb ik het al-
thans begrepen. Dit verbaast mij 
enigszins, omdat ik mij daartegenover 
juist kan voorstellen dat de rechter 
veel actueler op het maatschappelijk 
gebeuren kan inspelen, waarin dat 
recht een plaats heeft, terwij l de wet-
gever vaak zo traag werkt. Dit trage 
werken wijst dan ook op het belang 
van een evaluatie van die wetten en 
van - dit is vierde punt dat ik onder de 
aandachtvan de Minister wil brengen 
- het vlot trekken van de wetgeving. Ik 
denk dat dit van groot belang is, ook 
voor het handhavingsbeleid. 
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Derks 

De Minister verwijst mijns inziens te-
recht, naar de Commissie Wetgevings-
vraagstukken. Ik maak mij echter een 
beetje bezorgd over het feit, dat dit 
eerder vertragend werkt dan bevorder-
end voor het vlottrekken van de wetge-
ving. Ik moet hierbij zeggen dat ik, ge-
zien de samenstelling van de Commis-
sie Wetgevingsvraagstukken, met 
groot vertrouwen naar deze commis-
sie kijk. De vraag is echter, hoe hoog 
de prioriteit bij de Regering is om de 
wetgeving vlot te trekken, om de wet-
gevingsprocedures te verbeteren. 

Ten aanzien van de Staatssecretaris 
wi l ik de volgende opmerkingen ma-
ken, mijnheer de Voorzitter. Ik memo-
reer dat differentiatie en regionalisatie 
onder omstandigheden nogal sterk te-
gen elkaar kunnen inwerken. Mijn zorg 
betrof inderdaad het evenwicht tussen 
die beide. Ik vroeg mij met name af, of 
wat dit betreft de specialisatie nu en 
dan niet te ver wordt doorgevoerd, zo-
dat het in strijd kan komen met het be-
lang van gedetineerden. Ik doel hierbij 
op de wenselijkheid in het algemeen, 
dat zij niet te ver van huis verwijderd 
raken. 

De Minister zegt dat het regelen van 
de rechtspositie van gedetineerden bij 
wet verstarrend werkt. Wie die traag-
heid van de wetgeving memoreert zal 
dat ontkennen! Aan de andere kant 
vraag ik mij af, of het bezwaar van ver-
starring alleen hier werkt. Het geldt in 
het algemeen. Het bezwaar van pseu-
dowetgeving - z o zou ik de circulaires 
toch wel wil len noemen - is een be-
zwaar dat er tegenover staat. Mijns in-
ziens biedt men gedetineerden sterkere 
rechtsbescherming door regeling bij 
wet. Verstarring of geen verstarring, het 
beklagrecht is een voorbeeld van een 
recht dat in de Beginselenwet is gere-
geld. 

Ik heb van de Staatssecretaris geen 
antwoord vernomen beseffende de al-
ternatieve straffen. Er kunnen zich 
twee situaties met betrekking tot de al-
ternatieve straffen voordoen. De eerst 
is dat de dienstverlening een strafka-
rakter heeft. Dan dient het Openbaar 
Ministerie niet bevoegd te zijn. In de 
rechtsstaat is daarvoor de onafhanke-
lijke rechterlijke macht. Bovendien zou 
worden gestraft vóór het feit is bewe-
zen en de dader strafbaar is bevonden. 
Ik zie dan nog af van de merkwaardig-
heid, dat bij het buitenwettelijk voor-
waardelijk sepot de werkstraf wel mo-
gelijk is en bij de wettelijke voorwaar-
delijke veroordeling niet. 

De tweede situatie is, dat de dienst-
verlening geen strafkarakter heeft. Dan 
is echter geen sprake meer van een al-

ternatief dat de vrijheidsstraf terug-
dringt. Het streven kunnn wi j dan wel 
voor jaren vergeten. Het zogenaamde 
alternatief kan dan alleen vervolging, 
veroordeling of tenuitvoerlegging 
voorkomen maar treedt niet in de 
plaats van de vrijheidsstraf. 

Kennen wi j aan de dienstverlening 
geen strafkarakter toe, dan negeren 
wij bovendien wel de werkelijkheid. 
Nergens is tegengesproken, dat het 
feitelijk karakter van de dienstverle-
ning wel degelijk een strafkarakter is. 
Men krijgt als het ware de kans bij de 
overeenkomst vr i jwi l l ig een straf op 
zich te nemen. Tigges, medewerker 
van het WODC, schrijft in het Neder-
lands Juristenblad van 3 januari 'dat 
het welslagen van de dienstverle-
ningsexperimenten afhangt van het 
feit' - hij bedoelt: de vraag - 'of het 
strafkarakter van de dienstverlening 
door alle betrokkenen wordt erkend.' 

Anders zal 'op de lange duur sprake 
zijn van een gemiste kans om de korte 
vrijheidsstraf in belangrijke mate terug 
te dringen.' Het had moeten gaan om 
een experiment bij wet met die dienst-
verlening, door toedoen van de rech-
ter, waarbij de keuze ging tussen 
dienstverlening als bijzondere voor-
waarde bij uitstel van vonnis of voor-
waardelijke veroordeling en dienstver-
lening als straf geli jkwaardig aan 
vrijheidsstraf en geldboete. Ik denk dat 
nu sprake is van buitenwettelijke en 
onduidelijke mengvormen in een vrij 
zwak geregeld experiment, dat grote 
kans loopt te mislukken. Ik hoop dat de 
Regering duidelijk kan uitspreken of de 
dienstverlening een strafkarakter 
heeft. 

D 
De heer Diepenhorst (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de bewindslie-
den voor de aandacht die zij aan een 
enkele mijnerzijds gemaakte opmerking 
hebben gegeven. 

Ter voorkoming van misverstand wi l 
ik naar aanleiding van het debat van 
verleden week, enkel bij wijze van po-
sitiekeuze, toch even met de meeste 
nadruk vaststellen, dat in elk geval 
mijn beschouwing in het minst niet 
kan worden geplaatst onder een be-
paalde tweedeling die is aangebracht: 
enerzijds een scherper optreden van de 
overheid tegen criminaliteit en ander-
zijds een verklaring van de criminali-
teit enkel en alleen uit maatschappelij-
ke omstandigheden. 

De Minister zelf heeft betuigd dat de-
ze indeling hem wat te simpel en te 
ruw was. Ik moet dit ook met de mees-
te nadruk zelf verklaren: zo eenvoudig 
liggen de zaken niet. Het recht is een 

zeer samengesteld verschijnsel, de 
rechtsorde is een zeer samengesteld 
verschijnsel en wat de overheid doet, 
is op een gegeven ogenblik uiterst 
moeilijk te bepalen. Daar zijn de feiten 
en daar is de werkelijkheid. Die feiten 
en die werkelijkheid stellen bepaalde 
eisen, anderzijds zijn zij nooit geheel 
normatief. 

Er moet ergens een maatstaf zijn. De 
grote zwarigheid is nu om deze maat-
staf metterdaad te vinden. Men kan 
zich van begrippenparen en tegenstel-
lingen bedienen en men kan op een 
gegeven ogenblik grijpen naar het on-
derscheid bij voorbeeld tussen mate-
rieel en formeel - zoals hier de vorige 
week is gedaan - maar men moet 
goed bedenken dat ook waar iemand 
schijnbaar met het formele recht heeft 
te maken, het in de hoogste mate ma-
terieel recht is. Ons strafprocesrecht 
vormt zelfs één van de meest materië-
le blokken in ons gehele rechtsbestel 
als zodanig. 

Als dat zo is, moet men juist van dat 
formele en tegelijk materiële strafpro-
cesrecht gebruik maken ter ordening 
van het rechtsleven in zijn veelvormig-
heid. Ik zal even mijn bril opzetten, 
want ik zie iemand bij de microfoon 
staan. Ik denk dat men mij wi l onder-
breken. Het is een aangename verras-
sing! 

De Voorzitter: Ik neem aan dat hij de 
Voorzitter wil vragen, dat te mogen 
doen. 

De heer Glastra van Loon (D'66): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wi l graag de on-
gerustheid wegnemen, die bij de heer 
Diepenhorst rijst of bestaat. Deze on-
gerustheid nam bijna de vorm aan dat 
hij zichzelf meende te moeten plaatsen 
in een tweedeling. Welnu, ik heb met 
nadruk de tweedeling aangevoerd als 
een tussen twee zienswijzen, die men 
onder juristen en verstandige mensen 
niet zal tegenkomen. Die geruststelling 
geef ik de heer Diepenhorst gaarne, 
want ik reken hem tot de juristen èn de 
verstandige mensen! Ik heb uitdrukke-
lijk gezegd dat deze tweedeling niette-
min bij velen in de maatschappij die 
ernstig moeten worden genomen, 
leeft. Het is dan ook nog een tweede-
ling waarin vele nuanceringen moeten 
worden aangegeven. Voor de eenvoud 
van het betoog was het echter vol-
doende de twee uitersten te kiezen als 
men de soorten rechtsvervreemding 
in onze maatschappij in kaart wil bren-
gen. Ik ben ervan overtuigd dat de 
heer Diepenhorst niet van het recht in 
onze maatschappij is vervreemd. Dat 
is een tweede geruststell ing! 
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Diepenhorst 

De heer Diepenhorst (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Op deze wijze bemoe-
digd, zou ik kunnen voortgaan. Ik wi l er 
echter wel aan herinneren dat de heer 
Glastra van Loon mij de vorige week 
zeer nadrukkelijk heeft bestreden in 
verband met het feit dat ik niet vol-
doende eigen opvattingen tussen 
haakjes plaatste. Dat vond hij juist in 
zijn eigen standpunt bijzonder aantrek-
kelijk. Ik zie de heer Glastra van Loon 
weer bij de microfoon staan. 

De heer Glastra van Loon (D'66): Mi jn-
heer de Voorzitter! Via u zou ik gaarne 
reageren ook op deze opmerking die, 
naar ik aanneem, via u tot mij was ge-
richt. 

De heer Diepenhorst (CDA): Die indruk 
had ik ook! 

De heer Glastra van Loon (D'66): Daar-
over zijn wi j het godzijdank eens, mijn-
heer de Voorzitter! 

De heer Diepenhorst (CDA): Ik heb aan 
een dergelijke metafysische stelligheid 
geen behoefte! 

De heer Glastra van Loon (D'66): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik zou toch wil len 
vaststellen dat mijn bestrijding van de 
opmerkingen van de heer Diepenhorst 
hierop betrekking had, dat ik meende 
dat wanneer de overheid besluit om 
op gronden van evenredigheid tussen 
middel en doel niet, althans niet 
krachtdadig, repressief op te treden, 
dit niet mag worden uitgelegd als een 
vorm van permissiviteit. Ik meende dat 
die veronderstelling in het betoog van 
de heer Diepenhorst te vaak doorklonk 
en dat het weiafgewogen besluit te ne-
men over wel of niet vervolgen, wel of 
niet verbaliseren, wel of niet opspo-
ren, enzovoorts, op geen enkele ma-
nier kan worden uitgelegd als permis-
siviteit. 

Het is een kwestie van beginsel. Ik 
beschouw dat beginsel van evenredig-
heid tussen middel en doel als een be-
langrijke verduidelijking van het be-
leid, waardoor de burger ook weten 
kan dat het niet een kwestie van per-
missiviteit is maar van een door begin-
sel geleid beleid. 

De heer Diepenhorst (CDA): De zaak is 
wat ingewikkeld om uiteen te zetten, 
daar de standpunten sterk uiteenlo-
pen. Ik heb in het minst niet de indruk 
trachten te wekken, dat hier enkel 
maar de feitelijke toestand en de per-
missiviteit speelden, ik heb er alleen 
op gewezen, dat op een gegeven 
ogenblik, hoe pluraal de samenleving 
ook is, er moet worden ingegrepen, er 
bepaalde normen moeten worden ge-

hanteerd. Met het evenredigheidsbe-
ginsel, wat voor materieel vulsel men 
het ook geeft, kom ik er niet geheel uit. 
Ik heb beslist daarnaast de behoefte 
aan andere maatstaven. De loutere 
evenredigheid, op welke wijze ook ge-
vuld, geeft mij geen volstrekte uit-
komst. 

De heer Glastra van Loon (D'66): Daar-
over zijn wi j het eens. Vandaar dat ook 
ik heb bepleit dat duidelijke maatsta-
ven worden ontwikkeld. 

De heer Diepenhorst (CDA): Als u dan 
die duidelijke maatstaven wil t hebben, 
hebt u heel weinig aan uw aanvankelij-
ke indeling in tweeën, waarbi j u op een 
gegeven ogenblik die tweedeling los 
maakt van de echte rechtswetenschap 
en de verstandige beoefenaars van ge-
noemde rechtswetenschap; die laat-
sten zullen zeggen: deze probleem-
stelling als zodanig evengoed als de 
scheiding tussen formeel en materieel, 
gelijk die wordt aangebracht, kan geen 
baat brengen. Overigens is deze stof 
misschien voor een Vereniging voor 
de wijsbegeerte des rechts meer ge-
schikt dan als beschouwing vandaag 
in deze Kamer. 

De Voorzitter: Ik wi l even opmerken 
dat hoewel u uw bril op hebt, u toch de 
Voorzitter niet ziet zitten. 

De heer Diepenhorst (CDA): Jawel, ik 
zie u volmaakt duidelijk. Ik raak er zelfs 
van onder de indruk. Ik ben via u bezig 
antwoord te geven, maar ik stap nu 
verder van dit punt af. 

Ik wil nog een opmerking over een 
hoogst ernstige zaak maken, juist om-
dat ik op een bepaalde manier de ge-
rechtigheid laat meetellen, hoe lastig 
dit dan moge zijn. Er is in de beant-
woording van achter de regeringstafel 
in alle talen gezwegen over wat ik niet 
in overeenstemming acht met recht en 
gerechtigheid. Vandaar dat in deze ge-
dachtenwisseling mijn laatste woor-
den zijn: gerechtigheid is niet gediend 
bij een straftenuitvoerlegging van lan-
ger dan 35 jaar, waar de justitiabelen 
niet geheel zinvol meer en in overeen-
stemming met de hoogheid van het 
recht worden benaderd. 

D 
De heer Heijne Makkreel (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Ook ik dank de be-
windslieden voor hun antwoorden. 

De manier waarop de Minister mijn 
gebruik van het citaat van Scholten 
aanhaalt, verschuift het accent van wat 
ik heb gezegd enigszins. Ik ga akkoord 
met wat Scholten stelt in die zin dat 
macht niet met plezier moet worden 
gebruikt en dat macht slechts mag 
worden gebruikt in het besef dat het 

een uiterste middel is, waarvan het ge-
bruik negatieve kanten heeft. 

Ik wil het accent als volgt leggen. Het 
gebruik van macht kan nodig en nuttig 
zijn. ledere t i jd stelt eigen eisen en 
wellicht beleven wi j nu een periode, 
waarin relatief veel machtsuitoefening 
wordt gevraagd, zie Amsterdam en 
Nijmegen. Juist omdat ik bang ben 
voor een sterker worden van de roep 
om het gebruik van macht om zichzelf, 
acht ik het nodig dat macht op de goe-
de manier, in voldoende mate en con-
sequent wordt gebruikt. Evenredig-
heid tussen doel en middelen wordt 
daarbij voorondersteld. 

Wat betreft de verhouding tussen 
wetgever en rechter heb ik het gevoel 
dat het nuttig is, de rechter een be-
hoorlijke vri jheid te geven om prakti-
sche gevallen in te vullen, echter nadat 
de wetgever hem duidelijk heeft ge-
maakt hoe die vri jheid moet worden 
gebruikt. Als de rechter helemaal in de 
ruimte wordt gelaten over de opvattin-
gen van de wetgever, ontstaat een si-
tuatie waarin het ook voor degene, die 
hierbij betrokken is, volkomen onvoor-
spelbaar wordt wat de resultaten zul-
len kunnen zijn. Ik acht dit niet ge-
wenst maar anderzijds moet de wetge-
ver niet de idee hebben, dat hij zich in 
alle details kan verdiepen. 

De Minister zegt dat artikel 6 ECRM 
handelt over de rechtspraak. Dat is 
duidelijk maar het hangt er van af hoe 
men het opvat. Wanneer men dit arti-
kel leest, blijkt dat daarin het recht van 
een ieder wordt vastgelegd, dat zijn 
zaak aan de rechter zal worden voor-
gelegd, zo dit nodig is. Wanneer de 
conclusie wordt getrokken dat het arti-
kel uitsluitend over rechtspraak han-
delt, heb ik toch het gevoel dat de be-
tekenis van het artikel te beperkt wordt 
aangegeven. 

Het heeft naar mijn gevoelen ook 
een zekere uitstraling. De bewoording 
begint in de Engelse tekst, als volgt: 
'In the determination of his civil rights 
and obligations or of any criminal 
charge against h im, everyone is entitled 
to a fair and public hearing'. Het gaat 
om de vaststelling van de civiele rech-

ten en verplichtingen van enig per-
soon en daarover worden regels 
gesteld. 

Ongeacht het feit, dat dit artikel wijst 
op het recht op rechtspraak, volgt hier-
uit naar mijn oordeel, consequent 
doorgeredeneerd, dat er toch sprake is 
van een wat wijdere strekking. Die re-
dering kan men, zoals ik nu doe, op-
hangen aan artikel 6 ECRM, maar men 
kan het artikel er ook buiten laten en 
slechts verwijzen naar de beweging 
naar het verbeteren en perfectioneren 
van de rechtsbescherming van de bur-
ger. 
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Heijne Makkreel 

Ik acht het wat tegenstrijdig wan-
neer gesteld wordt dat er rechtsbe-
scherming moet zijn en men, in de fa-
se die daaraan vooraf gaat, namelijk 
bij het nemen van de administratieve 
beslissingen, aan de overheid min of 
meer de vrije jacht geeft met het uit-
gangspunt dat, als het de burger niet 
bevalt, hij in beroep kan gaan. Het feit, 
dat rechtsbescherming bestaat en ver-
langd wordt, stelt eisen aan de wijze, 
waarop de overheid haar beslissingen 
neemt. Ik kom daarmee terug bij mijn 
uitgangspunt. Ik heb het idee dat be-
paalde bepalingen in onze wetgeving 
in dit verband nader bekeken zouden 
kunnen worden. 

Ik heb in dit verband onderwijsbepa-
lingen als voorbeeld genoemd maar er 
zijn meer voorbeelden te geven. Zo be-
valt mij in dit verband artikel 10 van 
het bij ons berustende ontwerp voor 
de abortuswet óók niet helemaal. 

In eerste termijn heb ik nog een op-
merking gemaakt over het handhaven 
van anti-discriminatiewetgeving. Het 
is mij ontgaan dat die vraag is beant-
woord. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Minister er-
voor dat hij aandacht aan mijn bijdra-
ge heeft wil len geven. Hij heeft 
gesteld, dat mijn opvattingen diame-
traal staan tegenover de zijne. Dat vind 
ik jammer. Ik wi l daarom nog even te-
rugkomen op het normatieve aspect in 
de handhaving van de rechtsorde. 

Natuurlijk ben ik het met de Minister 
eens, dat wi j in een pluriforme samen-
leving leven en dat er in ons volk uit-
eenlopende inzichten zijn, ook inzake 
de rechtshandhaving. Wij leven in een 
vrij land en er is een groot goed van 
gewetensvrijheid. De rechten en de 
vrijheden van de burgers moeten 
uiteraard door rechtshandhaving wor-
den beschermd. Laat daar geen mis-
verstand over zijn. 

Ook naar mijn mening zal het in veel 
opzichten ook een goede zaak zijn als 
praktijk en rechtshandhaving zo dicht 
mogelijk bij elkaar worden gebracht. 
Als blijkt dat een snelheidsbeperking 
van 80 c.q. 100 kilometer per uur door 
vri jwel niemand meer wordt geëerbie-
digd en niet als een goede rechtsregel 
wordt ervaren, kan ik mij voorstellen 
dat de overheid zich afvraagt of deze 
snelheidslimiet niet moet worden ge-
wijzigd. 

Nu stelde de Minister dat normatie-
ve gezichtspunten niet uit het oog mo-
gen worden verloren. Dat bedoelde ik 
juist in mijn eerste termijn. Als je dat 

zegt, komt natuurlijk de vraag op aan 
welke normen die gezichtspunten dan 
moeten voldoen. Waar vind je die? 
Wat zijn de maatstaven? 

In artikel XIII van het vroeger Anti-
Revolutionaire beginselprogram werd 
gesteld, dat er een onafhankelijke 
rechtspraak moest zijn die op eeuwige 
rechtsbeginselen berustte. Wat werd 
in de Anti-Revolutionaire Partij onder 
'eeuwige' rechtsbeginselen' verstaan? 
In de toelichting op dit program 
schreef de staatsman dr. Kuyper er dit 
van. Wat conform de wi l van de schep-
per is is recht. Wat met die wi l in strijd 
is is onrecht. Het is hoogst bedenkelijk, 
zo schreef hij, dat wi j in onze hoogheid 
en zelfinbeelding gedurig subjectief 
voor ons zelf wil len uitmaken wat 
recht en onrecht is. Ons uitgangspunt 
voor rechtshandhaving, voor de 
rechtsbedeling, moet zijn Gods bijzon-
dere openbaring. Hij schreef dat op 
blz. 380-384 in AR Staatkunde (Toe-
lichting op het AR-Program). 

Colijn schreef in zijn toelichting op 
het AR-program in Saevis tranquill is in 
undis: 'Daarom is de vastheid van het 
recht alleen te verkrijgen, wanneer het 
gebruik der hulpmiddelen, die ons bij 
het vinden van het recht ten dienste 
staan, onderworpen zij aan de toetsing 
aan Gods geopenbaarde wi l , die met 
name in de Decaloog met onbetwist-
baar gezag tot ons spreekt'. Waarom 
deze normering aan de wet van 
God? Omdat, zo schreef Colijn, het 
rechtsbesef van het volk lang niet altijd 
zuiver werkt (pag. 325). 

De Anti-Revolutionaire Partij meent, 
volgens de toelichting van H.de Wilde 
op het beginselprogram, op blz. 250, 
dat een goede rechtsbedeling rust op 
de eeuwige beginselen van Gods 
Woord, op de wetten van God. Prof. 
mr. P. A. Diepenhorst schrijft in zijn 
toelichting op het program van begin-
selen van de Anti-Revolutionaire Par-
t i j : 'Handhaving van de Goddelijke 
rechtsorde is bij strafrechtelijk optre-
den de hoge inzet. Daar is een van God 
gewilde rechtsorde, waarin onder 
meer met onuitwisbare letters ge-
schreven staat: Gij zult niet stelen, gij 
zult niet doodslaan. Een overheid is 
van Godswege geroepen die Goddelij-
ke rechtsorde te handhaven' (blz. 206 
tot 209). 

Welnu, mijnheer de Voorzitter, toen 
ik verleden week stelde, dat handha-
ving van de rechtsorde wél een doel in 
zichzelf heeft, namelijk het handhaven 
van de universele wet van God, zei ik 
hetzelfde als de toelichters op het geci-
teerde AR-program. Als de Minister 
stelt, dat mijn spreken diametraal staat 
ten opzichte van zijn visie, moet hij 

dan niet erkennen, dat dit ook het ge-
val is met de gereleveerde vroegere 
AR-opvatting? Graag verneem ik de 
opvatting van de Minister hierover. 

D 
De heer Glastra van Loon (D'66): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wil de bewinds-
lieden graag danken voor de uitvoeri-
ge wijze waarop aandacht is besteed 
aan mijn bijdrage aan deze discussie 
in eerste instantie. Ik verheug mij er-
over dat de Minister en ik het erover 
eens zijn dat wi j een gemeenschappe-
lijke visie hebben in de kern van de 
zaak die, dunkt mij, twee aspecten in-
houdt: In de eerste plaats dat het recht 
niet samenvalt met de wet, maar - om 
de woorden van de Minister te herha-
len - ook is een deel of aspect van het 
maatschappelijke gebeuren. En in de 
tweede plaats dat rechtshandhaving 
meer omvat en behoort te omvatten 
dan wetshandhaving en dat het in ver-
band daarmee van groot belang is, zo 
goed mogelijk en zo duidelijk mogelijk 
de beginselen te ontwikkelen naar wel-
ke die rechtshandhaving dient plaats 
te vinden. 

Mijnheer de Voorzitter! De bedoe-
ling van mijn bijdrage aan deze discus-
sie was voornamelijk deze dat de bur-
ger, die immers moet zien èn begrij-
pen dat recht wordt gedaan ook wan-
neer in zijn ogen de wet niet wordt ge-
handhaafd, mede door de discussie 
hier zal kunnen zien en begrijpen, dat 
in zulke gevallen niettemin naar begin-
selen wordt gehandeld en niet alleen 
maar een soort verdraagzaamheid ten 
toon wordt gespreid of een onmacht 
daar het motief van is. Ik meen, dat de-
ze verduidelijking van te meer belang 
is, omdat rechtsvervreemding in onze 
maatschappij allesbehalve een vreemd 
verschijnsel is en zich niet alleen doet 
gelden in de relatie burger/overheid, 
maar ook optreedt in de verhouding 
tussen verschillende overheidsorganen 
die bij de rechtshandhaving betrokken 
zijn. Dat lijkt mij op zich zelf ook een re-
den om het belang van de coördinatie 
heel hoog aan te slaan. Ook op dat 
punt bestaat er tussen de Minister en 
mij geen enkel verschil van mening. 

Mijnheer de Voorzitter! Als het juist 
is dat rechtsvervreemding in onze 
maatschappij een rol speelt - ik stem 
alweer in : zowel door het niet als door 
het wèl optreden van de overheid kan 
dat worden veroorzaakt en dat maakt 
nu juist het belang van de afweging in 
ieder geval van beslissing zo belang-
rijk - dan is het op zijn minst nuttig te 
onderzoeken wat hiervan de oorzaken 
zijn. Ik meende, dat een oppervlakkige 
analyse van wat er aan opvattingen 
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Glastra van Loon 

onder de leden van onze maatschappij 
leeft over het recht, laat zien dat men 
ook als extremen gemeen heeft het 
recht nog zeer wetspositivistisch op te 
vatten. Ik meen nog steeds dat die op-
vattingen van burgers belangrijk zijn, 
niet naar hun inhoud, maar als symp-
tomen van misvatting van wat het 
recht in feite is en ook van rechtsver-
vreemding. 

Ik ben het uiteraard helemaal met de 
Minister eens, dat criminaliteit niet al-
leen als een gevolg van rechtsver-
vreemding kan worden gezien of van 
het gevoelen, onderdrukt te worden 
door een maatschappij, waarvan men 
de grondslagen niet aanvaardt. Even-
min is zij het gevolg van het ontstaan 
van andere waarden of normen. Ik ac-
cepteer volmondig, dat ook het terecht' 
komen in achterstandsituaties, terwij l 
men de waarden die in het recht wor-
den gehanteerd en verwerkelijkt deelt, 
tot criminaliteit kan leiden. Maar juist 
daarom is het zo belangrijk, dat maxi-
male duidelijkheid wordt verkregen, of 
het overheidsoptreden tot rechtshand-
having naar beginselen geschiedt en 
niet als een kwestie van opportuniteit 
wordt behandeld. 

De Minister heeft mij niet overtuigd 
van de onjuistheid van mijn eerste 
stelling, bedoeld als een uitwerking 
van het evenredigheidsbeginsel. Ik zei, 
dat strafrechtelijke rechtshandhaving 
- ik onderstreep deze uitdrukking deze 
keer - niet moet worden gezien als be-
strijding van criminaliteit, maar als be-
strijding van de negatieve gevolgen 
daarvan. De Minister heeft mij er niet 
van overtuigd, dat die interpretatie van 
het evenredigheidsbeginsel niet zou 
kloppen met de opmerking, dat im-
mers in de wet bij de strafbaarstelling 
al rekening is gehouden met dit doel of 
dat misschien zelfs die strafbaarstel-
ling op dat doel gericht is geweest. 

Het feit immers, dat de wet primair 
al gericht is op het tegengaan van de 
negatieve gevolgen van criminaliteit, 
staat het zich bij de rechtshandhaving 
primair richten op die negatieve gevol-
gen toch niet in de weg? Dat behoeft 
toch evenmin in te houden dat de 
rechtshandhaving in de gevallen waar-
in de wet dat doel al heeft, zich tot 
wetshandhaving moet beperken o f -
sterker gezegd - de wet altijd moet 
handhaven en geen rekening mag 
houden met dit verschil tussen bestrij-
ding van de criminaliteit en bestrijding 
van de negatieve gevolgen daarvan? 
Misschien is dit een ondergeschikt 
punt, maar ik ben nog niet door de Mi-
nister van mijn ongelijk overtuigd, al 
sta ik graag open voor het bewijs daar-
van. 

Ten slotte twee opmerkingen die het 
beleid van de Staatssecretaris betref-
fen. In eerste instantie heb ik mi j niet 
over het gevangeniswezen uitgelaten. 
Ik ben wat geschrokken, toen ik de 
Staatssecretaris hoorde zeggen, dat 
regionalisering en differentiatie elkaar 
bijten, in de weg staan. In principe is 
dit natuurlijk volstrekt juist, maar als 
een op zichzelf juist argument te vaak 
wordt gehanteerd, dan wordt het een 
dooddoener. Zoals we allen weten, lei-
den dooddoeners tot verstarring, fet-
terlijk en figuurlijk. Ik moet zeggen dat 
ik dit argument in al zijnongenuan-
ceerdheid nu langzamerhand te vaak 
heb gehoord. Als het dus weer wordt 
gehanteerd, krijg ik veeleer de indruk 
dat men zich niet meer in het belang 
van de regionalisering wil verdiepen 
dan de indruk dat hier sprake is van 
zorgvuldige afweging. Daarom wi l ik 
er bij de Staatssecretaris op aandrin-
gen, op het departement zorgvuldig te 
laten onderzoeken, of men wel zulke 
'harde', goed gefundeerde maatstaven 
voor differentiatie heeft, of zij een 
grondslag leveren voor niet-regionali-
seren. 

Ik kom tot de Raden voor de Kinder-
bescherming. Ik begrijp dat een zorg-
vuldige analyse de verschillende taken 
die de Raden zijn toevertrouwd duide-
lijk maakt. Het gaat mij er niet om of na 
zorgvuldige studie of na gewoon ken-
nis genomen te hebben van de wet, de 
verschillen tussen de taken aan ons 
duidelijk zijn. Het gaat mij om het ant-
woord op de vraag of de burgers die 
onverhoeds of niet met al die kennis 
gewapend in aanraking komt met de 
Raden voor de Kinderbescherming, dit 
allemaal zo goed kunnen zien en be-
gri jpen. Ik bepleit duidelijkheid in een 
meer lapidaire vorm bij de scheiding 
van die taken. Ik meen dat die schei-
ding van de taken ten behoeve van de 
duidelijkheid voor de burger onvol-
doende is. Kortom, ik handhaaf voor-
lopig mijn uitgangspunt dat deze zaak 
hoge prioriteit verdient in het beleid 
van de bewindslieden. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik kom eerst tot de opmerkingen 
van de heer Derks die de aandacht 
vroeg voor zijn drieledig criterium. On-
ze standpunten liggen niet erg ver uit 
elkaar, maar ik wil het als volgt stellen. 
Zijn eerste criterium, strijd met de wet, 
is meer een algemene voorwaarde, 
waaraan in ieder geval voldaan moet 
zijn, wi l de overheid ter handhaving 
optreden. Zijn andere twee criteria, 
strijd met de onderliggende beleids-
doelstelling en het afwezig zijn van 
maatschappelijke veranderingen die 

de beleidsdoelstelling weer ter discus-
sie hebben gesteld, zijn weer criteria 
die hoogst belangrijk of zelfs beslis-
send zijn bij het verrichten van de pri-
oriteitstell ing. Ik meen dat wij op deze 
manier wat orde kunnen brengen in 
het afweegproces dat hier steeds moet 
plaatsvinden. 

Ik heb mi j laten verleiden om nog 
iets te zeggen over de verhouding wet-
gever en rechter, als het gaat om het 
aangeven van de grenzen van de tole-
rantie. Ik bedoelde dit niet zo erg the-
oretisch, maar meer praktisch. Als op 
een belangrijk punt in de maatschappij 
ruimte moet worden gemaakt voor af-
wijkende denkbeelden en gedragingen 
dienovereenkomstig, dan moeten 
daarvoor zeer uitgebreide voorzienin-
gen worden getroffen. Bij de Wet ge-
wetensbezwaarden zou het ondenk-
baar zijn dat op basis van een regeling 
van een algemene dienstplicht, een 
rechter ter wil le van individuele gewe-
tensbezwaarden zo'n soort regeling 
zou introduceren. 

Als het om verdergaande zaken 
gaat, dan is toch de weg van de wetge-
ver met de daarbij behorende parle-
mentaire medewetgeving een betere, 
dan wanneer ze maar worden overge-
laten aan bepaalde andere instanties. 
De rol van de rechter is hiermee niet 
helemaal verdwenen. De wetgever 
moet vaak meer algemene begrippen 
gebruiken die de rechter slagvaardig -
en misschien nog beter dan de wetge-
ver die de vinger aan de pols houdt -
kan invullen. In dat opzicht zijn vele 
voorbeelden te noemen. Dit is beslist 
niet bedoeld als een absolute tegen-
stelling, maar ik vind wel dat de wetge-
ver toch in de eerste piaats de voor de 
maatschappij noodzakelijke regelin-
gen moet treffen. 

Ik kan alleen nogmaals beamen wat 
de heer Derks heeft gezegd over het 
vlottrekken van de wetgeving. Ik wijs 
hem er nogmaals op dat het een illusie 
zou zijn om te denken dat dit kan als al-
le bij de wetgeving betrokkenen niet 
hetzelfde wi l len. Dit is niet alleen de 
overheid - de wetgever in engere z in -
maar het hele maatschappelijke ge-
beuren zal zich hieraan moeten aan-
passen. Voor vlotte wetgeving is het in 
ieder geval nodig dat er een eind komt 
aan het discussiëren. 

Het is geweldig moeili jk daar een 
punt achter te zetten, omdat in Neder-
land iedereen vrij is, gelukkig, tot het 
laatste moment het wetgevend proces 
te blijven begeleiden. Met een zekere 
zelfbeperking van iedereen is het wei-
licht mogelijk hierin een verbetering 
en versnelling te brengen. Ik zie name-
lijk zelf de slechte kanten van te lange 
wetgevingsprocedures zeer wel in. 
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De Ruiter 

Inderdaad is door een kleine onvol-
maaktheid in de situering van de stuk-
ken het vraagstuk van de alternatieve 
straf, van de dienstverlening niet met-
een door ons opgepakt. Ik wi l dat nu 
in het kort doen maar op een andere 
manier dan de heer Derks het heeft 
gesteld. Naar mijn gevoelen heeft hij 
toch teveel een bijna dogmatische te-
genstelling aangebracht of het nu straf 
is of dat het geen straf is. Dit leidt ech-
ter naar mijn mening niet tot de be-
oogde uitkomsten. Dienstverlening, 
dit type alternatieve straf, heeft tot 
doel het terugdringen van de korte on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf. Het 
komt dus niet ervoor in de plaats in 
technisch-juridische zin. Wij hopen al-
leen dat door toepassing van de figuur 
dienstverlening de korte, onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf minder zal wor-
den opgelegd. 

Dienstverlening zelf is in deze zin 
geen straf dat zij niet door de rechter 
wordt opgelegd. Het is geen straf die 
wordt opgelegd. Het is een tussenfi-
guur die is gebaseerd op een overeen-
komst tussen de pleger van het straf-
baar feit en de justitiële autoriteit. 
Dienstverlening is wel een justitiële re-
actie op een gepleegd strafbaar feit. 
Wij beogen met het experiment om 
juist te bezien of in de maatschappelij-
ke en justitiële realiteit voldoende aan-
knopingspunten bestaan om hiermee 
verder te gaan en hiervoor eventueel 
een nadere wettelijke basis te zoeken. 
Daarvoor zijn naar mijn mening die ex-
perimenten heel nuttig. 

De heer Derks (PvdA): De Minister 
spreekt in zekere zin toch van een 
mengvorm. Slaat hij dan wel voldoen-
de acht op het feitelijke karakter van de 
dienstverlening die, waar ik dat ook 
maar kon waarnemen, wordt erkend 
als een strafkarakter hebbend? 

Een tweede punt is - daarvan hangt 
het welslagen van het experiment ook 
in hoge mate a f - o f de mengvorm 
geen grote onduideli jkheid qua com-
petenties met zich brengt. 

Deze beide punten leiden mij tot 
geen andere conclusie dan die waar-
van iedereen hoopt dat deze er ligt, na-
melijk dat dienstverlening een strafka-
rakter heeft, niet alleen in de feitelijke, 
maar ook in de juridische zin. Daarmee 
wordt ook duidelijker wie ertoe be-
voegd is. Daarmee wordt ook de eva-
luatie van de experimenten beter mo-
gelijk gemaakt. 

Minister De Ruiter: Ik vrees dat wi j op 
deze manier proberen ons in de eigen 
staart te bijten. Het experiment dient 
bepaalde doeleinden die ons verder 

helpen bij een meer definitieve rege-
ling. Het standpunt van de heer Derks 
is dat men eigenlijk eerst alles moet 
weten voordat men de experimenten 
in goede zin kan doen, die tot een uit-
komst kunnen leiden. 

De heer Derks (PvdA): Bij elkexperi-
ment zullen de uitgangspunten duide-
lijk moeten zijn, ook om een evaluatie 
mogelijk te maken. In de praktijk blijkt 
ook bij verschillende arrondissemen-
ten verwarring en onenigheid te be-
staan over het karakter van dienstver-
lening. Is het nu juist om dit in het mid-
den te laten? 

Minister De Ruiter: Met het beant-
woorden van de vragen die de heer 
Derks heeft gesteld, komen wi j naar 
mijn mening niet zoveel verder, omdat 
de vraag of het nu wel of niet een straf 
is zich niet voor beantwoording leent. 
Het is wel een justitiële reactie. Ik wijs 
erop dat er een zekere aansluiting is bij 
de bestaande prakijk, bij voorbeeld die 
van het voorwaardeli jk sepot. 

Wanneer de officier van justitie niet 
overgaat tot vervolging ingeval van 
vergoeding van de schade, heeft dat 
iets te maken met onze gehele straf-
rechtelijke, met name strafvorderlijke 
benadering van strafbare feiten. Die 
staat er niet los van. Toch zal niemand 
kunnen zeggen dat het voorwaardelijk 
sepot op basis van betaalde schade-
vergoeding een straf is; in genen dele. 
Ik meen dat wi j er goed aan doen, te 
bezien of ons systeem nu al wellicht 
soepel genoeg is om deze benadering 
op te nemen of niet. Wanneer in dit ex-
periment onduidelijkheden in compe-
tentie blijken, is dat een stimulans om 
die kwestie goed te regelen. 

Ik wijs er nog op dat het rapport dat 
ten grondslag ligt aan deze experi-
menten ook vol staat met buitenge-
woon ingewikkelde, meer rechtsthe-
oretische en strafrechtstheoretische 
beschouwingen over de wijze waarop 
men de fundering van deze mogelijk-
heden zou moeten bezien. Ik meen dat 
wi j nog geen experimenten zouden 
hebben en die ook niet zouden krijgen 
wanneer wij op die weg waren door-
gegaan. Het is dus ook een poging, 
enigszins uit dat di l lemma te komen. 
De vragen van de heer Derks zijn echte 
vragen. Bij het evalueren van de expe-
rimenten zullen wi j deze vragen steeds 
als kritische noten moeten beschou-
wen en zullen wi j moeten pogen, dit 
als één geheel tot een goed einde te 
brengen. 

Het funderen van de experimenten 
in een wet lijkt mij in zoverre niet erg 
praktisch dat zij eerst op de lange baan 
zouden worden geschoven. Men zou 

dan niet de mogelijkheid hebben die 
nu wel bestaat, namelijk dat men juist 
vóór de eventuele totstandkoming van 
een wet kan beschikken over de resul-
taten van experimenten. Vandaar dat 
deze weg is gekozen. Ik hoop dat wi j 
over enige t i jd, hierover sprekende, 
zullen kunnen inzien dat wi j zowel aan 
de theorievorming als een de experi-
menten iets hebben gehad. 

Ik kom tot de bijdrage in tweede ter-
mijn van de heer Diepenhorst. Ik voel-
de mij op een gegeven moment in de 
prettige positie van de promovendus 
die bemerkt dat de opponenten het 
met elkaar aan de stok krijgen. In dat 
debat wi l ik mij nu maar niet mengen; 
wel wi l ik nog wel een opmerking ma-
ken naar aanleiding daarvan, ten op-
zichte van de heer Diepenhorst. Zijn 
peroratie was dat hij met de loutere 
evenredigheid toch niet voldoende uit 
de voeten kan. Ik breng in herinnering 
wat de werkelijke inhoud was van de 
inleidende beschouwingen tot de be-
groting van Justitie. De heer Diepen-
horst zal het naar ik hoop snel met mij 
eens zijn dat ik daarin absoluut niet de 
loutere evenredigheid als enige lei-
draad voor rechtshandhaving, laat 
staan voor rechtsvorming - dat begint 
hier in dit debat ook doorheen te spe-
len - heb beschouwd maar dat ik heb 
aangegeven dat het een, naar mijn 
smaak overigens zeer belangrijk, be-
ginsel is volgens hetwelk keuzen kun-
nen worden gemaakt. 

Het is juist dat de heer Diepenhorst 
heeft gesproken over de tenuitvoerleg-
ging van de gevangenisstraffen tegen 
de Twee van Breda. Ik heb het opgevat 
als een persoonlijke opmerking van de 
heer Diepenhorst. Ik meen dat hij het 
ook als zodanig heeft gebracht. Ik vond 
het aanvankelijk moeilijk, met een 
meer ambtelijke opmerking te reage-
ren op een persoonlijke opmerking. Ik 
wi l dat toch doen. Ik kan echter niets 
anders zeggen dan dat de Regering, op 
de overwegingen die destijds zijn aan-
gevoerd en die op zichzelf niet in strijd 
zijn met hetgeen de heer Diepenhorst 
hier heeft gezegd, de afspraken hand-
haaft die in 1972 ter zake met de Twee-
de Kamer zijn gemaakt. 

De opmerkingen van de heer Heijne 
Makkreel begonnen met enige aan-
dacht voor het citaat van Paul Schol-
ten. De heer Heijne Makkreel vond dat 
ik het enigszins had opgeschoven in 
een richting die hem minder en mij 
meer welgevallig zou zijn. 

Ik zou de geachte afgevaardigde er-
op wil len wijzen, dat Paul Scholten zelf 
ook zegt, dat waar de overheid de 
macht moet gaan uitoefenen, er een 
verliespost is - een onderuitgaan - ten 
opzichte van de gezagsuitoefening. 
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Inderdaad, er is meer over te zeg-
gen. Wij zijn het er in het geheel niet 
over oneens dat dit niet een di lemma 
is in die zin, dat machtsuitoefening 
niet het eerste is waarnaar men grijpt, 
en we er dus niet naar zouden moeten 
gri jpen. De geschiedenis van de laat-
stet i jd heeft helaas aangetoond dat 
het zo niet ligt en dat daar waar de 
overheid wordt genoodzaakt tot optre-
den met vertoon en ook met gebruik 
van macht, dit onder de omstandighe-
den zeer wel de als het ware verplichte 
bijdrage kan zijn tot het in stand hou-
den van een geordend rechtsleven. Ik 
zal daar zeker niet voor weglopen. 

Ook de heer Heijne Makkreel heeft 
een opmerking gemaakt over de ver-
houding tussen wetgever en rechter. Ik 
hoop dat hij uit mijn eerdere opmer-
king heeft begrepen dat ik wat dit be-
treft sterk in zijn lijn denk. Ik zou de 
rechter wel vrijheid wil len laten, maar 
ik meen dat de wetgever niet de onver-
teerde brokken uit het wetgevingspro-
ces maar aan de rechter mag overla-
ten. 

Dan is de heer Heijne Makkreel te-
ruggekomen op de kwestie van artikel 
6 van het verdrag inzake de mensen-
rechten. 

Hij merkte op dat dit nu weliswaar 
beperkt is tot rechtspraak, maar vond 
dat er toch wel meer te zeggen valt. 
Daarmee ben ik het eens. Ik denk ech-
ter dat wi j dan artikel 6 van dit verdrag 
niet zozeer nodig hebben, maar dat we 
terechtkomen bij het leerstuk van de 
algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, zoals dit ons hele administra-
tieve recht is gaan doordringen en ook 
een belangrijke leidraad is voor de ad-
ministratieve rechtspraak. Als zodanig 
moet ieder overheidsoptreden in de 
administratieve sfeer, iedere beslis-
sing die voor een burger van belang 
kan zijn, aan die beginselen voldoen. Ik 
geloof dus dat wi j in plaats van 'artikel 
6 straalt uit', moeten zeggen: Artikel 6 
is de uiting van een bepaald beginsel 
op het gebied van rechtspraak, maar 
die beginselen hebben een veel wi j -
dere strekking; het hele overheidsop-
treden moet doortrokken zijn van de 
juiste gezindheid tegenover de burger. 

In mijn eerste termijn was inderdaad 
een betoogje over discriminatie tussen 
de wielen gevallen, waar het betrof de 
beantwoording van hetgeen de heer 
Heijne Makkreel heeft gezegd naar 
aanleiding van een Almeloos vonnis. 
Daar het hier een zaak betreft, waarin 
beroep is ingesteld, vind ik het niet 
juist om over de zaak hier een mening 
te geven. 

Binnenkort zal in de Tweede Kamer 
een, zij het niet zo omvangrijk, maar 
toch belangrijk stukje wetgeving wor-
den behandeld op het punt van de be-
strijding van discriminatie, te weten de 
uitbreiding van de werkingssfeer van 
artikel 429-quater. De gezichtspunten 
die bij voorbeeld in zo'n Almelose zaak 
van belang zijn, kunnen ook daarbij 
aan de orde komen. Ik neem aan dat zij 
daarbij ook aan de orde zullen komen. 

De heer Van der Jagt is - dit kan mij 
op zichzelf alleen maar deugd doen -
nog eens in de klassieken van de Anti-
revolutionaire politiek gedoken. Hij re-
kent mij daar, dacht ik, niet toe " t e -
recht niet... 

De heer Van der Jagt (GPV): Nog niet! 

Minister De Ruiter: Ik zou de heer Van 
der Jagt echter wil len wijzen op een 
procedurele opstelling die uit zijn 
woorden blijkt en die ik niet geheel kan 
volgen. Tegenover mijn stelling dat 
rechtshandhaving niet een doel in 
zichzelf is, stelt de heer Van der Jagt 
dat rechtshandhaving wèl een doel in 
zichzelf is. Dit staat inderdaad diame-
traal tegenover elkaar. Dat nu de heer 
Van der Jagt zich een aantal citaten 
van Antirevolutionaire voorlieden ei-
gemaakt, daarbij zeggende dat die 
hem ondersteunen en dat de Minister 
derhalve tegenover al die Antirevoluti-
onaire voorlieden staat, is, dunkt mij, 
wel te proberen, maar kan toch niet 
gekenmerkt worden als het op een 
juiste manier aan elkaar breien van de 
touwtjes. Wij staan hier in dit huis in 
belangrijke mate tegenover elkaar. Ik 
denk dat ik ook wel weet, hoe dit komt. 
De heer Van der Jagt - dit blijkt in ie-
der geval uit de citaten - identificeert 
het recht zoals dit thans reilt en zeilt, te 
zeer met goddelijk recht. 

Wie dat doet heeft inderdaad vri j 
spel; hij kan in open doel scoren. Wij 
moeten het daarvoor echter eerst eens 
worden over de vraag of het juist is. Ik 
geloof dat het niet juist is. Wij zijn in de 
rechtsvorming bezig met een activiteit 
die zeer nauw aansluit bij de ontwikke-
ling die de maatschappij doormaakt en 
die wij proberen te sturen aan de hand 
van en geleid door beginselen. Dat zijn 
geen beginselen uit oude stukken wet-
geving, ook niet uit oudtestamentische 
wetgeving. Deze beginselen graven 
veel dieper. 

Zij liggen ook ten grondslag aan bij 
voorbeeld de oudtestamentische wet-
geving. De realisering daarvan probe-
teren wij met de teruggetrokken posi-
tie die de overheid ten opzichte van 
het dagelijks leven van de mensen 
heeft te realiseren. In die zin denk ik 
dat wi j de tegenstelling, die misschien 

wat minder zwaar is dan ik haar nu 
weergeef, bij deze gelegenheid niet 
gemakkelijk zullen overbruggen. Ik 
hoop dat wi j elkaar gaandeweg beter 
zullen leren verstaan. 

De heer Glastra van Loon heeft een 
paar punten aangehaald met de be-
doeling, te constateren, dat wij elkaar 
in belangrijke mate zijn tegengekomen 
op deze wat meer theoretische wegen. 
Twee dingen wil ik nog onderstrepen. 

De heer Glastra van Loon heeft ge-
zegd, dat bij burgers vaak een soort 
van wetspositivisme valt te constate-
ren. Dat is inderdaad een zeer opmer-
kelijk verschijnsel dat niet eenvoudig 
is te bestrijden of tegen te gaan. Het is 
naar mijn ervaring een van de moei-
lijkste opgaven voor overheidsbeleid 
de denkbeelden die wij hier uiten, met 
alle nuances die er van deze en andere 
zijden inzitten, over te brengen bij een 
burger die eenvoudig zegt: het staat «r 
en dan moet je het toch doen; je moet 
de regel toch handhaven? Daarbij 
komt het volgende. 

Ziet iemand dat op een ander terrein 
de rechtshandhaving, door de 
nood gedwongen of bewust, niet hon-
derd procent of optimaal is, dan vindt 
hij daarin vaak een legitimatie om zich 
niet te storen aan iets wat op een voor 
hem interessant terrein geldt. Dat is 
zorgwekkend. Dat vergt overredings-
kracht en het 'omzetten' van gewetens 
bij mensen. Dit weglopen van de eigen 
verantwoordelijkheid en het zich sto-
ren aan de regelgeving is uitermate 
verontrustend. 

De heer Glastra van Loon heeft zich 
niet overtuigd getoond door datgene 
wat ik over zijn eerste stelling heb op-
gemerkt. Ik ben het ermee eens dat je 
criminaliteit en de gevolgen van crimi-
naliteit niet gemakkelijk kunt onder-
scheiden. Op dat gebied kun je wel iets 
onderscheiden maar de stelling was 
nogal absoluut geformuleerd. Het 
strafbaar stellen van diefstal richt zich 
tegen een bepaald gevolg van hande-
len, namelijk dat, zonder dat er legiti-
matie voor is, de beschikbaarheid van 
een goed van de eigenaar naar een an-
der overgaat. Dat gevolg wil len wij be-
strijden. In dat licht vind ik het niet 
praktisch van de gevolgen daarvan te 
spreken, hoewel ik moet toegeven dat 
het bij andere delicten verschillend 
kan liggen. 

Niet ieder delict is bepaald door een 
gevolg. Was de stelling meer alge-
meen geformuleerd en zou zijn ge-
zegd, dat wij niet alleen hebben te ma-
ken met de directe gevolgen van con-
crete criminaliteit maar ook met alge-
meen maatschappelijke verschijnselen 
die samenhangen met het feit, dat 
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wetten worden overtreden en dat men 
zich niet aan regels houdt, dan zouden 
onze opvattingen elkaar zeer dicht zijn 
genaderd. 

D 
Staatssecretaris Haars: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l allereerst de opmer-
kingen van de heren Derks en Glastra 
van Loon beantwoorden over de regi-
onalisering en specialisatie in het ge-
vangeniswezen. 

De heer Derks vraagt of ik de speci-
alisatie niet te ver doorvoer. De reactie 
van de heer Glastra van Loon op mijn 
opmerking dat regionalisering en spe-
cialisatie tegen elkaar in werken, was 
dat ik zou hebben gezegd dat ze elkaar 
bijten. Het is naar mijn mening een nu-
anceverschil. De heer Glastra van 
Loon zegt verder dat mijn opmerking 
een dooddoener was en tot verstarring 
zou leiden. Daartegen heb ik bezwaar. 

Ik heb geprobeerd - in kort bestek 
kan men niet alles exact formuleren -
duidelijk te maken dat wanneer er gro-
tere specialisatie is, de mogelijkheden 
van regionalisering in een betrekkelijk 
klein land als Nederland kleiner wor-
den, terwij l anderzijds regionalisering 
beperkingen aan de specialisatie op-
legt. Dat betekent dat wi j een keuze 
moeten maken. 

Wij moeten telkens weer voor ieder 
mens in deze situatie kiezen wat voor 
hem belangrijker is: is het belangrijker 
dat hij in zijn naaste omgeving b l i j f t -
het is alti jd dichtbi j , want Nederland is 
niet groot - of dat hij in een iets meer 
gespecialiseerde inrichting terecht-
komt? Deze keuze moet ook worden 
gedaan wanneer de vraag aan de orde 
is of meer gedifferentieerd dan wel ge-
regionaliseerd moet worden in het ge-
vangeniswezen. Regionalisering is 
aanzienlijk gemakkelijker en waar-
schijnlijk ook nog goedkoper. 

Wij kunnen echter niet ontkennen 
dat bepaalde gedetineerden beter 
thuis zijn in een speciale inrichting. Bo-
vendien kennen wi j ook nog differenti-
atie ten aanzien van de gesloten, de 
half-open en de open inrichting. Beide 
geachte afgevaardigden zouden naar 
mijn mening toch zorg hebben wan-
neer wi j ook daarin de specialisering 
afschaften en zouden regionaliseren. 
Wij zien bij het betrekkelijk geringe 
aantal vrouwen in inrichtingen hoe 
moeili jk het is nog enigermate tege-
moet te komen aan de dwang om eni-
ge differentiatie toe te passen. Ik ben 
alleen altijd dankbaar dat de vrouwen 
blijkbaar zo veel minder crimineel zijn 
dan de mannen, dat wi j daar nauwe-
lijks toe kunnen overgaan. 

De tweede vraag van de heer Derks 
betreft de rechtspositie van de gedeti-
neerden. Hij heeft ook in tweede ter-
mijn gesteld dat de rechtspositie van 
de gedetineerden eigenlijk bij wet 
moet worden geregeld. Ik geloof dat 
hij dan voorbijziet aan alle beroepsza-
ken en deze bovendien minder regel-
matig voor zich ziet dan ik. De beklag-
en beroepsregelingen hebben langza-
merhand zo subtiel en zo ruim de rech-
ten van de gedetineerden omschre-
ven, dat ik bepaald ten behoeve van de 
gedetineerden zelf bezorgd zou zijn 
wanneer wij dit exact in een wet vast-
legden. 

Daarmee zou men een strakke for-
mulering krijgen, die veel minder soe-
pelheid laat dan wat wi j thans kennen. 
Bovendien zitten wij ook nog met het 
probleem dat niet in iedere inrichting -
specialisatie kan ik niet ontgaan - pre-
cies hetzelfde regime heerst. In de ene 
inrichting kunnen de rechten ruimer 
worden toegepast dan in een andere 
inrichting. De laatste factor is dat niet 
iedere inrichting even modern of ou-
derwets is ingericht en dus alleen al 
ruimtetechnisch andere mogeli jkhe-
den en openingen laat. 

De heer Glastra van Loon stelde dat 
inzake de raden duidelijkheid moet ko-
men door scheiding van taken, terwij l 
mijnerzijds is gesteld dat duidelijkheid 
dient te worden verkregen door onder-
scheiding. Dit is een zaak van ja en 
neen. Ik blijf erbij dat een duidelijke 
onderscheiding voldoende is. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Over de wetsontwer-
pen van hoofdstuk VI zal nog heden-
middag worden gestemd. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van 

hoofdstuk VI (Justitie) van de rijks 
begroting voor 1981, voor zover be-
treft het onderdeel Politie (16 400-VI); 

hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) 
van de rijksbegroting voor 1981, voor 
zover betreft het onderdeel Politie 
(16400-VII). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voor-
zitter! Met grote belangstelling heb-
ben wi j de vorige week de bijdragen 
aangehoord van de geachte afgevaar-
digden de heren Vis, De Gaay Fortman 
en Meuleman over het onderdeel poli-
tie van beide begrotingen. De heer De 
Gaay Fortman heeft eraan herinnerd 
dat dit voor hem de laatste discussie 

over dit onderwerp in dit huis is. Ik 
denk met veel genoegen terug aan de 
debatten, die ik met de geachte afge-
vaardigde heb gevoerd. 

Met instemming heeft deze spreker 
een passage aangehaald uit 'Police 
and Society' van Whitaker. De stell ing, 
dat voor het voortbestaan van de de-
mocratie, kwantiteit, kwaliteit en wijze 
van optreden van de politie belangrij-
ker zijn dan enige andere factor is door 
die schrijver geponeerd voor het Ver-
enigd Koninkrijk maar de vraag is of 
zij ook op gaat voor Nederland. Hoe-
zeer ik geneigd ben, met de heer De 
Gaay Fortman die vraag bevestigend 
te beantwoorden, zou ik er toch twee 
kanttekeningen bij wil len maken. 

De politie heeft tot taak de rechtsor-
de daadwerkelijk te handhaven en 
hulpte verlenen aan degenen, die hulp 
nodig hebben. De politie staat in die 
taak echter niet alleen en ik ben ge-
neigd, te zeggen dat dit heel goed is. 
Zie ik naar de portefeuilles van de Mi-
nister en de Staatssecretaris van Justi-
tie, dan mag ik wijzen op andere instan-
ties, die bij het handhaven van de 
rechtsorde betrokken zijn, zoals de 
rechterlijke macht, het gevangeniswe-
zen, de reclassering enz. Kan men zeg-
gen, dat de politie meer dan deze in-
stellingen bijdraagt aan de handha-
ving van onze democratie of is het eer-
der zo dat in onderlinge samenhang 
politie, openbaar ministerie, rechterlij-
ke macht, gevangeniswezen enz. de 
waarborgen voor het democratische 
gehalte van ons staatsbestel bieden? 
Het is duidelijk dat dit een retorische, 
bevestigend te beantwoorden vraag 
is. 

De positie van de politie in het Ver-
enigd Koninkrijk is duidelijk een ande-
re dan in Nederland het geval is. In ons 
land is de politie ondergeschikt aan 
bestuur en openbaar ministerie. Van-
daar dat in Nederland de politie min-
der dan elders een zelfstandige waar-
borg vormt voor het behoud van de 
democratie. Men kan het ook anders 
stellen. 

Wie kwantiteit, kwaliteit en wijze van 
optreden van de politie aan de orde wil 
stellen, moet zich in ons land in de eer-
ste plaats richten tot de gezagsdragers 
en beheerders met betrekking tot de 
politie. De discussie over een belang-
rijke aangelegenheid als het aanwen-
den van geweld door de politie be-
hoort dan ook bij uitstek thuis in het 
parlement. Daarom is het goed, dat wi j 
er hier over spreken. Dat gebeurt in het 
parlement voorzover het de justitiële 
kant betreft en in de gemeenteraad als 
facetten van openbare orde in het ge-
ding zijn. 
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Ook moeilijke vragen over bij voor-
beeld het stellen van prioriteiten als 
het werkaanbod overvloedig is - moet 
men eerder denken aan het bestrijden 
van de kleine criminaliteit of juist aan 
het bestrijden van ernstige misdrijven 
- worden in ons stelsel niet beant-
woord door de politie. Het zijn de ge-
zagsdragers, die hierover de beslissin-
gen moeten nemen. Echter, met deze 
kanttekeningen onderschrijf ik graag 
de bedoelde stell ing. 

Als er te weinig politie is, neemt de 
onveil igheid toe en wordt het gevaar 
van een eigen richting groot. Als de 
politie kwalitatief op onvoldoende ni-
veau is, zal haar werk dienovereen-
komstig van te laag niveau zijn en zul-
len ingewikkelde vormen van crimina-
liteit niet meer tot een oplossing kun-
nen komen. Als de wijze van optreden 
van de politie beneden de maat blijft, 
zal zij in plaats van de 'beste kame-
raad' de vijand van de bevolking wor-
den. Men zal begrijpen, dat ik hiermee 
geen schets van de feitelijke situatie bij 
de Nederlandse politie geef maar in 
abstracto zijn deze elementen terecht 
aangegeven. 

Aan de hand van de drie elementen 
kan ik vervolgens een aantal opmer-
kingen maken, allereerst over de 
kwantitatieve aspecten, aan de orde 
gesteld door de heren Vis en De Gaay 
Fortman. 

Allereerst wi l ik opmerken, omdat 
het een realistisch licht werpt op aller-
lei nieuws over ook de politie treffende 
bezuinigingen, dat de sterkte van de 
rijkspolitie de afgelopen jaren aanzien-
lijk is gegroeid. Collega Wiegel zal 
over de gemeentepolitie spreken. De 
rijkspolitie is in de afgelopen vier jaren 
met meer dan 1500 hoofden toegeno-
men. Ook voor 1981 is een toch niet 
onaanzienlijke groei van 500 hoofden 
te verwachten. Dan zullen de tekorten 
bij het korps rijkspolitie, die de afgelo-
pen jaren toch steeds zorgen baarden, 
op enkele facetten na zijn verdwenen. 
Het lijkt mij goed, dit voorop te stellen. 

Het tweede dat ik met betrekking tot 
bezuinigingen nadrukkelijk wil vermel-
den is, dat in de begroting die thans ter 
behandeling is in feite n i e t - men zou 
kunnen zeggen 'eigenlijk wel ' , omdat 
een kleine bijstelling heeft plaatsge-
vonden - is bezuinigd op het korps 
rijkspolitie. De kamerleden lezen in de 
kranten ongetwijfeld steeds stukken 
die van moeilijkheden bij de politie ge-
tuigen. De financiële situatie is ook he-
lemaal niet zo dat wij daar alleen maar 
met voldoening naar zien. Het betreft 
thans de doorwerking in het lopende 
jaar van maatregelen die reeds in het 

vorige jaar zijn genomen. Daardoor 
worden ze niet minder pijnlijk of ern-
stig. Ik wi l ze niet bagatelliseren. 

Voor de onderhavige begroting is de 
schade echter gelukkig tot een uiterst 
m in imum beperkt. Dat betekent niet 
dat wi j de politie helemaal uit het ge-
heel van op financieel terrein noodza-
kelijke maatregelen kunnen lichten. 
Het is beslist niet ondenkbaar dat een 
verdere afremming zal moeten plaats-
vinden op gebieden waar tot een ver-
dere uitbreiding van de organisatie 
zou kunnen worden besloten. 

Wij hebben echter één heel duideli j-
ke richtli jn, namelijk dat verbetering 
van de kwaliteit van de politie nog al-
t i jd belangrijker is dan de uitbreiding 
van de kwantiteit. Vandaar - ik loop al 
even vooruit op hetgeen hierna komt -
dat wi j veel aandacht wil len besteden 
aan de opleiding en vorming van de 
politieambtenaar en de verhoging van 
de efficiency van het apparaat. Daar 
ligt het zwaartepunt van het beleid. 

De opleiding van de Nederlandse 
polit ieman en polit ievrouw is de laat-
ste jaren niet alleen in deze vergader-
zaal, maar ook in de Tweede Kamer en 
elders onderwerp van discussie ge-
weest. Ook ditmaal hebben verschil-
lende afgevaardigden aspecten van de 
opleiding aan de orde gesteld. Ik gri jp 
de gelegenheid graag aan om daar-
over wat meer te zeggen. 

Het opleidings- en vormingsbeleid 
dient, als integrerend onderdeel van 
personeels- en organisatiebeleid, een 
bijdrage te leveren tot het bereiken 
van de voor dit beleid geformuleerde 
doelstellingen. Enerzijds betekent dat 
een gericht zijn op de maatschappij 
ten dienste waarvan en waarbinnen de 
politie haar werk verricht, anderzijds 
een gericht zijn op mannen en vrou-
wen die het vak van politieambtenaar 
uitoefenen. Dat de maatschappij sterk 
verandert is buiten kijf, al is niet ieder 
even gelukkig met de ontwikkelingen. 
Naast democratisering, emancipatie 
en grotere mondigheid, die op zich zelf 
positief zijn te waarderen, zijn er ook 
zorgen. 

Veel mensen maken zich, naar ik 
meen terecht, zorgen over onder meer 
de positie van etnische en culturele 
minderheden, de toenemende intole-
rantie en het daarmee samenhangen-
de gebruik van geweld, sterke ver-
eenzaming, met daaraan gekoppeld 
gevoelens van onbehagen en angst. 
De verandering waarover ik het heb 
betreft niet alleen de maatschappij, 
maar ook de politie zelf. De mannen en 
vrouwen die bij de politie werken ver-
anderen zelf ook mee. Democratise-
ring en grotere mondigheid hebben 

tot gevolg, dat ook binnen de politie 
het gezag niet zonder meer en blinde-
lings wordt geaccepteerd. 

Er is een discussie gaande over de 
taak van de politie en de wijze waarop 
die moet worden uitgevoerd en de rol 
van iedereen daarin. De vraag kan 
worden gesteld wat daarvan nu de be-
tekenis voor de opleiding is. Allereerst 
is daar de primaire opleiding. De ge-
achte afgevaardigden Vis en De Gaay 
Fortman hebben beiden het belang be-
nadrukt van meer aandacht voor de 
sociale vaardigheden, waarbij de heer 
De Gaay Fortman de belangrijke rol 
van het leerplan heeft beklemtoond. 
Dat de huidige opleiding niet optimaal 
is, is geen punt van discussie. 

Zowel het onderzoek van het WODC 
naar de relatie tussen de primaire op-
leiding en de praktijk als ook het werk 
van de interdepartementale stuur-
groep herziening primaire opleiding 
tonen dat aan en bepleiten wijzigin-
gen. Deze wijzigingen zijn, precies zo-
als ik zojuist heb gedaan, onder te ver-
delen in wijzigingen die meer gericht 
zijn op de maatschappij en die meer 
gericht zijn op de cursist zelve. 

De wijzigingen in de opleiding meer 
gericht op de maatschappij betreffen 
met name de verdere sociale en maat-
scnappelijke vorming van de aspiran-
ten, het brengen van de opleiding 
dichter bij de praktijk door middel van 
een stage, het zichtbaar maken van de 
betekenis, de onderlinge samenhang 
van de vakken, de integratie van ken-
nis, vaardigheden en houdingsaspec-
ten. 

De wijzigingen meer gericht op de 
individuele cursist hebben vooral be-
trekking op het gaan benaderen van de 
aspiranten als volwassen personen 
met een eigen verantwoordeli jkheid 
die zichzelf onder begeleiding toerus-
ten op het vak van politie-ambtenaar. 
Een veilige door regels en voorschrif-
ten bepaalde schoolsituatie zal omge-
bouwd moeten worden naar een waar 
veel minder geregeld is en waarin de 
aspiranten leren omgaan met hun ei-
gcn verantwoordeli jkheid. 

Opleiding en vorming zijn geen een-
malige en op zichzelf staande zaken. 
De maatschappij verandert en de men-
sen veranderen, ook naarmate zij ou-
der worden. Opleiding en vorming die-
nen dan ook een belangrijke plaats in 
te nemen in een systeem van perma-
nente educatie. Voor het korps rijkspo-
litie zijn , zoals bekend, plannen in een 
vergevorderd stadium om te komen 
tot een centraal instituut voor voortge-
zette opleiding en vorming. 

Dit instituut zal een belangrijke rol 
moeten gaan spelen in de voortgezette 
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opleiding waarbij niet alleen gedacht 
wordt aan politiefunctionarissen, maar 
ook aan burgerfunctionarissen die bij 
de politie werken. Het gaat bij de te 
ontwikkelen cursusactiviteiten vooral 
om een drietal typen; in de eerste 
plaats cursussen gericht op het nog 
beter functioneren in de huidige func-
tie, cursussen gericht op het bekleden 
van nieuwe functies en activiteiten ge-
richt op het functioneren van onderde-
len van de organisatie. 

Niet alleen vaktechniek, maar ook en 
vooral inzicht in sociaal-maatschappe-
lijke ontwikkelingen en het vinden van 
een eigen plaats van de polit ieman en 
•vrouw daarin. Ook de wijze waarop 
men in een politie-organisatie met el-
kaar omgaat en de problemen die 
daarbij kunnen rijzen, zullen aan de or-
de komen, want zijn die vragen niet 
vaak een afspiegeling van de vragen in 
de maatschappij zelf? 

De heer Vis sprak zijn vrees uit dat 
wanneer ook dit centraal instituut zou 
worden getroffen door bezuinigingen 
dit tot gevolg zou kunnen hebben dat 
het cursusaanbod zou verschralen. Dat 
gevaar realiseer ik mi j ; het is mogelijk 
dat onder druk van bezuinigingen 
vooral de technische cursussen na-
druk zullen krijgen en de andere wei-
licht eerder als een soort luxe het lood-
je zouden kunnen leggen, maar met 
deze woorden alleen al hoop ik bena-
drukt te hebben dat ook ik dat gevaar 
onderken en dat ik dat een verkeerde 
ontwikkeling zou vinden. 

In een ti jd waarin het vak van politie-
man, van polit ievrouw steeds gecom-
pliceerder en daardoor ook wellicht 
uitdagender wordt, in een ti jd waarin 
door sociaal-economische factoren 
een kwantitatieve oplossing van de 
problemen nauwelijks meer mogelijk 
is, in zo'n ti jd dient nog meer dan an-
ders aandacht te worden besteed aan 
de kwaliteit, in dit geval van de politie-
mensen. 

Dat betekent de noodzaak, te inves-
teren in de opleiding en in de bijstel-
ling en de verbetering daarvan en on-
danks alle heel concrete financiële, 
materiële en personele problemen 
toch proberen om te komen tot herzie-
ning van de primaire opleiding tot een 
systeem van permanente educatie, 
met een sleutelrol voor het centraal in-
stituut voor voortgezette opleiding en 
vorming. 

Opleiding, vorming en organisatie 
van de politie hebben ook een en an-
der met elkaar te maken. Wat de rijks-
politie betreft heeft de heer Vis daar-
over enige opmerkingen gemaakt. Hij 
heeft mijn mening gevraagd over het 

rapport 'proefdistricten', gezien tegen 
de achtergrond van de voorgestelde, 
reorganisatie van de Nederlandse poli-
tie. Ik wil vooropstellen dat bij het op-
stellen van dit rapport niet kon worden 
uitgegaan - dat zou ook niet goed zijn 
geweest - van een algehele reorgani-
satie van de politie, zij het dat als wi j 
de organisatie van provinciale politie 
nader gaan invullen, zich vragen zullen 
voordoen die wel degelijk beter aan de 
hand van dit rapport kunnen worden 
beantwoord dan zonder dat rapport. 

Mijn ambtgenoot van Binnenlandse 
Zaken en ik hebben een voorlopige re-
actie op dit rapport vervaardigd en die 
hebben wi j ook ter griffie van deze Ka-
mer gedeponeerd. Ik denk dat het 
technisch niet mogelijk was, dat de 
heer Vis bij de vorige gelegenheid al 
kennis had van die reactie. Ik hoop dat 
dit nu wel het geval is en dat hij ermee 
kan instemmen, dat ik mijn reactie nu 
tamelijk kort houd. Het staat immers 
allemaal al op papier. 

Wel wil ik nog een opmerking ma-
ken over de door de heer Vis veronder-
stelde - hij zal misschien zelf wil len 
zeggen: gesignaleerde - discrepantie 
tussen de uitgangspunten en de aan-
bevelingen van het rapport 'proefdis-
tricten'. Hij meent in het rapport te 
zien, dat er ondanks de wens van de 
specialisatie en decentralisatie toch 
weer enkele specialiserende en centra-
liserende elementen naar voren ko-
men. Nu kan in een grote landelijke or-
ganisatie natuurlijk nooit alleen maar 
het een of alleen maar het ander wor-
den gekozen. Dat lijkt mij uitgesloten. 
Ik geloof alleen dat de voorbeelden die 
de heer Vis gaf, toch wel makkelijk te 
plaatsen zijn in het stelsel, dat in het 
rapport wordt voorgestaan. 

Ik wi l eerst iets zeggen over het in-
stellen van een afdeling criminele in-
lichtingen en een afdeling politie-infor-
matie/herkenningsdienst. In dit geval 
gaat het om een voorstel tot verdere 
ontwikkeling en de daaruit voortvloei-
ende opsplitsing van een al bestaande 
district-recherche-informatiedienst. 
Enerzijds bestaat in verband met de 
ontwikkeling van de zwaardere crimi-
naliteit behoefte aan verdere uitbouw 
van de organisatie die belast is met het 
vergaren van inlichtingen over crimi-
naliteit. 

Anderzijds dient het verder ontwik-
kelen van herkenningsdiensten bij de 
districten, ook al gelet op de taak die 
de rijkspolitie heeft in het kader van de 
basisregeling regionale samenwer-
king, te worden bevorderd. Hoewel het 
instellen van twee aparte afdelingen 
als een vorm van specialisatie gezien 
zou kunnen worden, wordt onder 

meer gelet op de eisen die in verband 
met de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer worden gesteld, voor-
gesteld om het inwinnen, het opslaan 
en het verstrekken van de onderschei-
den soorten informatie ook organisa-
torisch te scheiden. 

De informatieuitwisseling, die door 
de instelling van beide afdelingen toe-
neemt, betekent dat de communicatie 
met de landgroepen wordt bevorderd. 
Dit is dus een duidelijk voorbeeld van 
een organisatorische ingreep die lijkt 
te voeren tot toeneming van de orga-
nisatorische bovenbouw, maar die 
juist bevordert dat de basis - de land-
groepen - beter wordt bediend en dat 
het werk van die groepen wordt bevor-
derd. 

Dan het voorstel tot het instellen van 
een afdeling technische recherche per 
district. Thans is er per district een ge-
disloceerde dienst technische recher-
che werkzaam. 

Deze diensten, in totaal 17 en per 
district één, zijn organisatorisch sa-
mengevoegd tot vijf groepen techni-
sche recherche. Het rapport stelt voor 
de groepsstructuur op te heffen en de 
diensten ook hiërarchisch onder te 
brengen in het district, gelet op de be-
staande werkcontacten. 

In feite is hier sprake van het dichter 
brengen van een organisatie-onder-
deel bij de plaats waar de activiteiten 
moeten worden verricht. Ook met het 
aanstellen van officieren algemene za-
ken wordt beoogd een optimale com-
municatie tussen groepscommandant 
en districtsstaf te bevorderen. Eventu-
ele veranderingen moeten behoed-
zaam worden ingevoerd en periodiek 
worden beoordeeld. De snelheid waar-
mee veranderingen kunnen plaatsvin-
den wordt overigens mede bepaald 
door voorwaarden en beperkingen 
van financiële aard. 

Een volgend element uit het drieluik 
betreft het optreden van de politie. Ik 
wi l dan iets zeggen over criminaliteits-
bestrijding. De heer De Gaay Fortman 
heeft erop gewezen dat de burger zich 
stoot aan gevallen van niet-vervolging 
van strafbare feiten, aan seponering 
van zaken door de politie. Deze opmer-
king ligt wonderwel in het verlengde 
van zaken die aan de orde zijn geweest 
bij de behandeling van de begroting 
van Justitie. De grenzen zijn ook moei-
lijk exact te trekken. 

In dat verband heb ik zojuist al opge-
merkt dat het inderdaad een zorg is dat 
de prioriteitenstelling, waarover bij 
voorbeeld in dit huis goed en in zekere 
zin gemakkelijk kan worden gespro-
ken, bij de burgers niet altijd op het no-
dige begrip kan rekenen. Er zijn echt 
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duidelijke vragen naar voorl ichting en 
uitleg hoe dit in elkaarzit. 

Het is inderdaad waar dat er plaat-
sen zijn in Nederland waar de polit ie 
zich meer dan elders tot een prioriteit-
stelling verplicht moet achten. Dit uit 
zich soms in een min of meer summie-
re behandeling van aangiften van rela-
tief niet zo belangrijke strafbare feiten. 
De reden voor het niet al te diepgaand 
behandelen kan overigens ook zijn dat 
er weinig of geen aanknopingspunten 
voor opsporing zijn. 

Niet iedere burger kan bovendien 
een scherp inzicht hebben wat de poli-
tie wel doet aan een bepaalde zaak. 
Het kan ook schijn zijn dat de politie er 
weinig aandacht aan besteedt. In het al-
gemeen wi l ik dus wel voorzichtig zijn 
met te spreken over onbehoorli jk be-
stuur en over onaanvaardbare rechts-
ongeli jkheid. Ik wi l echter de proble-
men bepaald niet onderschatten. 

Ik wi l nog wel eens onderstrepen dat 
in een situatie waarin aan een strakke-
re prioriteitstelling niet valt te ontko-
men, het niet de politie zelf is die pri-
oriteiten bepaalt, maar het Openbaar 
Ministerie. Daarvan kan alleen iets te-
recht komen als er een goed en regel-
matig overleg is tussen politie en het 
Openbaar Ministerie. 

De heer De Gaay Fortman heeft een 
heel bijzondere kant van het politie-op-
treden aan de orde gesteld, toen hij zei 
dat hij de indruk had, zonder dit ove-
rigens te kunnen bewijzen, dat de poli-
tie in die zin discriminerend optreedt 
dat zij onevenredig veel aandacht be-
steedt aan vreemdelingen in vergeli j-
king met blanken. 

Met andere woorden: het feit van 
vreemdeling zijn en tevens een niet-
blanke huidskleur hebben zou oneven-
redig de aandacht van de politie trek-
ken. Ook al zou dit niet voor 100% ze-
ker te bewijzen zijn, elke aanwijzing die 
in deze richting gaat, moet ons in hoge 
mate alert doen zijn op deze zaak. Als 
er iets zorgvuldig moet worden bege-
leid en tegengegaan, dan zou het wel 
het verschijnsel zijn waarop de geach-
te afgevaardigde wijst. Daarover mag 
geen enkel verschil van mening be-
staan. Discriminatie in welke vorm dan 
ook van de kant van de politie, mag 
niet worden geduld. 

Wel zullen wi j moeten proberen ons 
op feiten te baseren. Voor de juistheid 
van de indruk die de geachte afgevaar-
digde heeft kan ik nauwelijks ontken-
nend of bevestigend materiaal aandra-
gen. 

Het enige wat ik heb kunnen vinden, 
zijn enkele opmerkingen in het verslag 
van een onderzoek, ingesteld door het 

WODC, naar het werk van de politie-
surveillance, uit 1976. Ook als wi j dat 
onderzoek goed tot ons laten door-
dringen, blijkt toch nog onvoldoende 
waar precies de bron van het kwaad 
ligt. Ik wijs er nogmaals op dat dit on-
derzoek de surveillance betrof, niet bij 
voorbeeld de recherche. Voor zover de 
geachte afgevaardigde net zijn opmer-
kingen heeft beoogd, het attentiesig-
naal nog eens duidelijk te hijsen, kan ik 
hem daarvoor alleen maar dankbaar 
zijn. Ik hoop, datgene wat wi j op dit 
terrein ook tegenkomen effectief te 
kunnen tegengaan. 

De heer Meuleman heeft bijzondere 
aandacht gevraagd voor het probleem 
van de verslaving aan verdovende 
middelen, ook een vraagstuk dat bij 
het onderdeel Politie kan worden be-
handeld en dat meer in het algeneen 
de rechtshandhaving betreft. Hij heeft 
gewezen op het mij uiteraard bekende 
artikel van commissaris Blaauw in het 
Politieblad van april 1980. Het pro-
bleem van de verdovende middelen is 
in vele opzichten van ernstige aard. 
Aan de ene kant zijn er de zware drug-
verslaafden, met alle problemen die 
hun verslaving voor henzelf en voor 
hun omgeving met zich brengt. In dit 
verband noem ik ook de delicten, 
meestal vermogensdelicten, die door 
verslaafden op grote schaal worden 
gepleegd om aan verdovende midde-
len te komen. Aan de andere kant is er 
de goed georganiseerde handel in 
drugs, die als een vorm van zware cri-
minaliteit moet worden beschouwd 
waartegen een zo effectief mogelijk 
optreden door politie en justitie gebo-
den is. 

Dat optreden vindt ook op verschil-
lendefronten plaats. In de eerste 
plaats is er de opsporing, vervolging 
en berechting van de overtreders van 
de Opiumwet. De geachte afgevaar-
digde vroeg naar ik meen om hogere 
strafmaxima. Ik moge eraan herinne-
ren dat nog niet zo lang geleden de 
strafmaxima zijn verhoogd, tot 12 jaar 
gevangenisstraf. Ook gelet op de straf-
fen die in het algemeen voor deze de-
licten worden opgelegd, meen ik dat 
die maxima voldoende zwaar zijn in de 
in Nederland gegeven omstandighe-
den. Ik voeg hieraan toe dat wi j het in 
dit verband zeker niet alleen kunnen 
hebben van de straffen die worden op-
gelegd, maar dat een grotere pakkans, 
met andere woorden: een goed op-
sporingsbeleid, de beste mogelijkhe-
den biedt om de toevoerkanalen van 
drugs af te snijden. 

Op het ogenblik wordt op mijn de-
partement een studie gemaakt van een 
aanvulling van de Opiumwet ter ver-

betering van de opsporing. De gedach-
ten centreren zich rond een nieuwe be-
paling, die samenspanning in het ple-
gen van bepaalde, in de Opiumwet 
omschreven feiten tot strafbaar feit 
zou maken. Daarmee zou kunnen wor-
den bevorderd dat niet alleen diege-
nen kunnen worden aangepakt die bij 
voorbeeld drugs voorhanden hebben 
maar ook degenen die als belangheb-
benden bij de transacties juist op de 
achtergrond blijven, en die anderen 
het riskante werk laten doen. Ik voeg 
hieraan toe dat het een buitengewoon 
moeilijke opgave is, op dit terrein het 
juiste evenwicht te vinden. 

Verder voeren mijn ambtgenoot van 
Binnenlandse Zaken en ik een zo actief 
mogelijk vormings- en voorlichtings-
beleid jegens de desbetreffende re-
cherche-onderdelen. In dat kader heeft 
de Centrale Recherche Informatie-
dienst, waartoe ook het Bureau lnter-
pol behoort, een dienstverlenende 
taak jegens de gehele Nederlandse po-
litie, ten einde internationale politiële 
berichtenwisseling zo snel mogelijk tot 
stand te laten komen. Ik voeg eraan 
toe dat ik doende ben, mogelijkheden 
te onderzoeken om, naast de bestaan-
de detachering van politie-ambtena-
ren aan de Nederlandse ambassade in 
Bangkok, ook op een tweetal andere 
doorvoerl i jnen van drugs, één in het 
Midden-Oosten en één op het weste-
lijk halfrond, Nederlandse politie-
agenten te doen stationeren. 

Voorts wordt een zo slagvaardige 
hulpverlening aan drugverslaafden, 
zodra zij in handen van politie of justi-
tie geraken, bevorderd, uiteraard in 
nauwe samenwerking met mijn ambt-
genoot van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne. 

Ten slotte wi l ik wijzen op studies 
die worden verricht om na te gaan 
welke vormen van verpleging de 
meest succesrijke kunnen zijn. Voor-
alsnog kan dwangverpleging daaron-
der niet worden gerekend, maar wel 
opent het ontwerp van een Wet Bijzon-
dere Opneming in Psychiatrische Zie-
kenhuizen een mogelijkheid tot opna-
me met rechterlijke machtiging op ei-
gen verzoek. Die regeling zal in som-
mige gevallen ook van toepassing 
kunnen zijn bij zwaarverslaafden. 

De vindingri jkheid van illegale han-
delaren in drugs is groot, mijnheer de 
Voorzitter. Ik mag echter wel onder-
strepen dat de onderdelen van de Ne-
derlandse recherche dikwijls met nog 
grotere vindingrijkheid en met succes 
de opsporing en de terugdringing van 
verdovende middelen ter hand ne-
men. Ik wil niet besluiten, zonder deze 
onderdelen daarvoor een woord van 
waardering te geven. 
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Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ook ik wi l gaarne mijn dank betui-
gen voor de positieve begeleiding die 
het beleid van mijn ambtgenoot van 
Justitie en van mij hier heeft onder-
vonden van de kant van de geachte af-
gevaardigden de heer De Gaay Fort-
man, de heer Vis en de heer Meule-
man. 

In aansluiting aan het betoog van 
mijn ambtgenoot zou ik in de eerste 
plaats iets wil len zeggen over de zoge-
heten fol low-up van de gebeurtenis-
sen op de 30ste april, te weten over het 
beraad waar na de 30ste april om is 
gevraagd. De geachte afgevaardigde 
de heer Vis heeft daarover gezegd dat 
het een illusie is om te denken dat de 
wetenschap de oplossing in de zak zou 
hebben. De WRR, zo zei de geachte af-
gevaardigde, is geen orakel. Hij voeg-
de daaraan toe: Eén goede burge-
meester is op een dergelijk moment 
belangrijker. Op zichzelf ben ik het met 
die constatering eens. 

De geachte afgevaardigde de heer 
De Gaay Fortman heeft in dezelfde 
geest gesproken. Hij heeft erop gewe-
zen - ik denk dat dit van zijn kant vol-
strekt terecht is - dat hij, toen hij sprak 
over het zogeheten 'breed beraad', 
doelde op de breedte van het beraad 
in politieke zin, daarmee aangevende 
dat het nader bestuderen van dergelij-
ke aangelegenheden zo zou moeten 
zijn dat daarbij tegenstellingen tussen 
regeringspartijen en oppositie niet 
zouden moeten tellen. Hij heeft daar-
aan toegevoegd dat een wetenschap-
pelijke aanpak de ongelukkigste is, 
waarna hij overigens weer zei dat hij 
het rapport van de WRR zelf had kun-
nen schrijven. Ik vraag mij af, of dit wel 
met elkaar spoort; ik zet daar een 
vraagteken bij. Ik ben het echter op 
zichzelf met de constatering van de ge-
achte afgevaardigde eens dat het de 
twee meestbetrokken departementen 
zullen moeten zijn die zelf dit soort 
aangelegenheden zullen moeten eva-
lueren en zelf daaruit de lessen zullen 
moeten trekken voor de verdere toe-
komst. 

Als ik zie naar gisteren, naar de gang 
van zaken in Nijmegen - ik kom daar-
over nog te spreken - , dan geloof ik 
dat wi j inderdaad op basis van de er-
varing in andere situaties opgedaan, 
een stuk verder zijn gekomen. Ik wil 
hieraan toevoegen dat het commen-
taar van het kabinet op de WRR-rap-
portage er zeer binnenkort zal zijn. Aan 
de hand van dat commentaar zal dit 
breed beraad er wellicht ook in de 
volksvertegenwoordiging kunnen zijn, 
want daar is de mogelijkheid voor het 

breedste beraad aanwezig. Wij zouden 
bepaald in die richting wil len koersen 
en zijn het dus eens met datgene wat 
de geachte afgevaardigden de heer De 
Gaay Fortman en de heer Vis daarover 
hebben gezegd. 

Na het uitvoerige betoog van mijn 
ambtgenoot behoef ik over de oplei-
ding weinig meer te zeggen. Ik zou er 
nog aan wil len toevoegen, dat de 
Stuurgroep Herziening Primaire Oplei-
ding - die al een tussen-rapportage 
heeft uitgebracht, tenderend in een 
langere duur van de opleiding en ten-
derend tot het opnemen in de oplei-
ding van een stageperiode - over eni-
get i jd haar eindrapport zal uitbren-
gen. Uit het betoog van mijn ambtge-
noot van Justitie zal het de Kamer al 
gebleken zijn, dat wi j aan de verwezen-
lijking van de verbetering van de pri-
maire politie-opleiding hoge voorrang 
geven. 

De heer Vis heeft een prikkelende 
vraag gesteld over het percentage 
vrouwen bij rijks- en gemeentepoli-
tie. Hij heeft geconstateerd dat er bij 
de selectie aanmerkelijke verschillen 
zijn tussen beide: bij de rijkspolitie is 
het percentage positief beoordeelden 
12 tot 13 en bij de gemeentepolitie 5 
tot 6. De heer Vis heeft daaraan de 
suggestieve vraag vastgeknoopt, of 
een van de redenen voor dit verschil 
niet zou zijn dat sommige gemeenten 
geen vrouwen bij de politie wi l len. Het 
percentage positief beoordeelde vrou-
welijke sollicitanten bij de gemeente-
politie is in 1979 opgeklommen tot 8,2. 
De gemeentepolitie is de rijkspolitie op 
dit punt echter nog niet voorbijge-
streefd. 

De geachte afgevaardigde heeft 
daaraan de vraag verbonden of het 
niet dienstig zou zijn nog een oekaze 
naar de gemeenten te laten uitgaan. Ik 
ben er niet tegen. Aan de andere kant 
kennen de gemeenten onze opvattin-
gen, dat waar mogelijk vrouweli jke 
kandidaten bij de gemeentepolit ie 
hun kans moeten krijgen. Mijn be-
voegdheid ten opzichte van de ge-
meentepolitie is, zoals de heer Vis on-
getwijfeld weet, echter een geheel an-
dere dan de positie van de Minister 
van Justitie ten opzichte van zijn rijks-
politie. 

Laatst zijn in de Tweede Kamer vra-
gen gesteld over het beleid dat door 
de burgemeester van Wageningen, 
een goede bekende van de heer Vis, 
wordt gevoerd. Kennelijk voelt deze 
burgemeester er ook niet veel voor om 
vrouwen in zijn korps op te nemen. 
Misschien is het mogelijk aan het ant-
woord op de vragen over Wageningen 
een meer algemene oekaze vast te 

knopen. Ik zal het gaarne vanuit een 
positieve intentie bezien. 

De geachte afgevaardigde de heer 
De Gaay Fortman, heeft de stelling 
vertolkt dat, waar in een tijd van bezui-
niging wellicht ook in de politiesector 
hieraan niet te ontkomen is, deze be-
zuiniging in de eerste plaats moet wor-
den gezocht in verbetering van de 
werkwijze van de organisatie. Ik ben 
het helemaal met hem eens. Mijn col-
lega van Justitie en ik stimuleren de 
verdere modernisering van de werk-
wijze en de organisatie van het politie-
apparaat. In de nota aan de Tweede 
Kamer wordt daaraan ook aandacht 
besteed. 

Het Departement van Binnenlandse 
Zaken richt voorts zijn aandacht met 
name op het stimuleren van bezinning 
op de werkwijze en de organisatie. 
Ontwikkelingen in een aantal gemeen-
telijke korpsen worden door ons gesti-
muleerd. Nieuwe inzichten, zoals die 
uit ontwikkelingen naar voren komen, 
zullen zeker hun vertaling vinden naar 
de bedrijfsvoering in andere korpsen. 
Bij de beperkte middelen die er zijn 
moet in die richting worden gekoerst. 
Daarnaast-u i t het betoog van dege-
achte afgevaardigde bleek dat hij het 
daarmee eens is - zal in de tussenperi-
ode met de hiervoor beschikbare mid-
delen moeten worden verder gegaan 
met de uitbreiding van het aantal poli-
tieambtenaren. 

Mijn ambtgenoot van Justitie heeft 
de ontwikkelingen geschetst bij het 
korps Rijkspolitie. Organiek en met na-
me qua invulling is de sterkte van de 
gemeentelijke politiekorpsen in de af-
gelopen jaren aanzienlijk gegroeid, in 
de orde van grootte van 2000 man. 

De geachte afgevaardigde de heer 
De Gaay Fortman heeft de concrete 
vraag gesteld hoe het staat met het on-
derzoek naar het politie-optreden bij 
de Groote Wetering. 

In de eerste plaats worden de klach-
ten, die over het optreden van de poli-
tie bij de ontruiming van de Groote 
Wetering bij de Hoofdofficier van Jus-
titie zijn ingediend, thans onderzocht. 
Bovendien heeft de burgemeester van 
Amsterdam een onderzoek in algeme-
ne zin ingesteld, vooral met het doel 
het optreden van de politie in een der-
gelijke situatie te evalueren. Hij heeft 
ongetwijfeld daarmee in de toekomst 
voordeel te doen, mochten zich derge-
lijke situaties nog eens voordoen. De 
resultaten van het onderzoek zullen 
door de burgemeester aan de ge-
meenteraad worden aangeboden. 

Ik ben het eens met de opvatting van 
de heer De Gaay Fortman dat een goe-
de mentale opvang, vooral van de po-
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litiemensen die in ME-verband bij 
grootschalig politioneel optreden zijn 
ingezet, noodzakelijk is. De geachte af-
gevaardigde heeft daarover gezegd 
dat het antwoord op dit punt in de me-
morie van antwoord wat mager is. Wij 
hebben een studieconferentie in 
Warnsveld georganiseerd naar aanlei-
ding van de gebeurtenissen op 30 april 
in Amsterdam. De rapportage is ons 
zeer kort geleden aangeboden. Een sa-
menvatting is meteen daarna open-
baar gemaakt. Naar mijn mening kan 
ik een voorschot nemen op het oor-
deel van mijn ambtgenoot en mij over 
het rapport en wel dat door het rapport 
het beleid kan worden verbeterd. 

Aan het einde van mijn betoog wi l ik 
nog iets toevoegen aan hetgeen ik 
over het optreden van de politie in 
grootschalige situaties heb gezegd. De 
heren De Gaay Fortman en Meuleman 
hebben gezegd dat te lang wachten 
door de overheid met daadwerkelijk 
optreden in dergelijke situaties niet 
verantwoord is. De heer De Gaay Fort-
man heeft erbij gezegd dat het geweld 
alle betrokkenen deformeert. Lang 
wachten met optreden leidt tot forten-
bouw, hetgeen onaanvaardbaar voor 
de rest van de bevolking is. Aan de in-
zet van materieel zijn bovendien grote 
kosten verbonden. Op zichzelf zijn dit 
feitelijke constateringen die volstrekt 
juist zijn. 

Ik ben het ook eens met hetgeen de 
heer De Gaay Fortman daarover heeft 
gezegd. Naar mijn mening werkt lang 
dralen met daadwerkelijk optreden te-
gen grootscheepse verstoringen van 
de openbare orde escalerend . Natuur-
lijk - dat is de andere kant van de me-
daille - wordt door de bevoegde auto-
riteiten in dergelijke situaties altijd ge-
streefd naar een oplossing via overleg 
en via overreding. Dat heeft het verle-
den ook wel bewezen. Het verleden 
heeft echter ook aangetoond dat over-
leg er vaak niet toe leidt dat de over-
legpartner bereid is zich te laten over-
reden. Dan is daadwerkelijk optreden 
door de overheid inderdaad noodzake-
lijk. 

Wij hebben dat gisteren nog eens 
gezien. De geachte afgevaardigden 
hebben daarvan via de media kennis 
kunnen nemen. Bij de grootscheepse 
actie zelve waren ongeveer 2000 man 
personeel betrokken. Het totaal aantal 
ingezet personeel was echter nog gro-
ter door alle begeleiding erom heen. 

Bijstand is verleend door de politie 
uit andere gemeenten, door de rijkspo-
litie en ook door de Koninklijke Mare-
chaussee. Veel materieel is ingezet. 

Het was naar het oordeel van de ver-
antwoordelijke autoriteiten - ik ben 
het volstrekt eens met hun beleidskeu-
ze - gewoon noodzakelijk grootschalig 
op te treden in Nijmegen omdat wan-
neer dit niet was gebeurd, de situatie 
die als uitzonderlijk ernstig kon wor-
den gekwalificeerd, waarschijnlijk met 
veel meer problemen en ook verwon-
dingen had moeten worden opgelost 
dan nu het geval is. Er was een gr im-
mige sfeer in Nijmegen, ook in de da-
gen vóór maandag. 

De inlichtingen wezen er ook op dat 
er lieden van buiten Nijmegen zich 
naar die stad hadden begeven. Ge-
bruik is gemaakt van wapens als ste-
nen, katapulten en ijzeren staven. Kort-
om, de situatie was zeer gevaarlijk 
voor het politiepersoneel. Er zijn nogal 
wat verwondingen voorgevallen. Van 
de vuurwapens is geen gebruik ge-
maakt. Hiervoor was een zeer zorvuldi-
ge instructie gegeven. Er waren, zo 
heb ik mij laten informeren, concrete 
situaties, waarin het gebruik van vuur-
wapens geoorloofd zou zijn geweest. 
Toch is het niet gebeurd. 

Vandaar dat de Regering gelet op de 
plannen zoals ze in Nijmegen waren 
opgezet en de manier waarop de auto-
riteiten hebben gehandeld, alleen 
maar haar erkentelijkheid ervoor kan 
uitspreken en met name ook haar 
waardering wil uiten voor de wijze 
waarop het politiepersoneel en de 
Koninklijke Marechaussee zeer be-
heerst het karwei daar hebben ge-
klaard. 

De heer Meuleman, die in algemene 
zin maar ook verwijzende naar de 
30ste april nog eens de waardering 
van zijn fractie voor het optreden van 
de politie heeft uitgesproken, heeft 
ook geconstateerd, dat het sterktete-
kort, organiek en feitelijk, is opgelost. 
Toch is het naar onze overtuiging no-
dig ook in de komende tijd de sterkte 
geleidelijk aan verderte verhogen. In 
de afgelopen jaren is er onder verant-
woordeli jkheid van mijn ambtgenoot 
van Justitie en van mij wel wat inzake 
de politie gebeurd. 

In de opleidingen zijn verdere mo-
derniseringen in gang gezet. De bewa-
pening is gemoderniseerd. Voorzie-
ningen om de politiemensen beter te 
beschermen zijn getroffen. Het beleid 
van mijn ambtsvoorganger ten aan-
zien van de bouw van politiebureaus is 
gelukkig ondanks definanciële perike-
len toch duidelijk voortgezet. Aan de 
wetgeving met betrekking tot de poli-
tie is in de afgelopen tijd hard gewerkt, 
al zijn er sommigen buiten deze hoge 
vergadering op congressen geweest 
en zullen er ongetwijfeld straks bij de 

andere partij op het congres zijn, die 
daar een wat uitzonderlijk oordeel 
over hebben. 

Zeer veel dank betuig ik voor de 
steun die de Kamer heeft gegeven. Al 
datgene zou ik ten slotten wil len zeg-
gen, wat op het terrein van het Depar-
tement van Binnenlandse Zaken in de 
afgelopen jaren kon gebeuren, kon 
mede tot stand komen door de bouw-
stenen die mijn ambtsvoorganger, die 
straks deze Kamer gaat verlaten, heeft 
gelegd. 

D 
De heer Vis (PvdA): Mijnheer de Voor-
zitter! Goede nota heb ik genomen van 
de mededeling van de Minister van 
Justitie dat hij een verschraling van de 
opleiding zou beschouwen als een 
foute ontwikkeling. Ik wens hem veel 
sterkte toe bij zijn voornemen, dit te 
voorkomen. Ik hoop dat zijn ambtsop-
volgers daarin eveneens zullen slagen. 
Ik vind het niet overbodig, dit nog even 
in het openbaar te zeggen. Aandacht 
voor deze zachte sector moet blijven 
bestaan. Aan dit onderdeel werken is 
gemakkelijk in een fase van hoogcon-
junctuur maar het niveau hiervan 
handhaven is moeilijk in een baisse. Ik 
geloof dat wi j nu met het laatste te ma-
ken hebben. 

Door de goede zorgen van de Minis-
ter van Justitie en van de griffie heb ik 
kennis kunnen nemen van de voorlopi-
ge reactie van de Minister op het struc-
tuurrapport. De Minister bracht een 
aardige woordspeling naar voren toen 
hij sprak over de door mij veronder-
stelde discrepanties tussen uitgangs-
punten en feitelijke voorstellen. Men 
heeft natuurlijk altijd gelijk als men 
stelt dat een zekere mate van speciali-
sa t ie - het formeel uit elkaar halen van 
onderdelen, die feitelijk al enigszins 
los stonden - tot gevolg heeft dat de 
communicatie naar beneden wordt 
verbeterd. Hierbij moet men er echter 
rekening mee houden dat er sprake is 
van een verbetering omdat men te ma-
ken heeft met personeel, dat ook de 
oude situatie kende. In de volgende 
ontwikkelingsfase van de organisatie 
treedt er echter weer een nieuwe fac-
tor in. Bij die uit elkaar gehaalde on-
derdelen komen nieuwe mensen, die 
het verleden van de organisatie niet 
kennen. Daarmee ontstaat het pro-
bleem van de dwarsverbindingen in 
de communicatie. 

Ik heb de indruk, dat in het algemeen 
voor overheidsdiensten geldt dat wat 
de buurman doet wat onbekend raakt. 
Dit kan wel worden opgelost door mid-
del van gemeenschappelijke stafver-
gaderingen. Die oplossing kan heel 
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moeilijk worden bereikt door een rou-
lerend systeem, omdat men dan te 
maken krijgt met aspecten van carriè-
re, vooruitzichten en rechtsposities. In 
dergelijke opzichten is de overheids-
dienst altijd de mindere van het parti-
culiere bedrijfsleven, waar die zaken 
veel gemakkelijker verlopen. 

Ik heb vernomen dat de Minister van 
Binnenlandse Zaken mijn vraag om 
nog eens een oekaze te verzenden aan 
de gemeentebesturen in verband met 
het merkwaardige verschijnsel van de 
vrouweli jke agenten, met een positie-
ve intentie zal bezien. Ik denk daarom 
dat die oekaze inderdaad zal worden 
verzonden en ik hoop dat die niet al-
leen naar Wageningen gaat maar ook 
naar andere gemeenten. De Minister 
heeft overigens gelijk: men heeft soms 
met zijn vrienden het meest te stellen. 

D 
De heer De Gaay Fortman (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Beide bewindslie-
den hebben mij het genoegen gedaan 
- de een bij het begin van zijn betoog, 
de ander aan het slot daarvan - iets 
aardigs tegen mij te zeggen in verband 
met mijn naderende vertrek uit de 
volksvertegenwoordiging. Ik ben daar-
voor zeer erkentelijk en ik waardeer 
ook de sportiviteit, waarmee de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken eraan 
heeft herinnerd, dat ik zijn voorganger 
was. Ik acht het juist dat ik deze Kamer 
verlaat - ik zeg dit niet zomaar, terwij l 
de werkelijkheid in mi jn binnenste an-
derszou zijn; ik vind het juist dat ik 
wegga - maar ik zal het mil ieu erg 
missen. Overigens, degenen die mij 
het naast staan zeggen, dat naar hun 
oordeel dat niet langer dan twee 
maanden zal duren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben uiter-
aard erkentelijk voor de uitvoerige wi j-
ze, ook in inhoudelijke zin, waarop bei-
de Ministers op mijn betoog zijn inge-
gaan. De Ministervan Justitie heeft 
wat kanttekeningen geplaatst bij mijn 
citaat van Whitaker in eerste termi jn. 
Je bent altijd gelukkig wanneer je te-
gen zo'n citaat oploopt, omdat het je 
de mogeli jkheid geeft je betoog op een 
wat plezierige manierte beginnen. Je 
moet echter voorzichtig zijn met het 
overdrijven van de betekenis van zo'n 
zin, die ook in het boek natuurlijk in 
een context staat. Ik ben het eens met 
de relativerende opmerkingen die de 
Minister van Justitie daarbij heeft ge-
plaatst. 

Ik heb met het weergeven van het ci-
taat niet bedoeld als mijn mening u i t te 
spreken, dat de handhaving van de 
rechtsorde alleen in handen van de po-

litie zou l iggen. Ware dat zo, dan ver-
keerden wi j in Nederland in een slech-
te situatie. Naar mijn oordeel ligt de 
handhaving van de rechtsorde, neven-
schikkend, bij het openbaar bestuur en 
bij de rechterlijke macht. Dat zijn de 
twee meest aangewezen machten in 
de staat om de rechtsorde te handha-
ven. De politie verleent daarbij hulp-
diensten, aan de rechterlijke macht in 
de zin van het Openbaar Ministerie, en 
aan het gedemocratiseerde openbare 
bestuur. Ik aanvaard de relativering 
die de Minister van Justitie heeft aan-
gebracht. In deze tijd echter - door de 
gebeurtenissen van de laatste dagen is 
dat nog eens onderstreept - is de rol 
van de politie helaas groter geworden 
dan voorheen. Dat vraagt speciale 
maatregelen ten opzichte van de orga-
nisatie en de geestelijke bewerktuiging 
van de polit ie. 

De Ministervan Justitie heeft terecht 
ook in dit verband gewezen op de 
tweede taak van de politie. Ik vind arti-
kel 28 van de Politiewet nog altijd een 
voortreffelijke samenvatting van de 
taak van de politie behulpzaam te zijn 
bij de rechtshandhaving en verlening 
aan hen, die hulp nodig hebben. Die 
tweede taak dreigt in het gedrang te ko-
men, doordat de handhaving en verlenin 
openbare orde zo'n groot beslag op de 
politie legt. Ik aanvaard de kanttekening 
van de Minister van Justit ie, dat de de-
mocratische controle van de vertegen-
woordigende lichamen op de politie in 
Engeland een gans ander karakter 
heeft, en naar mijn indruk ook van min-
der betekenis is dan in ons land. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb be-
pleit bezuinigingen vooral te zoeken in 
een herziening van de organisatie van 
de korpsen, zowel het landelijke korps 
als de gemeentelijke korpsen, en in de 
werkwijze. Op grond van een zekere 
ervaring ben ik overtuigd, dat de poli-
tie te veel administratieve bezigheden 
verricht die geen daarmee in overeen-
stemming zijnd effect hebben voor de 
handhaving van de rechtsorde. Ik kan 
mij helemaal verenigen met hetgeen 
over de opleiding is gezegd. 

Ik wi l nog een enkel woord spreken 
over het achterwege laten van het op-
maken van proces-verbaal en het geen 
gevolg geven aan gemaakte proces-
sen-verbaal. Ik heb in dat verband de 
term 'onbehoorl i jk bestuur' gebruikt, 
maar meer als een dreigend gevaar 
dan als een thans reeds bestaande toe-
stand. 

Als men nu kennis neemt van het 
rapport over de recherche in Amster-
dam, dan kan ik daarin geen richtlijn 
ontdekken waar proces-verbaal ach-
terwege blijft en waar aan een proces-
verbaal geen gevolg wordt gegeven. 

In die zin heb ik gewezen op het gevaar 
van onbehoorli jk bestuur, nl. een on-
gelijkheid van rechtsbedeling; de ene 
burger wordt voor een bepaald straf-
baar feit wèl vervolgd, de andere bur-
ger niet. Wat de richtlijnen daarbij zijn, 
blijft in het duister. Ik vrees, mede op 
grond van dat rapport, dat die richtlij-
nen, zo ze er al zijn, niet worden nage-
leefd. Ik geloof echter dat ze er in tal 
van korpsen niet eens zijn. Men leeft 
bij de dag en naar gelang van de dag 
verricht men ook die kant van het 
werk. 

Ik dank de Minister van Justitie ook 
voor de aandacht die hij heeft ge-
schonken aan mijn opmerkingen over 
een mogelijke discriminatie bij de re-
pressie van strafbare feiten ten opzich-
te van niet-blanken en blanken. Ik heb 
er uitdrukkelijk bij gezegd dat dit niet 
op enig onderzoek berustte, maar de 
vox populi op dat punt worden krachti-
ger. Daarom waardeer ik het dat de Mi-
nister hierop heeft wil len ingaan, want 
hij had gelijk toen hij zei dat ik het niet 
hard heb gemaakt. Ik kan dat ove-
rigens ook niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op 
hetgeen de Ministervan Binnenlandse 
Zaken heeft gezegd en in de eerste 

gplaats op de mentale begeleiding van 
de mobiele eenheden. Mijn preoccu-
patie is dat door de drang der omstan-
digheden de mobiele eenheden en ook 
de bijzondere eenheden van de mare-
chaussee die met het oog op ernstige 
ordeverstoringen getraind zijn, drei-
gen te worden oproerpolit ie, doordat 
een onevenredig deel van hun taak bij 
het terugwinnen van kraakpanden 
wordt gebruikt en bij andere onregel-
matigheden die zich in ernstige vorm 
voordoen. Ik vind dat een gevaarlijke 
ontwikkeling. 

Ik vind het een zeer juiste beslissing 
dat men in Nederland het invoeren 
van een politiecorps dat alleen en uitslui-
tend bij terroristische acties en bij ern-
stige verstoringen van niet terroristi-
sche aard van de openbare orde zou 
optreden, heeft verworpen en dat men 
heeft gekozen voor de polit ieman die 
dat werk öök moet doen, maar die ove-
rigens voor het normale werk is inge-
schakeld. 

Is het nu werkelijk niet mogelijk om 
meer arrestaties te verrichten? Weer 
de vox populi zegt dat men de orde-
verstoorders alleen maar verdrijft, 
maar dat zij dan elders hun verstorin-
gen kunnen voortzetten. Men ver-
wacht - ik geloof dat dit niet zonder 
grond is - dat arrestatie en vervolging 
die leidt tot een veroordeling goed er-
toe zouden kunnen bijdragen dat de 
lust vergaat om aan dergelijke acties 
deel te nemen. 
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Als men let op wat men via de media 
van de Nijmeegse affaire opvangt, dan 
vraagt men zich toch wel af, of het nu 
werkelijk niet mogelijk is om het op-
richten van barricades tegen te gaan. 
Het oprichten van die barricades ver-
zwaart de ontruiming van gekraakte 
panden in belangrijke mate. Het moet 
toch mogelijk zijn - dat men eenvou-
dig in het belang van de verkeersvrij-
heid het oprichten van barricades te-
gengaat? Bovendien zouden de burge-
meesters nog gebruik kunnen maken 
van het artikel in de Gemeentewet dat 
hen het recht geeft bevelen te geven in 
het belang van de openbare orde. 

De burgemeester van Amsterdam 
heeft er op 30 april gebruik van ge-
maakt, in zeer ruime zin, moet ik erbij 
zeggen. Achteraf bleek het ook nodig 
te zijn geweest. Het lijkt mij dat de bur-
gemeesters met het oog op de toch al 
moeilijke ontruiming van kraakpanden 
zich meer zouden moeten richten op 
het gebruik maken van bevelen ter 
handhaving van de openbare orde, op 
grond waarvan straten, die naar kraak-
panden leiden, kunnen worden afge-
sloten. 

De laatste weken ontwikkelt zich in 
politieke partijen een discussie over de 
nieuwe politiewet. Ik wi l graag nog 
eens nadrukkelijk zeggen dat ik het 
juist acht, dat de bewindslieden zich 
hebben uitgesproken voor provinciale 
politie. Er is in zekere zin een wonder 
gebeurd: de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten heeft een eigen 
standpunt inzake de reorganisatie van 
de politie naar voren gebracht. Ik be-
doel een stand punt waarin wordt aan-
gegeven, hoe het zou kunnen. 

Meestal bepaalt de VNG zich tot het 
betogen, dat bewindslieden hetver-
keerd zien. Zij laat het dan aan anderen 
over om een nog betere weg te wijzen. 
In dit geval heeft de VNG echter een ei-
gen standpunt ingenomen, dat berust 
op de fundamentele stell ing: politie is 
een gemeentelijk taak. Dat is onjuist in 
zijn absoluutheid; politie is ook een 
gemeentelijke taak, maar zeker ook 
een taak van de centrale overheid. 
Men kan in dit kleine land, kleiner dan 
welke staat van de Verenigde Staten 
ook, algemene diensten niet missen. 
Een goed voorbeeld daarvan is de cen-
trale recherche-informatiedienst, een 
naar zijn aard noodzakelijkerwijs cen-
trale dienst. 

Uiteraard is er ook sprake van een 
gemeentelijke taak, want de politietaak 
wordt binnen gemeenten uitgevoerd. 
Je kunt in Nederland geen strafbaar 
feit begaan zonder je in een gemeente 
te bevinden. Maar dat betekent niet 

dat de gemeenten ook het beheer 
moeten hebben. Gelet op de zeer dure 
apparatuur die tegenwoordig voor een 
goede vervull ing van de politietaak 
noodzakelijk is, zie ik voor dit land in 
de gegeven omstandigheden geen an-
dere mogelijkheden dan provinciale 
organisatie van de politie, met behoud 
onverkort van de taak van de burge-
meester, namelijk het handhaven van 
de openbare orde in zijn eigen ge-
meente. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb in de betogen van de 
sprekers in tweede termijn een belang-
rijke mate van overeenstemming op-
gemerkt. Het lijkt me, dat ik mij dus tot 
enkele hoofdzaken kan beperken. 

De heer Vis heeft gezegd dat het wel 
mogelijk is, dat specialisatie en het uit-
splitsen van onderdelen de communi-
catie aanvankelijk bevordert. Maar hoe 
zal het gaan met de opvolgende amb-
telijke generatie, die de oude toestand 
niet heeft gekend? Blijf waakzaam op 
dwarsverbindingen. Aldus de heer Vis. 
Dit is mij uit het hart gegrepen. De in-
vulling in een vri j grote organisatie zal 
natuurlijk altijd voor discussie vatbaar 
kunnen zijn, maar ik geloof dat wij nu 
een juist beginsel bij de kop hebben. Ik 
wil graag toezeggen dat dit een van on-
ze 'leidende' denkbeelden zal blijven. 

De heer De Gaay Fortman heeft een 
paar wellicht gerezen misverstanden 
aan mijn kant rechtgezet. Ik geloof dat 
ik daarop niet verder behoef in te 
gaan. Met zijn karakteristiek, dat de 
handhaving van het recht in Neder-
land vooral is opgedragen aan twee in-
stituten, namelijk dat van het open-
baar bestuur en dat van de rechterlijke 
macht en dat de politie uitsluitend in 
ondergeschiktheid aan het bevoegd 
gezag haar taak vervult - zo zegt de 
wet het ook - ben ik het eens. Zijn 
overige opmerkingen zal ik ter harte 
nemen, met name die over noodzake-
lijke bezuinigingen. Het motief achter 
de vraag, in hoeverre de politie kan 
meedoen met bezuinigingen, is dat 
waar organisatie en werkwijze kunnen 
worden verbeterd, het niet moet wor-
den nagelaten. 

Wij zouden dat trouwens al moeten 
doen zonder dat er enige noodzaak tot 
bezuiniging was. 

Ik kan zeer wel instemmen met de 
opmerking van de heer De Gaay Fort-
man dat er toch wel orde moet be-
staan, als inderdaad de situatie ont-
staat dat niet ten aanzien van alle straf-
bare feiten proces-verbaal wordt op-
gemaakt en dat ook niet aan alle pro-
cessen-verbaal gevolg wordt gegeven 
in de vorm van strafvervolging. Het 

moet inderdaad een min of meer in-
zichtelijk proces zijn. 

Het mag niet willekeurig gaan van 
de ene dag op de andere, zoals hij het 
uitdrukte. Het is inderdaad een taak 
van het Openbaar Ministerie, dat wat 
deze activiteiten betreft het gezag over 
de politie heeft, hierin duidelijkheid te 
verschaffen. Dit gebeurt veelal onder 
leiding van de vergadering van procu-
reurs-generaal. Dit is nog lang niet 
compleet en nog minder volmaakt. Het 
denkbeeld bestaat echter ook daar. Wij 
zullen dienovereenkomstig doorgaan 
om de nodige duidelijkheid te ver-
schaffen. 

Een ander punt betreft het optreden 
van de politie bij grootschalige onge-
regeldheden. De heer Wiegel heeft er 
al uitvoerig over gesproken. Uit de re-
actie van de heer De Gaay Fortman 
blijkt toch dat één onderdeel bij mij te-
recht komt. Dat is namelijk de vraag of 
er niet meer arrestaties kunnen wor-
den gemaakt. Men kan het standpunt 
van de Regering, en in het bijzonder 
van ons beide, lezen in hetgeen wi j 
hebben geschreven en beluisteren in 
hetgeen wi j hebben gezegd over de 
toestand op 30 april. 

Ik heb mij - ik citeer uit mijn hoofd — 
zo uitgedrukt dat de justitiële compo-
nent van het optreden moet worden 
versterkt. Dit houdt in wezen in dat ge-
probeerd moet worden mensen die in 
dat verband strafbare feiten begaan, 
inderdaad voor de rechter te brengen. 
Dit vereist in die grootschaligheid van 
het optreden wel een bijzonder door-
denken in de werkwijze van de politie. 
Daarmee zijn wij op het ogenblik be-
zig. Wat dit betreft zal een iets andere 
tactiek moeten worden gevonden, die 
soms met name ook in Amsterdam, 
wel eens is toegepast. Ik ben ook van 
mening dat het een goede zaak is te 
proberen, wanneer ernstige strafbare 
feiten worden gepleegd, deze hun nor-
male afdoening te laten krijgen . 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! De geachte afgevaardigde de heer 
Vis heeft herinnerd aan de positieve in-
tentie die ik heb uitgesproken ten op-
zichte van zijn suggestie om nog eens 
de gemeenten te berichten, hoe goed 
wi j het zouden vinden als aan vrouwen 
binnen de gemeentepolitie een passen-
de kans werd geboden. Nu behoeft men 
zich aan een richtlijn niet officieel te 
houden, omdat de beheerders van het 
korps beslissen. Voordat ik echter een 
fraaie, hartelijke richtlijn het land in 
stuur, moet ik eerst zien wat al aan de 
gemeenten is geschreven. Een toezeg-
ging in die zin zou misschien nu onver-
standig zijn, omdat veel gemeenten 
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wellicht vinden dat zij een dergelijke 
richtlijn niet nodig hebben omdat zij het 
al doen. Ik wil ook eerst bezien of het 
veelvuldig voorkomt dat men erg terug-
houdend is. Mocht dit zo zijn, dan zal ik 
alsnog een bericht het land insturen, 
waarbij ik verwijs naar deze gedachten-
wisseling. 

De geachte afgevaardigde de heer 
De Gaay Fortman heeft, met betrek-
king tot mijn antwoord over de menta-
le begeleiding van politiemensen in 
ME-verband, gezegd dat hij zijn op-
merkingen juist had geplaatst in het 
kader van waarschuwingen ten aan-
zien van het mogelijk tot stand komen 
van een oproerpolit ie. De geachte af-
gevaardigde is van mening dat ook bij 
grootschalige verstoring van de open-
bare orde het de reguliere politie moet 
zijn, die ter zake moet worden ingezet, 
in dit soort situaties in ME-verband. 

Ik ben dat in algemene zin volstrekt 
met de geachte afgevaardigde eens. In 
de Nijmeegse situatie is na lang be-
raad, waarbij mijn departement en de 
departementen van Justitie en van De-
fensie betrokken waren, uiteindelijk 
toch besloten, zeer nadrukkelijk ook de 
Koninklijke Marechaussee in te scha-
kelen vanwege de algehele gr immige 
situatie in het betrokken gebied van de 
stad; vanwege de versterkingen in het 
pand De Eenhoorn. Vandaar dat wi j 
van opvatting waren dat binnen de 
Koninklijke Marechaussee opgeleide 
mensen niet konden worden gemist 
bij het herstel van de openbare orde 
op dat moment. 

De geachte afgevaardigde heeft nog 
gevraagd hoe nu wordt aangezien te-
gen het opruimen van opgerichte bar-
ricaden. De bevoegde autoriteiten in 
Nijmegen hebben gezegd dat zij niet 
vóór de uitspraak van de rechter wi l -
den ingrijpen omdat zij daarvan be-
paalde repercussies verwachten. In 
de periode, terugrekenend vanaf giste-
ren tot in de vorige week zijn wel alle 
voorbereidingen getroffen zodat de 
barricaden die waren opgericht zeer 
snel - sneller kon het niet - konden 
worden opgeruimd. 

De heer De Gaay Fortman (CDA): Ik 
begrijp hetgeen de Nimweegse over-
heid als reden voor het toelaten van 
het maken van die barricaden aanvoert 
niet. Het is toch in het algemeen niet 
geoorloofd, in straten barricaden op 
te richten? Men sluit daarmee ver-
keersmogelijkheden af. In dit verband 
sprak ik zoeven van 'verkeersvrijheid'. 
Ik hoor aan wat de Nimweegse over-
heid op dat punt heeft bewogen, maar 
ik ben het niet met haar eens. 

Eerste Kamer 
24 februari 1981 

Minister Wiegel: De autoriteiten in het 
Nijmeegse hebben besloten tot die be-
leidsaanpak. Ik ben het daarmee achter 
af wel eens. Naar het oordeel van de 
Nijmeegse autoriteiten had de situatie 
op een eerder moment waarschijnli jk 
niet op de juiste wijze kunnen worden 
opgevangen, met verdere escalatie 
vandien. Vandaar dat men het vonnis 
heeft wil len afwachten alvorens daad-
werkelijk in te gri jpen. Te voren is de 
bijstandsmachinerie in gang gezet en 
is het ontruimingsplan gemaakt, waar-
bij overleg is gepleegd over het even-
tueel gebruik van vuurwapens. Over 
de plannen zijn ook adviezen van de 
meest betrokken departementen inge-
wonnen. Ik ben het dus wel eens met 
het concrete beleid dat de burgemees-
ter van Nijmegen heeft gevoerd. 

In meer algemene zin deel ik uiter-
aard de opvatting van de heer De Gaay 
Fortman. Al bekijk ik deze zaak van eni-
ge afstand en al meen ik dat ik terug-
houdend moet zijn, wel moet ik zeg-
gen dat de Nijmeegse burgemeester 
naar mijn overtuiging optimaal is op-
getreden. Vandaar niet alleen mijn 
waardering voor de politie en de mare-
chaussee maar ook voor de verant-
woordeli jke autoriteiten in het betrok-
ken gebied voor hun snelheid, daad-
kracht en zorgvuldigheid van het op-
treden. 

De geachte afgevaardigde heeft -
daarvoor zijn wi j hem uiteraard zeer 
erkentelijk - ook nog gesproken over 
de nieuwe polit iewetgeving. De geach-
te afgevaardigde weet dat zeer lang 
van gedachten is gewisseld tussen de 
meestbetrokken departementen, voor-
dat we erin zijn geslaagd dit gezamen-
lijke ontwerp tot stand te brengen. Het 
is een wetsontwerp dat de Minister-
raad is gepasseerd en dat thans ter ad-
visering bij de Raad van State ligt. Wij 
beiden, collega De Ruiter en ik, zijn 
vastbesloten te bevorderen dat het 
wetsontwerp - na binnenkomst van 
het advies en op voorwaarde dat dit 
advies ons dit mogelijk maakt - bij de 
Staten-Generaal wordt ingediend. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De wetsontwerpen van hoofdstuk VI 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

De Voorzitter: Over de wetsontwer-
pen van hoofdstuk VII zal straks wor-
den gestemd. 

De vergadering wordt van 14.23 tot 
15.15 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: hoofdstuk VII (Bin-
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nenlandse Zaken) van de rijksbegro 
ting voor 1981, met uitzondering van 
het onderdeel Politie (16400-VII); 

de begroting van lasten en baten 
van het Algemeen Burgerlijk Pensi-
oenfonds voor het jaar 1981 
(16400-A); 

de begroting van inkomsten en uit-
gaven van het Gemeentefonds voor 
het jaar 1981 (16400-D); 

de begroting van inkomsten en uit-
gaven van het Provinciefonds voor het 
jaar 1981 (16400-E); 

de begroting van lasten en baten, 
kapitaalsuitgaven en -ontvangsten van 
het Staatsdrukkerij' en Uitgeverijbe-
drijf voor het jaar 1981 (16400-F). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Gaarne zullen de Staatssecretaris 
en ik ingaan op de opmerkingen en 
vragen die naar voren zijn gebracht 
door de heren Kolthoff, Tjeerdsma, 
Feij, Meulenman en Vogt. 

De heer Kolthoff heeft één punt aan 
de orde gesteld dat speciaal mij regar-
deert, en de rest van zijn betoog ge-
wijd aan de portefeuille van de Staats-
secretaris. Over het laatste zal ik nau-
welijks iets zeggen. De Staatssecre-
taris is mans genoeg om de geachte 
afgevaardigde van repliek te dienen. 
In het betoog van de geachte afgevaar-
digde klonk zorg door voor de positie 
van de gemeenten. Ik geef toe dat 
ook de gemeenten beperkingen in 
hun uitgaven moeten aanbrengen. De 
heer Kolthoff kan echter bepaald niet 
ontkennen, dat de lagere overheden er 
bij de noodzakelijke beperking van de 
uitgaven niet onredelijk afkomen. 

De geachte afgevaardigde heeft in 
zijn betoog ook gezegd dat het de laat-
ste keer is dat hij met ons van gedach-
ten wisselt. Ik vroeg mij even af of de 
geachte afgevaardigde hoopt dat wi j bei-
den niet meer achter deze tafel zullen 
terugkomen, maar ik ken hem en on-
getwijfeld hoopt hij dit niet. Hij zelf zal 
in dit huis niet terugkeren. Daarom 
heb ik er behoefte aan - ook al wi jdde 
hij niet alleen vorige week maar ook 
anderszins kritsche betogen aan het 
beleid van de bewindslieden van Bin-
nenlandse Zaken - hem te zeggen dat 
zijn betogen door ons als niet onrede-
lijk werden ervaren. Het waren gede-
gen interventies die duidelijk zijn poli-
tieke optiek weergaven. Gaarne wil ik 
mijn waardering uitspreken over het 
overleg dat wi j in de afgelopen jaren 
hebben gevoerd. 

Ik merk dat mijn vriendelijke opmer-
king tot enige hilariteit leidt. Dit is niet 
de bedoeling. Het is alleen maar een 
aardigheid van mijn kant. 
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De heer Kolthoff (PvdA): Er is wat hila-
riteit omdat sommigen dachten dat 
uw vriendelijke opmerking mijn poli-
tieke ondergang zou betekenen. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Als dat zo zou zijn, neem ik mijn 
woorden terug. 

Wat betreft de concreet door de ge-
achte afgevaardigde gestelde vraag 
over de herziening van het onderwijs-
artikel het volgende. Inderdaad heeft 
het overleg over de vraag wat er met 
artikel 208 van de Grondwet moet ge-
beuren veel t i jd gevergd. Dit is echter 
niet zo verwonderli jk omdat het een 
politiek zeer geladen onderwerp is, dat 
overigens volgens de bewindsman 
van Binnenlandse Zaken rijp is voor 
behandeling op het hoogste ministe-
riële niveau. Hoe dit zal uitpakken kan 
ik thans niet zeggen. 

De heer Feij wi jdde in zijn betoog 
aandacht aan de grondwetsherzie-
ning. 

Hij heeft overigens gesproken over 
de wetgevende arbeid van mijn depar-
tement. Ik kom op dit onderwerp nog 
terug. Hij heeft vooral voor de activitei-
ten met betrekking tot de herziening 
van de Grondwet zijn waardering uit-
gesproken. Ik zal die waardering gaar-
ne aan mijn ambtenaren overbrengen. 
Ik wi l ook van mijn kant waardering 
uitspreken voor de manier waarop het 
de Regering mogelijk is geweest ook 
met deze Kamer van gedachten te wis-
selen over de herziening van de 
Grondwet. Er is heel wat werk verzet. 

De concrete vraag van de heer Feij 
was, of het mogelijk is dat wanneer na 
de verkiezingen nog voorstellen tot 
herziening van de Grondwet worden 
ingediend, niet meteen de Tweede Ka-
mer wordt ontbonden. Hij vroeg of 
wat dat betreft niet kon worden ge-
wacht tot het gewone tijdstip waarop 
de verkiezingen voor de Tweede Ka-
mer worden gehouden, hij vindt dat 
verreweg de beste oplossing. Ik kan 
mij dat voorstellen. Verder kan ik niet 
gaan, omdat verdere invulling van het 
beleid niet ter exclusieve beoordeling 
van het zittende kabinet is. In de vol-
gende rit zal daarover het besluit moe-
ten vallen. 

De heer Feij (VVD): Daar maakt u toch 
ook weer deel van uit! 

Minister Wiegel: Wat mij betreft 
we l ! Wij hebben echter niet alles in de 
hand! 

De heren Feij en Vogt hebben vra-
gen gesteld over het overheidsperso-
neelsbeleid. De heer Feij heeft zijn 
waardering hiervoor uitgesproken en 
daarbij gevraagd of de lasten van de 
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bezuinigingen rechtvaardig over alle 
schouders worden verdeeld. Hij voeg-
de eraan toe dat de Minister een pru-
dente aanpak heeft gekozen en pleitte 
ervoor deze aanpak ook te kiezen in de 
benadering van de pensioenproble-
matiek. Inderdaad is het zeker mijn in-
tentie geweest de ombuigingen in de 
uitgaven voor het overheidspersoneel 
rechtvaardig te verdelen. 

Ter adstructie van die stelling en ter 
koppeling aan de opmerkingen van de 
heer Feij over de pensioenpositie wi l ik 
zeggen, dat mijn oorspronkelijke voor-
stel in het kader van de maatregelen 
voor 1981 na overleg met de ambtena-
rencentrales ook zijn aangetast. Dit 
leidde overigens tot kleinere op-
brengst in de kas. Wij vonden echter 
dat die aanpassing nodig was, omdat 
vooral de ambtenarencentrales ervoor 
hebben gepleit de pensioenpositie bij 
de ombuigingen niet aan te tasten. Om 
die reden is een andere techniek van 
rekenen toegepast, die er toe leidde -
dat is de beleidsmatige achtergrond -
dat de pensioenpositie niet behoefde 
te worden aangetast. 

De heer Vogt heeft opmerkingen ge-
maakt over het bevorderingsbeleid. 
Aan elke bevordering ligt natuurlijk 
een beoordeling ten grondslag. Bij de 
waardering van de functie wordt nor-
maliter uiteraard uitgegaan van een 
goede dienstvervulling. Mocht deze 
goede dienstvervulling - dan komt het 
persoonlijk element in het geding — in 
de praktijk ertoe leiden dat van zeer 
goede functievervull ing kan worden 
gesproken, dan kunnen bij voorbeeld 
extra periodieken worden toegekend 
om vooral de speciale inzet van de 
man of vrouw in de specifieke positie 
te waarderen. 

Ik ken niet elke ambtenaar maar ik 
vermoed dat niet, zoals de geachte af-
gevaardigde zei, voor de inzet van de 
ambtenaar slechts geld de prikkel is. 
Natuurlijk is een behoorlijke honore-
ring voor een behoorlijke prestatie 
passend. De overheidssalariëring is 
ook van dien aard. Ook heel andere 
elementen spelen echtereen rol. Ik 
noem de werksfeer op een bepaald mi-
nisterie of in een bepaalde gemeente, 
de belangstelling ook die de betrokken 
ambtenaar voor zijn werk heeft. Dat al-
les heeft invloed op zijn inzet. Meer in 
het algemeen wi l ik zeggen, dat naast 
de objectieve beoordeling van de func-
ties de betrokken autoriteiten ook kij-
ken naar de concrete functievervull ing 
door die ambtenaar. 

De heren Tjeerdsma en Feij zijn uit-
gebreid ingegaan op het onderdeel 
binnenlands bestuur van het beleid 
van de Staatssecretaris en mij . Ik ben 
de heer Tjeerdsma erkentelijk voor zijn 
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waarderende woorden over de memo-
rie van antwoord. Hij heeft een mis-
stellinkje geconstateerd, namelijk een 
verwarring tussen Dantumadeel en 
Weststellingwerf. Zeker van een be-
windsman die af en toe in de provincie 
waarin de betrokken gemeenten zijn 
gelegen vertoeft, had mogen worden 
verwacht dat hij die potentiële misstel-
ling voorti jdig had rechtgezet. Mea 
culpa. Dit was overigens maar een 
klein punt in het betoog van de geach-
te afgevaardigde. 

Hij heeft gesproken over de hervor-
ming van het binnenlands bestuur en 
gezegd dat het proces dat in gang is 
een veelsporig proces is. Hij heeft ge-
constateerd - ik ben hem daarvoor er-
kentelijk - dat de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur zeker niet op 
dood spoor is gekomen. Hij heeft ver-
der een aantal elementen in de veel-
sporigheid van aanpak van de hervor-
ming van het binnenlands bestuur 
vastgesteld en onderschreven. 

Ik ben de heer Tjeerdsma erkentelijk 
- ook de heer Meuleman heeft in die 
zin gesproken - voor zijn opvatting dat 
duidelijk bij het aanvatten van de her-
vorming van het binnenlands bestuur 
de opbouw van ons bestuur in drie la-
gen moet worden gehandhaafd. Ver-
volgens heeft hij geconstateerd, dat 
niet allereerst vergroting van het aan-
tal provincies maar wel detaakvervul-
ling van de drie bestuurslagen voorop 
moet staan in het reorganisatiebeleid. 
Ik ben dat met hem eens. Op dat stuk is 
overigens in de memorie van ant-
woord aan de Tweede Kamer de visie 
van het kabinet te vinden. 

De geachte afgevaardigde heeft 
evenals de geachte afgevaardigde de 
heer Feij gewezen op de gemeentelijke 
samenwerking, die binnen de huidige 
wet gemeenschappelijke regelingen 
niet goed meer functioneert. Beiden 
hebben gewezen op het nieuwe wets-
ontwerp dat terzake is ingediend. De 
heer Feij heeft sprekend over de wet-
gevende arbeid van mijn departement 
ook gewezen op het wetsvoorstel met 
betrekking tot algemene regels voor 
de gemeentelijke herindeling. De ge-
achte afgevaardigde heeft verder ge-
sproken over de nieuwe gemeentewet, 
die op komst is. Beide geachte afge-
vaardigden hebben gesproken over 
een van de andere sporen in het pro-
ces van bestuurlijke hervorming, na-
melijk het beleid inzake gemeentelijke 
herindelingen, waar het kabinet op het 
standpunt staat dat die herindelingen 
in de toekomst streeksgewijze en sys-
tematisch tot stand zullen moeten ko-
men. Ik ben er bijzonder verheugd 
over dat de Tweede Kamer pas een 
concrete beslissing heeft genomen 
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over het herindelingswetsontwerp 
voor Zuid-Limburg, een zeer groot 
wetsontwerp wat het aantal erbij be-
trokken gemeenten betreft. 

Ik spreek de hoop uit, dat ook deze 
Kamer bereid zal zijn, mee te werken 
aan een zodanige wijze van behande-
ling van dit wetsontwerp, dat het het 
Staatsblad ti jdig bereikt. Ik ben ervan 
overtuigd, dat men hieraan zal wil len 
meewerken. 

Wat betreft de provinciale herinde-
ling heb ik al gezegd dat wat mij be-
treft de taakverdeling tussen rijk, pro-
vincie en gemeente van primair be-
lang is. Anderzijds mag niet worden 
gesteld dat eerst volledige overeen-
stemming over die taakverdeling moet 
worden verkregen vóór er aan provin-
ciale schaalverkleining kan worden ge-
dacht. Het zou dan veel te lang duren. 
Daarom zijn nu al voorstellen in be-
handeling gegeven met betrekking tot 
de splitsing van Zuid-Holland en de 
provinciale herindeling in het oosten 
van het land; de Ministerraad heeft mij 
afgelopen vrijdag gemachtigd advie-
zen te vragen aan de desbetreffende 
autoriteiten over voorstellen ter zake. 

Van harte onderschrijf ik het betoog 
van de heer Tjeerdsma met betrekking 
tot de decentralisatie. De heer Feij 
sprak in dezelfde geest. Ook wat dit 
betreft heeft een produkt het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken verlaten. 
Een nota met betrekking tot de decen-
tralisatie is uitgebracht en ik hoop dat 
de volksvertegenwoordiging aan de 
overzijde nog de ti jd zal vinden om dit 
stuk te bespreken. Wellicht kan dit ge-
beuren tussen zaken door, die betrek-
king hebben op de actualiteit van de 
dag en die, gelet op 26 mei, thans een 
specifieke aandacht in dat huis verkrij-
gen. Ik wacht het met belangstelling 
af. 

De heer Feij vroeg mij hoe het is 
gesteld met het functioneren van het 
samenwerkingsverband lussen Zut-
phen en Warnsveld. Vanaf begin 1979 is 
een nieuwe samenwerkingsregeling 
tussen beide gemeenten van kracht. In 
Zutphen ziet men die regeling als een 
noodverband, dat niet efficiënt is; de-
zer dagen zal het college van GS zich 
er nog eens over uitspreken. 

De heer Meuleman heeft met nadruk 
uitgesproken dat men moet uitgaan 
van drie bestuurslagen. Hij vroeg mi j , 
af te zien van de 'proefballonnen' in de 
vorm van de splitsing van Zuid-Hol-
land en de provinciale herindeling in 
het oosten van het land. Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zie er niet van af omdat, 
wanneer de provinciale schaalverklei-
ning niet doorgaat, het onontkoom-
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baar zal zijn dat uiteindelijk de vierde 
bestuurslaag wordt geïntroduceerd. 
Daar is de geachte afgevaardigde nu 
juist tegen. 

De heer Feij ben ik erkentelijk voor 
zijn positieve oordeel, met name over 
de wetgevende arbeid van mijn minis-
terie. Er is in dit verband gesproken 
over de Grondwet, de ombudsman die 
van groot belang is voor de verhou-
ding tussen overheid en burger enz. 
De behandeling van het laatste onder-
werp in deze Kamer leidde tot een mo-
tie van de heer Wiebenga, welk stuk 
weer tot een commentaar van mijn 
kant leidde, waarop er weer vragen 
aan de overzijde werden gesteld. Zo 
houden wi j elkaar actief. Zie ik niet al-
leen naar het binnenlandse bestuur 
maar ook naar andere onderdelen, zo-
als de veil igheid, dan kan ik constate-
ren dat de nieuwe politiewetgeving er-
aan komt. 

Er is nieuwe wetgeving in de maak 
met betrekking tot de brandweer. De 
geachte afgevaardigde Meuleman 
heeft speciale aandacht gevraagd voor 
de positie van de vrijwil l igers. Hij heeft 
aangetekend dat hij de indruk had, dat 
wanneer de nieuwe wetgeving zoals 
zij de Ministerraad al is gepasseerd 
van kracht wordt, de inzet van vri jwil l i-
gers zal teruglopen. Ik kan mij die 
vrees voorstellen, want er zijn ook be-
richten vanuit het land die daarop dui-
den. Ik meen echter dat die vrees on-
gegrond is. 

De nieuwe opzet van wat wij in ons 
jargon noemen de Brandweerwet II, 
met dus de provinciale brandweer, 
biedt zeer nadrukkelijk plaats aan vri j-
wil l igers. Ik wil het nog sterker zeggen. 
Welke wetgevende vorm wi j ook kie-
zen, zonder inzet van vrijwill igers is 
feitelijk het functioneren van de brand-
weer heel erg moeilijk. Wij hebben die 
vrijwill igers dus pertinent nodig. Op 
dit stuk komt er dus nieuwe wetge-
ving, zoals er nieuwe wetgeving in de 
maak is ter voorkoming van rampen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
wil ik nog een vraag van de heer Meu-
leman over het functioneren van de 
Zondagswet beantwoorden. Hij vroeg 
of ik niet bereid zou zijn, te onderzoe-
ken welke mogelijkheden er zijn om de 
gemeenten op dit punt meer autono-
mie te geven. In de Decentralisatienota 
wordt gesproken over de Zondagswet. 
Ik ben graag bereid, te zien of die wet 
kan worden gewijzigd of zelfs inge-
trokken in het kader van de bevorde-
ring van de decentralisatie, opdat de 
gemeentebesturen desgewenst naar 
eigen inzicht, gelet op de lokale situ-
atie, meer hun eigen zaken kunnen re-
gelen. Ik open dus de mogelijkheid 
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daartoe, maar of die in de praktijk zal 
worden geëffectueerd hangt van de 
behandeling van de Decentralisatieno-
ta in de volksvertegenwoordiging af. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is normaal dat bij de 
behandeling van de financiën van het 
binnenlands bestuur ook de Minister 
van Financiën aanwezig is. U weet 
welke ambtbezigheden hem op het 
ogenblik weerhouden in uw hoge ver-
gadering aanwezig te zijn. Ik zal op 
mijn beurt als een helft van een Si-
amese tweeling trachten, zo goed 
mogelijk ook de vragen te beantwoor-
den die de eerst verantwoordelijke 
voor het Gemeentefonds aangaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit mij 
aan bij de woorden van waardering 
die de Minister heeft gesproken voor 
de geachte afgevaardigde de heer Kolt-
hoff die, ruim tien jaar lid van deze Ka-
mer geweest zijnde, waarbij hij de ge-
meentefinanciën heeft behartigd, 
heeft gemeend zijn zwanezang te moe-
ten zingen. 

De heer Kolthoff zal het mij niet eu-
vel wil len duiden, dat ik enigszins de 
indruk had dat hij een vermoeide 
zwaan was, die zich in zijn vlucht niet 
al te zeer meer boven het water kon 
verheffen, waardoor hem de hoogte 
ontbrak om een volledig zicht te krij-
gen op hetgeen op dit ogenblik op f i -
nancieel terrein in Nederland aan de 
hand is. Zijn betoog was kritisch. De 
Minister heeft er reeds over gespro-
ken. Ik zou er ook een aantal kantteke-
ningen bij wil len maken, omdat ik op 
een aantal punten door zijn betoog be-
paald wel geraakt ben. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Kolt-
hoff heeft met name de verantwoor-
delijken voor de gemeentefinanciën 
gebrek aan visie verweten. Wellicht 
zijn wi j ook maar watervogels die ons 
geheel niet van de oppervlakte van 
het water kunnen verheffen, maar wi j 
proberen dan toch naar boven te kij-
ken en toch nog wat tot stand te doen 
komen. 

De heer Wiebenga (VVD); Alle goeds 
komt van boven! 

Staatssecretaris Koning: Inderdaad, 
maar soms zit het zelfs in de aarde! 

Mevrouw Vonk-Van Kalker (PvdA): 
Zelfs de heer Kolthoff! 

Staatssecretaris Koning: Zelfs mijn-
heer Kolthoff, maar zeker ook u, me-
vrouw! 

Mijnheer de Voorzitter! Wat is er aan 
de hand? Het is duidelijk dat de f inan-
ciën van de overheid, de gehele vader-
landse economie - de financiën van de 
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overheid zijn daar een afgeleide van -
een uiterst zorgelijke ti jd doormaakt. Ik 
behoef hierover niet u i t te weiden; in 
deze Kamer is er uitvoerig bij de alge-
mene en financieel-economische be-
schouwingen over gesproken en de 
kranten staan er dagelijks vol van. In 
deze moeilijke situatie, waarover nog 
afgelopen zaterdag de president van 
de Nederlandsche Bank aangaf dat er-
voor moest worden gezorgd dat niet 
alleen op andere terreinen, maar ook 
op het terrein van de overheidsuitga-
ven matiging wordt betracht, zal het 
duidelijk zijn dat alle overheidsorga-
nen er niet aan zullen kunnen ontko-
men om de nationale economie weer 
gezond proberen te krijgen. 

Dat is een taak waarvoor wi j allen 
staan; niet alleen het rijk, maar ook de 
provincies en gemeenten in totaliteit. 
Wi j allen weten dat de provincies zo 
ongeveer 1 % van het totaal van de rijks 
uitgaven beslaan, maar tellen wi j alle 
gemeentebegrotingen bij elkaar op, 
dan gaat het om zo'n 40% van het to-
taal van de rijksuitgaven. In die 40% en 
in die 100% zitten bovendien nog dub-
beltel l ingen. 

Als de overheid dan voor de taak 
staat om om te buigen in het belang 
van werkgelegenheid en van inflatie-
bestri jding,dan zal het toch duidelijk 
zijn dat, waar de gezamenlijke Neder-
landse gemeenten zo'n grote invloed 
hebben op de nationale economie, het 
onvermijdelijk is dat ook zij in belang-
rijke mate hun steentje bijdragen. Ik 
heb in het betoog van de heer Kolthoff 
gemeend te kunnen beluisteren dat hij 
daarover met zorg is vervuld. Aan de 
andere kant - dat kan echter aan mij 
liggen - heb ik niet de indruk gekregen 
dat hij dat ook volledig ten opzichte 
van de gemeenten heeft wil len door-
trekken. 

Ik prijs mij gelukkig, dat in de jaren 
dat dit kabinet nu zit en ondanks de 
problemen die er zijn, ondanks de jna-
t iging die in het kader van Bestek 'S1 
moet worden betracht - voor provin-
cies en gemeenten een beperking die 
zelfs nog verder heeft moeten gaan 
voor de begroting 1981 vanwege de 
snellere ombuiging in ongunstige zin 
van de Nederlandse economie - er 
toch nog bepaald voor gemeenten en 
provincies mogelijkheden aanwezig 
waren. Ik heb in het betoog van de 
heer Kolthoff gemist, dat in de afgelo-
pen jaren door de herverdelingsmaat-
regelen die ook binnen het kader van 
het Gemeentefonds zijn genomen, 
maar ook door andere maatregelen, 
het aantal artikel 12-gemeenten, dat 
wi l zeggen de gemeenten die niet in 
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staat zijn o m met eigen middelen een 
sluitende begroting te krijgen, is terug-
gelopen. 

Ik geef eerlijk toe, dat tegen mijn ver-
wachting in ook het jaar 1981 nog een 
vermindering van het aantal artikel 
12-gemeenten te zien geeft. Ik zou het 
geen ontsiering van het betoog van de 
heer Kolthoff hebben gevonden als hij 
dat had vermeld. 

De heer Kolthoff heeft nog een op-
merking gemaakt, waardoor ik mij ge-
raakt heb gevoeld, namelijk een op-
merking omtrent het snijden in het 
vlees van anderen en het niet wil len 
snijden in eigen vlees. Dat betreft de 
bezuinigingen op de begroting van 
Binnenlandse Zaken door de Minister 
en de Staatssecretaris van dat departe-
ment. 

De heer Kolthoff kent de begroting 
van Binnenlandse Zaken, hij kent de 
cijfers. De begroting beloopt een totaal 
van 5,5 mld. Van dat totaal is een be-
drag van ruim 4100 min. bestemd voor 
rechtstreekse uitbetaling aan de ge-
meenten. Een andere belangrijke post, 
die ongeveer 750 min. beloopt, heeft 
betrekking op uitkeringen, toeslagen 
op pensioenen van degenen die rech-
ten op pensioen hebben vanwege hun 
verblijf in het voormalige Nederlands-
Indië. 

Dan resteert een post van een kleine 
700 min., bestemd voor ambtenaren-
salarissen, met inbegrip van de uitga-
ven voor de computercentra, waar 
echter weer inkomsten van andere de-
partementen tegenover staan, zodat 
dit geen echte druk, maar een egalise-
ring inhoudt. Ik vraag mij in gemoede 
af, of wij nu hadden moeten bezuini-
gen op de pensioenen van degenen 
die daar recht op hebben krachtens de 
garantiewetten. 

Kunnen wi j verder bezuinigen op de 
salarissen van de ambtenaren, van de-
genen die op Binnenlandse Zaken wer-
ken, buiten wat reeds gebeurt? Als de 
Ministerraad op voorstel van de Minis-
tervan Financiën besluit, beperkingen 
aan te brengen, dan kan het bedrag 
van 4100 min., dus ongeveer drie/vijf-
de van de begroting, niet buiten wor-
den gesloten. Mijnheer de Voorzitter! 
Ik betreur de opmerking van de geach-
te afgevaardigde. 

De heer Kolthoff heeft een aantal op-
merkingen gemaakt over tussentijdse 
ombuigingen bij de gemeente. Hij 
heeft gewezen op een aantal opmer-
kingen die daaromtrent in de pers zijn 
verschenen. 

Hij heeft ook gewezen op een artikel 
van de heer De Koning in BNG van de-
cember 1980, waaruit zou blijken dat 
de gemeenten meer zouden moeten in 

Binnenlandse Zaken 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
Gemeentefonds 
Provinciefonds 
Staatsdrukkerij ' en Uitgeversbedrijf 

leveren. In dit verband wijs ik op een 
noot in de Handelingen van de Twee-
de Kamer van 15 oktober 1980, die een 
vergelijking geeft van de genoemde 
volume-accressen. Uit die noot, die te 
vinden is op bladzijde 485, wordt dui-
delijk dat ten opzichte van de vermoe-
delijke uitkomst van 1980 het gecorri-
geerde volume-accres van de rijksbe-
groting voor 1981 0,68% bedraagt. Het 
volume-accres voor het Gemeente-
fonds bedraagt nog steeds 1,5%. 

De heer Kolthoff heeft een aantal op-
merkingen gemaakt over de onder-
wijstekorten. Hij heeft gesteld dat deze 
onderwijstekorten de bewindslieden 
van Binnenlandse Zaken niet zouden 
interesseren. Ik ben wederom niet ge-
lukkig met die opmerkingen. Het lijkt 
wel of de geachte afgevaardigde de 
heer Kolthoff uitgaat van de veronder-
stelling dat het verschil tussen de 
gemeentelijke onderwijsuitgaven en 
de desbetreffende uitkeringen geheel 
door het Rijk moeten worden bijgepast 
Een dergelijke opvatting is onjuist. Zij 
gaat namelijk voorbij aan het feit dat 
de uitgaven voor het onderwijs in de 
gemeenten voor een niet onaanzienlijk 
gedeelte zijn en worden bepaald door 
eigen gemeentelijk beleid. Dan zegt de 
geachte afgevaardigde wel dat de on-
derwijswetgeving de gemeenten toch 
verplicht tot de voorzieningen. Echter, 
ook op de hoogte van die uitgaven, 
waaraan de gemeenten krachtens de 
wet zijn gehouden, kunnen zij invloed 
uitoefenen. Voor voorzieningen kan 
men immers, afhankelijk van de geld-
middelen die men ter beschikking 
heeft, meer of minder over hebben. 

De heer Kolthoff (PvdA): Ik heb de in-
druk dat de Staatssecretaris intussen 
zoveel stoom heeft afgeblazen dat ik 
hem wel kan interrumperen. Ik heb 
niet zozeer verwezen naar de bestaan-
de onderwijsrapporten. Ik heb verwe-
zen naar het rapport van Londo en ge-
zegd dat dit voor een belangrijk deel 
onafhankelijk is en op andere normen 
gebaseerd. Dan komen wi j ook op 300 
miljoen gulden. 

Staatssecretaris Koning: Over de heer 
Londo en de zijnen kom ik nog te spre-
ken. Hierover gaat namelijk de tweede 
vraag van de geachte afgevaardigde. 

Ik ben nu aan het antwoorden op de 
vraag of wi j ons niet voor de onder-
wijstekorten interesseren. Wat dat be-
treft herinner ik de geachte afgevaar-
digde eraan dat men een duur school-
gebouw kan ontwikkelen of kan kiezen 
voor een sober uitgevoerd gebouw dat 
kan worden bekostigd binnen de ruim-
te van het desbetreffende onderdeel 
van de onderwijsuitkering. Ik behoef 
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alleen maar te wijzen op een gemeen-
te, niet zover van de woonplaats van 
de geachte afgevaardigde gelegen, 
waar een paar jaren geleden een 
schoolgebouw is neergezet waarvan 
de kosten 50.000 gulden boven de 
norm lagen, dat van een zodanige con-
structie is dat er nu al weer allerlei re-
paraties aan moeten worden verricht. 
De geachte afgevaardigde leest met 
mij de desbetreffende bladen en zal 
dus weten waarop ik doel. 

De mate van efficiëntie van gemeen-
telijk handelen zal mede van invloed 
zijn op de hoogte van de onderwijsuit-
gaven. Schoonhouden geeft in de ver-
schillende gemeenten grote verschil-
len te zien. Ik herhaal dat de ombuigin-
gen de gemeenten niet ontzien. Dat 
kan niet, ook niet in deze sector. Wij 
blijven niettemin van mening dat de 
gevraagde bijdrage, ook in het kader 
van het onderwijs, redelijk en recht-
vaardig is. Wij vertrouwen erop dat de 
gemeentebesturen daaraan hun me-
dewerking zullen verlenen. 

Ik kom op de interruptie van de heer 
Kolthoff over de werkgroep-Londo. 
Deze werkgroep heeft onlangs haar 
tweede interimadvies uitgebracht. Het 
is de Kamer met een regeringsstand-
punt aangeboden op 13 januari j l . Ie-
der die van het advies, van de kwaliteit 
ervan en van de omvang van de arbeid 
die erin is geïnvesteerd kennis neemt, 
moet tot de conclusie komen dat er 
sprake is van een gedegen stuk, dat 
een schat aan informatie bevat ten be-
hoeve van de regeling van de bekosti-
ging van het kleuter- en het lager on-
derwijs. Het is wel een schat die nog 
moet worden geëxploreerd. 

De inleiding van het rapport maakt 
al duidelijk dat de commissie nog mid-
den in haar werk zit, en dat zij voor de 
tweede keer tussentijds rapport uit-
brengt. Binnen het werkschema blij-
ven heeft de commissie een grote in-
spanning gekost, en zal dat blijven 
kosten. 

De Minister van Onderwijs stelt zich 
ten doel, over twee jaar een wettelijke 
regeling voor het basisonderwijs van 
kracht te doen zijn. In dat licht moet de 
opvatting van de Regering worden be-
zien dat de invoering van het nieuwe 
vergoedingenstelsel voor het huidige 
kleuter- en lager onderwijs thans niet 
meer opportuun is. 

Zou de heer Kolthoff stellen dat ik in 
het verleden te optimistisch ben ge-
weest in mijn verwachtingen, dan 
heeft hij daarin gelijk. Ware ik dat niet 
geweest, dan zou dat echter evenmin 
goed zijn geweest. Men kan nu een-
maal geen ijzer met handen breken. 
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Ook de werkgroep-Londo kan dat niet, 
al heeft zij getoond, een zeer weerbar-
stige materie de baas te kunnen. Dat 
kost echter wel t i jd. Ik verwacht niet 
dat de eindadvisering te laat klaar zal 
zijn voor de bekostigingsregeling van 
het basisonderwijs. Ik baseer mij daar-
bij op de ti jdplanning van de werk-
groep zelf, die medio 1982 het eindrap-
port in het vooruitzicht heeft gesteld. 

De heer Kolthoff heeft gevraagd of 
er geld ter beschikking is om de ont-
werp-Wet op het basisonderwijs in te 
voeren. Komt er geld op de plank, of 
worden het prijskaartjes op basis van 
een opheffingsuitverkoop? Zo onge-
veer luidde zijn vraag. Ik ga niet graag 
vragen uit de weg. Het ligt echter niet 
op mijn weg, die vraag te beantwoor-
den. Het is niet aan mij, de collega's 
van Onderwijs naar hun solvabiliteit te 
vragen. Eén ding weet ik echter wel : al 
degenen die het onderwijs ter harte 
gaat, zijn blij met een goede wettelijke 
regeling, waarbij een goede kostenre-
geling behoort. 

De heer Kolthoff heeft in aansluiting 
daarop gevraagd, of het niet wenselijk 
zou zijn het basisonderwijs te vergoe-
den via de algemene uitkering. In het 
regeringsstandpunt ten aanzien van 
het tweede interimadvies is die vraag 
beantwoord in die zin, dat de Regering 
kiest voor het financieringsstelsel dat 
de werkgroep voorstelt. Daarin is ge-
concludeerd dat het systeem van f i -
nanciering via de algemene uitkering 
uit het Gemeentefonds niet voor de 
hand liggend is. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Kolt-
hoff heeft gevraagd wat er met de be-
kende 44 min. is gedaan en wat daar-
van is overgebleven. Ik zou te dien 
aanzien wil len stellen, dat de be-
grote bedragen voor de jaren waar het 
o m g a a t - 1 9 6 9 tot en met 1980 - per 
saldo te hoog zijn geraamd en dat er 
verder niets mee aan de hand is. 

Ook heeft de heer Kolthoff nog naar 
een berekening gevraagd van de om-
buigingen voor de gemeenten met be-
trekking tot het onderwijs. Er is kenne-
lijk een misverstand gerezen naar aan-
leiding van datgene wat ik in de Twee-
de Kamer heb gezegd (Handelingen 
van de Tweede Kamer 1980-1981, blz. 
376) omtrent de invulling van het res-
terende bedrag aan reële ombuigin-
gen van 25 min. Het gaat daarbij in het 
bijzonder om twee posten: in de eerste 
plaats een verlaging van het onderdeel 
randvoorzieningen in het bedrag per 
leerling met f 8,96, in totaal 11,8 min.; 
in de tweede plaats een beperking van 
de prijscompensatie in de exploitatie-
bedragen, ook tot een bedrag 11,8 
min. Volgens Bartjes is dit bij elkaar 
23,6 min. 
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Het is niet mijn bedoeling geweest 
expliciet aan te geven op welke onder-
delen en tot welke bedragen ombui-
gingen moeten worden doorgevoerd. 
Zou dit wel het geval zijn geweest, dan 
had ik dit wel in de circulaire van 26 
september, op dezelfde wijze als waar-
op dit is gebeurd voor de andere om-
buigingen, gespecificeerd kunnen ver-
melden. Gezien echter het heterogene 
pakket waaruit het onderdeel rand-
voorzieningen per gemeente is sa-
mengesteld, is dit heel bewust niet ge-
daan. 

Wel zijn bedoelde ombuigingen aan-
gebracht op die onderdelen van de uit-
kering, waar de invloed van het beleid 
van de gemeente het sterkst is en 
waar, door een materiële aanpassing 
van dat beleid, reële uitgavenbeper-
kingen tot het totaal van genoemde 
bedragen naar onze mening mogelijk 
zijn. 

Ik heb bedoeld te zeggen dat naar 
mijn stellige overtuiging uitgavenbe-
perkingen op één of meer onderdelen 
tot genoemde bedragen mogelijk 
moeten zijn en dat op die manier de 
berekende ombuigingen kunnen wor-
den gerealiseerd. 

Ook op het gebied van de kwaliteits-
bepalende kosten per leerling en de 
technische kosten per lokaal zijn reële 
mogelijkheden tot bezuinigingen aan-
wezig. Zonder volledig te wil len zijn of 
iets imperatief te wil len voorschrijven, 
zou ik vier voorbeelden wil len noemen: 

doelmatiger beheer en zuiniger 
gebruik van leermiddelen in ruime zin 
(van potloden tot documentatiemateri-
aal en audiovisuele hulpmiddelen); 
een efficiënter uitgevoerd schoon-
maakprogramma zonder dat dit 
tot kwalitietsverlies behoeft te lei-
den; 

beter afgestelde verwarmingsinstal-
laties; 

effeciënter gebruik van lokalen door 
het laten leegstaan van overtollige lo-
kalen, waardoor op de technische kos-
ten aanzienlijk kan worden bespaard. 

De heer Kolthoff (PvdA): Ik ben erg 
dankbaar voor deze technische uiteen-
zetting. De Staatssecretaris zegt dat 
deze uitgaven beleidsgevoelig zijn en 
dat het departement niet alle kosten 
die de gemeenten maken behoeft te 
vergoeden. Ik neem aan, dat de in het 
verleden regelmatig geconstateerde 
overschrijdingen juist hierin zitten. Ik 
heb echter gevraagd of de rijksnormen 
deze verkwistingen honoreerden. Als 
deze niet zo is, wordt bij korting gekort 
op uitkeringen die de Regering reëel 
vindt, waardoor zij onder het niveau v a n 

reëel aanvaardbaar komen. 
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Staatssecretaris Koning: Met de nor-
men is niets aan de hand. Voor zover 
wi j van mening zijn, dat door wijziging 
van de normen bezuinigingen kunnen 
plaatsvinden zullen zij zeker op instiga-
tie van de Minister van Onderwijs tot 
stand worden gebracht. Ook binnen de 
normen zijn er evenwel mogelijkheden 
tot bezuiniging. Ik heb er een aantal 
genoemd. Bij een onderzoek op scho-
len voor voortgezet onderwijs in Am-
sterdam is gebleken dat gemeentelijke 
scholen qua schoonmaken aanzienlijk 
duurder zijn dan particuliere scholen. 
Met normen heeft dat mijns inziens 
buitengewoon weinig te maken. De 
norm is dat scholen redelijk schoon 
zijn. 

De heer Kolthoff (PvdA): Bij die nor-
men legt u een prijskaartje. Naar ik 
aanneem worden daarbij van rijkswe-
ge geen verkwistingen gehonoreerd. 
Toch worden die normen nu verlaagd. 
Bovendien slaat het onderzoek op het 
voorgezet onderwijs. Het is altijd ge-
vaarlijk de conclusies ook van toepas-
sing te verklaren voor het lager onder-
wijs. 

Staatssecretaris Koning: Ten opzichte 
van het schoonmaken lijkt mij dit wat 
minder moeilijk. Het moet mogelijk 
zijn, normen - die men niet verkwis-
tend vond en redelijk - om te buigen in 
tijden waarin hiervoor geen geld be-
schikbaar is. 

Voor het zwemonderwijs bestaat 
geen aparte vergoedingscomponent. 
Het maakt met vele andere voorzienin-
gen wel deel uit van de randvoorzie-
ningen. Het bedrag voor de randvoor-
zieningen is, zoals in de circulaires 
voor het totaal van alle voorzieningen 
vermeld, een gemiddeld bedrag. Het 
staat los van de vraag of men gaat 
schoolzwemmen en of men een ouder 
bijdrage daarvoor vraagt. Het staat 
ook los van de vraag of de kosten van 
het schoolzwemmen tot de kosten van 
het onderwijs moeten worden gere-
kend. Het is duidelijk dat dit geen ver-
plichte uitgaven zijn. 

Voorts informeerde de heer Kolthoff 
of de gemeenten geen boodschap 
moeten hebben aan de Woningwet en 
de eigen bouwverordening. De conclu-
sie die in deze vraag is besloten zou ik 
wil len trekken noch onderschrijven. De 
in de circulaire gegeven voorschriften 
zijn namelijk naar onze mening niet in 
strijd met de bepalingen van de Wo-
ningwet. Eventuele welstandseisen 
die uitgaan boven de eisen van het 
bouwbesluit lager onderwijs, worden 
niet aangemerkt als noodzakelijk ge-
achte kosten van de school. Ook bij het 
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gewoon lager onderwijs wordt bij de 
vaststelling van de vergoedingsbedra-
gen voor de stichtingkosten daarmee 
geen rekening gehouden. 

Ik kom nu tot een netelig punt waar-
over de heer Kolthoff vaker heeft ge-
sproken. 

De Minister van Financiën en ik heb-
ben er mededeling van gedaan dat wij 
geen reden zien, te bevorderen dat de 
Raad van State advies wordt gevraagd 
over de wijze waarop de Financiële-
verhoudingswet 1960 op het punt van 
de onderwijsuitkering wordt uitge-
voerd. De heer Kolthoff noemt dat 
geen bewijs van geloof in eigen gelijk. 
Het komt mij op zichzelf voor dat het 
geloof in eigen gelijk een slechte drijf-
veer is voor de uitvoerders van de wet-
ten van het Rijk. 

De Minister van Financiën en ik zijn 
echter van mening dat de uitvoering 
van artikel 5 van de Financiële-verhou-
dingswet niet strijdt met hetgeen dit 
artikel beoogt, te weten de vaststelling 
van een uitkering ter bestrijding van 
de redelijkerwijze door de gemeente te 
dragen kosten van het onderwijs. De 
Ministervan Financiën heeft er daarbij 
op gewezen, dat de verantwoordelijk-
heid van de Regering voor de positie 
van 's Rijks kas mede de hoogte van de 
genoemde uitkeringen zal bepalen. 
Dat gebeurt op een wijze - ik herhaal 
dat - die de strekking van artikel 5 van 
de Financiële-verhoudingswet 1960 
geen geweld aandoet. 

De heer Kolthoff heeft gesproken 
over de cumulatieve effecten van de 
maatregelen voor de gemeenten. Ik 
denk daarbij aan de kortingen, waar-
over ik ook al heb gesproken. De bij-
drage van het Gemeentefonds aan de 
uitvoering van Bestek '81 bestaat uit 
een verlaging van het volume-accrès. 
Dat leidt tot een lager uitkeringspercen-
tage dan anders het geval zou zijn. 

Ten opzichte van de capaciteitsver-
goeding wi l ik nog opmerken dat ge-
detailleerde gegevens per gemeente 
over de capaciteitsvergoeding over 
het jaar 1980 niet zijn te geven. Be-
dacht moet worden dat het de bedoe-
ling is, dat de capaciteitsvergoeding 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 
1980 zal worden ingevoerd. De uitke-
ring gewoon lager onderwijs zal na 
aanvaarding van het wetsontwerp Be-
heersing Huisvestingsvoorzieningen 
k.o-l.o worden vastgesteld naar de toe-
stand per peildatum en wel per 16ok-
tober 1980. 

De opgaven van de gemeenten zijn 
nog niet allemaal ontvangen. Het com-
puterprogramma dat de gewijzigde 
uitkering moet berekenen, is ook nog 
niet operationeel. Bovendien zijn de 
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gewijzigde formulieren 1980 niet te 
verwerken met het computerprogram-
ma voor het oude opslagsysteem. Een 
verschillenberekening per gemeente is 
thans redelijkerwijs niet mogelijk. 

Wel is ult imo 1979 aan de gemeen-
ten gevraagd om het voorschot voor 
1980 op beide manieren - het opslag-
systeem en het capaciteitssysteem - te 
berekenen. Daarnaast zijn om inzicht 
in de verschillen tussen beide syste-
men te verkrijgen, zowel bij Binnen-
landse Zaken als bij Financiën voor 
een tiental gemeenten, waarvoor naar 
mocht worden aangenomen het nieu-
we systeem knelpunten zou kunnen 
opleveren, proefberekeningen uitge-
voerd. 

Een vergelijking van deze proefbere-
keningen met de genoemde voorschot-
ramingen van de gemeenten heeft 
uitgewezen dat in de berekeningen 
van de gemeenten veel fouten zitten. 
Onbekendheid met de materie heeft 
waarschijnlijk parten gespeeld. Ook is 
gebleken dat de genoemde totaalcij-
fers bruikbare, doch wel met de nodi-
ge voorbehouden te omkleden, infor-
matie geven. Die laatste informatie is 
verwerkt in het antwoord op vraag 26. 

Over de herverdelingsmaatregelen 
voor 1981 wil ik het volgende opmer-
ken. 

Bij het onderzoek naar de mogelijk-
heden om het uitkeringsonderdeel so-
ciale zorg in de algemene uitkering op 
te nemen is gebruik gemaakt van door 
de gemeenten over het jaar 1980 aan-
gevraagde voorschotten. Deze voor-
schotten worden door de gemeenten 
gewoonlijk gebaseerd op hun primitie-
ve begroting. Er kunnen per gemeente 
verschillen ontstaan tussen de uitein-
delijk vastte stellen kosten van sociale 
zorg en de aanvankelijk aangevraagde 
voorschotten. 

Daardoor zijn op voorhand de defini-
tieve effecten van de integratie van de 
sociale zorg niet met honderd procent 
zekerheid vast te stellen. Dit geldt ook, 
overigens in mindere mate, voor de 
overige herverdelingsmaatregelen. Uit 
een eerder onderzoek, waarbij gebruik 
is gemaakt van de voorschotten soci-
alezorg 1979 is overigens wel geble-
ken dat de verdeling van voor- en na-
delen over de gemeenten wel in grote 
lijnen stabiel is. 

Om deze redenen menen wi j er goed 
aan te doen ook thans te volstaan met 
de in de memorie van antwoord ver-
melde globale gegevens. Die gege-
vens hebben uitsluitend betrekking op 
het uitkeringsjaar 1981 en zijn inclusief 
het uitkeringspercentage. Het is niet 
goed mogelijk aan te geven, hoe de 
voor- en nadelen per gemeente zich in 
latere jaren exact zullen ontwikkelen. 
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Hierin werken een aantal factoren, zo-
als de groei van het inwoneraantal, het 
aantal woningen enz. welke per indivi-
duele gemeente moeilijk te voorspel-
len zijn, mee. In 1982 wordt de voorge-
nomen integratie van het uitkerings-
onderdeel sociale zorg materieel vol-
tooid. 

De gemeenten die daarvan nadeel 
ondervinden zullen f 2,50 per inwoner 
plus inwonerequivalent meer zelf 
moeten opvangen dan over 1981 het 
geval was. Overigens is door middel 
van de afkoopregeling een plafond 
gesteld aan het bedrag dat de nadeel-
gemeenten op termijn moeten verwer-
ken. 

De heer Kolthoff heeft een aantal 
vragen gesteld over de omzetbelas-
t ing, een terrein dat niet het mijne is in 
mijn huidige verantwoordeli jkheid, 
maar dat mij naar het verleden terug-
voert. Het is bekend dat de overheids-
sector moet worden onderscheiden in 
tweeën, met name in de bedrijvensec-
tor en in de gewone overheidssector. 
In de bedrijvensector treedt de over-
heid niet op als eindverbruiker van een 
produkt of dienst. In het geval dat een 
sociaal werkverband diensten verleent 
aan een gemeente in de sfeer van de 
bedrijvensector is weliswaar omzetbe-
lasting verschuldigd, maar daartegen-
over staat, dat de dienst, al dan niet 
verder bewerkt, zal worden doorgele-
verd, en dat doorberekening zal ge-
schieden van betaalde omzetbelasting 
aan de eindverbruiker. Wellicht is in 
het voorbeeld van de geachte afge-
vaardigde bij de raming van kosten 
van de doorvoering van de omzetbe-
lasting met dit aspect geen rekening 
gehouden. 

De heer Kolthoff heeft gevraagd 
naar de verschuiving van de verant-
woordeli jkheid voor de steunfunctie. 
De verschuiving van geldstromen in 
verband met het leggen van de verant-
woordeli jkheid voor de zogenaamde 
steunfunctie bij de provincies ge-
schiedt inderdaad budgettair neutraal. 
Een en ander is geconcretiseerd bij de 
invoering van de rijksbijdrageregeling 
sociaal-cultureel werk per 1 januari 
1981. Daarbij is het mogelijk datsom-
mige gemeenten minder ontvangen, 
maar dat wordt dan gecompenseerd 
door een verlaging van lasten welke 
door de provincie worden overgeno-
men. 

Voorlopig een laatste vraag van de 
heer Kolthoff welke ik behandel betreft 
de projecten herinrichting oost-Gronin 
gen, waarbij hij verwijst naar een pers-
bericht in de Winschoter Courant. Met 
onder andere de streekraad oost-Gro-
ningen heb ik daarover gesproken. 
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Daarbij heb ik mijn bezwaren duide-
lijk gemaakt. Een aantal van de opge-
voerde projecten zou de gemeenten in 
grote financiële problemen brengen 
na een aantal jaren. Daarom heb ik de 
Minister van Economische Zaken ver-
zocht, een aantal projecten van de eer-
stejaarsschijf van de versnelde herin-
richting voorlopig niet voor subsidië-
ring in aanmerking te brengen. Hier-
voor was slechts tijdelijke financiering 
beschikbaar. Na afloop zouden de ge-
meenten voor de keuze worden 
gesteld: beëindigen of met eigen mid-
delen voortzetten. 

Gelet op de bedragen, waar het om 
gaat, zouden zij voor té grote financië-
le moeil i jkheden komen te staan. Het 
financiële belang van de gemeenten 
heeft bij mi jn bezwaren voorop ge-
staan. Indien aan deze projecten voor 
de gemeenten geen financiële lasten 
zouden zijn verbonden, zou ik geen be-
zwaren hebben, mede omdat het soci-
aal-cultureel plan een onderdeel vormt 
van de herinrichting. 

De heer Tjeerdsma ben ik erkentelijk 
voor zijn betoog. Ik onderstreep zijn 
opmerking dat provincies en gemeen-
ten ook financieel in staat moeten wor-
den gesteld om de taken te vervullen, 
waarvoor zij worden gesteld. Kort-
heidshalve verwijs ik hierbij naar het 
antwoord op de vraag, die onder nr. 7 
in het voorlopig verslag is vermeld. 

De heer Meuleman heeft te recht 
zorgen uitgesproken over de WUW als 
onderdeel van de financiën van de la-
gere publiekrechtelijke lichamen. Hij 
legt de vinger op een wonde plek. 
Vóór 1 januari 1981 had de nieuwe 
WUW in het Staatsblad moeten staan. 
Omdat deze materie zo weerbarstig is, 
is dit niet gelukt. Om zo snel mogelijk 
te handelen is ernaar gestreefd, om-
streeks de jaarwisseling een vooront-
werp van wet gereed te hebben. In-
middels is dit stuk aan de provincies 
en andere adviesorganen, waaronder 
de Raad voor de Gemeentefinanciën 
en de VNG, verzonden. 

Ongeveer half maart zullen de ver-
schillende rapporten binnen kunnen 
zijn. Het voorontwerp moet dan wor-
den aangepast, terwij l met verschillen-
de bewindslieden vooroverleg plaats 
zal moeten vinden. Daarna volgen de 
procedures met betrekking tot Minis 
terraad en Raad van State, die stellig 
maanden zullen vergen. Ik weet niet 
precies wanneer het wetsontwerp zal 
kunnen worden ingediend maar zou 
niet durven garanderen dat dit vóór 
september het geval zou zijn. 

De heren Vogt, Kolthoff en Meule-
man hebben aandacht gegeven aan de 
werking van de onroerend goed-belas-
t ing, waarbij de eerste vroeg of een 
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onderzoek zou kunnen worden ver-
richt naar de verschuiving van de be-
lastingdruk van bedrijven naar wonin-
gen. 

Hij heeft zelf een wat primitief voor-
lopig onderzoek verricht, dat tot een 
aantal conclusies heeft geleid. Ik heb 
daarvan met interesse kennis geno-
men. In de memorie van antwoord heb 
ik al opgemerkt, dat ik het bepaald niet 
uitgesloten acht dat de verschuivingen 
die door de geachte afgevaardigde zijn 
gesignaleerd inderdaad ook optreden. 

Echter, in een ander tijdsbestek, bij 
voorbeeld door het aantrekken van de 
conjunctuur, kan heel goed weer een 
verschuiving plaatsvinden van woon-
huizen naar bedrijfspanden. Men moet 
niet vergeten dat er bij de invoering 
van de onroerend-goedbelasting een 
drukverschuiving heeft plaats gehad, 
aannemende dat op het moment van 
invoering van die belasting de totale 
belastingdruk niet werd verhoogd, van 
particuliere woonhuizen naar bedrijfs-
panden. 

Ik meen dat dit inherent is aan het 
systeem van de onroerend-goed belas-
t ing. Daaraan valt niet te ontkomen. Ik 
geloof daarom ook niet dat, al zouden 
de conclusies van de geachte afge-
vaardigde worden onderschreven, dit 
aanleiding is om het systeem te wijzi-
gen. Over eventuele systeemwijzigin-
gen kom ik nog te spreken naar aanlei-
ding van de vragen van de heer Tjeerds 
ma. 

De heer Kolthoff heeft gevraagd op 
welke wijze het instrument van de 
koninklijke goedkeuring effectief kan 
worden gehanteerd wanneer blijkt, dat 
een gemeente artikel 5 eerste lid van 
het besluit gemeentelijke onroerend-
goedbelastingen niet goed toepast. 
Dat zijn gemeenten die hebben geko-
zen voor de waarde-grondslag, de 
waarde in het economisch verkeer. 

Merken wi j dat bij de verandering 
zelf, dan kan de verordening worden 
teruggezonden. De desbetreffende ge-
meente wordt dan gevraagd, de veror-
dening alsnog aan te passen. Wordt 
dat niet gedaan, dan bestaat de moge-
lijkheid tot het inzetten van de proce-
dure tot onthouding van koninklijke 
goedkeuring, waarbij de Raad van Sta-
te wordt ingeschakeld. 

Een ding is wel duidelijk. Ons ont-
breken de middelen om een met de 
wet in overeenstemming zijnde veror-
dening goedkeuring te onthouden, 
waarna de waardering in de praktijk af-
wijkt van wat wet en verordening 
voorschrijven, met name indien dat 
gebeurt door te lage taxaties. 

De geachte afgevaardigde heeft ge-
vraagd, of het dan mogelijk is dat de 
rechter er wat aan doet. Dat zal de 
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rechter niet meevallen, want hoezeer 
hij ook geneigd is het gelijkheidsbe-
ginsel uit de Grondwet toe te passen, 
de geheimhouding in belastingzaken 
maakt het over het algemeen onmoge-
lijk dat bekend is hoe verschillende 
percelen zijn gewaardeerd. 

De heer Kolthoff (PvdA): Mag ik dan 
een kleine aanvulling geven? Er is in 
ieder geval één gemeente bekend 
waarvan de voorzitter van de raad 
heeft toegegeven, dat zij 20% beneden 
de norm zat. 

Staatssecretaris Koning: Doelt u op de 
gemeente Gouda? 

De heer Kolthoff (PvdA): Neen,toeval-
lig niet; maar als het daar is toegege-
ven, is het de tweede gemeente. 

Staatssecretaris Koning: Uit perspubli-
katies heb ik begrepen, dat in de ge-
meente Gouda een niet geheel juiste 
taxatie zou kunnen plaatsvinden. Ik 
heb daarover inlichtingen gevraagd 
die mij nog niet hebben bereikt. 

Ik kan daar weinig aan doen. Ik heb 
alleen het recht, een individuele aan-
slag ook ter vernietiging aan de Raad 
van State voor te leggen. 

Als een burgemeester of een andere 
gemeentebestuurder zegt dat men 
consequent 20% te laag waardeert, 
kan men zich voorstellen dat ik niet al-
le belastingaanslagen in een dergelijke 
gemeente ter vernietiging aan de Raad 
van State kan voorleggen, want deze 
zou daardoor volledig overbelast wor-
den. 

De heer Kolthoff (PvdA): Dat was ook 
niet de bedoeling. In het geval dat men 
consequent te laag taxeert, hoeveel 
kans maakt dan de ontvanger van een 
aanslag bij de belastingrechter? 

Staatssecretaris Koning: Ik bevind mij 
nu in een moeilijke positie, want niet 
ik, maar de rechter mag de wet uitleg-
gen. Als ik mij heel voorzichtig uitdruk 
als welhaast particulier persoon zon-
der enig gezag, dan denk ik dat deze 
man weinig kans maakt, omdat de 
rechter waarschijnlijk zal zeggen dat er 
naar evenredigheid te laag is ge-
taxeerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb dit 
soort opmerkingen ook in de praktijk 
gehoord en dat was een van de rede-
nen om de nota over de onroerend 
goedbelasting in te dienen. De Tweede 
Kamer zal daar binnenkort over gaan 
spreken. In de nota wordt mijn voor-
keur voor de oppervlaktegrondslag 
weergegeven. 

De heer Meuleman heeft gevraagd 
of dat niet wat te duur wordt. Zo'n om-
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schakeling zal dan mijns inziens ook 
moeten plaatsvinden in het jaar waar-
in wordt gehertaxeerd. 

De heer Meuleman heeft nog ge-
vraagd naar invoering van de vaarbe-
lasting. De werkgroep die zich daar-
mee bezighoudt, zal vermoedelijk nog 
in dit parlementaire jaar het rapport af-
ronden en dan zal de Regering een 
standpunt ter zake bepalen. 

Ik kom ten slotte op een vraag van 
de heer Tjeerdsma. Het is al weer twee 
jaar geleden dat de nota op de werking 
van de onroerend-goedbelasting is in-
gediend. Er staat een ontwerp van een 
nieuwe gemeentewet op stapel en het 
wetsontwerp reorganisatie van het 
binnenlands bestuur bevat een aantal 
bepalingen omtrent de belastinghef-
fing van de provincies. De geachte af-
gevaardigde heeft gezegd dat hij niet 
gaarne zou zien dat provincies en ge-
meenten over dezelfde belastingobjec-
ten zouden rapporteren. 

Om tot een onderlinge samenhang 
te komen tussen de belastingheffing 
van provincies en van gemeenten om 
moderne bepalingen voor provincies 
en gemeenten te krijgen, heb ik, nu de 
nota over de onroerend-goedbelasting 
binnenkort in de Tweede Kamer in be-
handeling komt, besloten een studie-
commissie in te stellen die tot taak zal 
krijgen een studie van de omvang en 
de inhoud van het provinciaal en ge-
meentelijk belastinggebied, mede in 
hun onderlinge samenhang. Die com-
missiezal binnen 1,5 a 2 jaar dienen te 
rapporteren. 

Ik ben zo gelukkig om als voorzitter 
van deze commissie bereid te hebben 
gevonden het lid van deze Kamer prof. 
Christiaanse die een grote kennis van 
het fiscale recht paart aan bestuurlijk 
inzicht en kennis op landsniveau en 
een grote ervaring heeft als lid van de 
gemeenteraad van Rotterdam. Ik ver-
trouw erop dat juist hij aan zo'n com-
missie de nodige activiteiten kan ge-
ven en dat hij een voortreffelijke leider 
daarvan zal zijn. 

D 
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Een woord van dank aan de 
heer Feij voor de vriendelijke woorden 
die hij in eerste termijn al tot mij heeft 
gericht. In de tweede plaats dank ik de 
Minister voor zijn vriendelijke woor-
den. Hij constateerde, dat ik over het 
algemeen de zaak vrij kritisch had ge-
volgd. Ik hoop dat de Minister in een 
volgende kabinetsperiode die taak van 
mij zal overnemen. 

Voorts dank ik beide bewindslieden 
voor het antwoord dat zij mij hebben 
gegeven, waarna ik in hoofdzaak bij 
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het betoog van de Staatssecretaris te-
rechtkom. Hij heeft mij met een vlie-
gend wezen vergeleken. Ik dacht dat 
hij wel wist dat mensen die in Drenthe 
wonen, over het algemeen met beide 
benen op de grond staan. Stel dat het 
waar is, wat hij zei. Wat zou er dan niet 
gebeurd zijn, als die zwaan niet ver-
moeid was geweest? Hoe het ook zij, 
de Staatssecretaris was geraakt. Dan 
vind ik dat hij nog vrij mild is geweest, 
want hij heeft de zwaan in ieder geval 
niet helemaal de nek omgedraaid. 

Zowel de Minister als de Staats-
secretaris hebben erop gewezen, dat 
wij in economisch moeilijke ti jden le-
ven. Het is duidelijk dat er algemeen 
moet worden omgebogen en de ge-
meenten moeten toch ook hun steen-
tje bijdragen. Dat is onvermijdelijk. 
Geen enkel overheidsorgaan zal daar-
aan ontkomen. De Staatssecretaris 
had niet de indruk, dat ik die lijn naar 
de gemeenten zou wil len doortrekken. 
Dan heeft de Staatssecretaris mij toch 
niet goed begrepen. Ik ben namelijk 
begonnen met te zeggen dat geen en-
kel kabinet aan bezuinigingen zou zijn 
ontkomen. 

Het gaat alleen om de vraag, op wel-
ke manier wordt bezuinigd. De Staats-
secretaris voegde eraan toe, dat het 
mijn betoog niet zou hebben ontsierd, 
als ik had gewezen op de verminde-
ring van het aantal artikel 12-gemeen-
ten. Welnu, ik heb er geen enkel be-
zwaar tegen, mijn betoog alle sier te 
geven die het verdient. Ik wil hem dus 
daarin wel gelijk geven. Ik denk alleen 
dat het aantal gemeenten, dat voor de 
deur van artikel 12 staat en het aantal 
dat er door gesprekken met de Staats-
secretaris nog net voor weggeduwd is, 
niet gering is en dat in de komende ja-
ren het aantal artikel 12-gemeenten 
stellig zal toenemen wanneer het om-
buigen, bijbuigen en het korten door-
gaat op de manier, waarop het zich nu 
heeft voltrokken. 

Dat bezwaar heb ik tegen het betoog 
van de Staatssecretaris, al begrijp ik 
best dat hij poogt, zich in alle standen 
te verdedigen. Dat zou ik in zijn plaats 
ook doen. Het valt alleen niet mee; in-
tegendeel, de situatie is best moeilijk. 
Hij heeft in zeer bloemrijke taal aange-
geven, hoe onmogelijk het is voor het 
ministerie om nog te bezuinigen. Met 
dezelfde woorden en met dezelfde be-
dragen kan ik voor een gemeente of 
voor de gemeenten als geheel waar-
schijnlijk hetzelfde verhaal vertellen. 

De Staatssecretaris zei dat het totale 
budget van Binnenlandse Zaken 5,5 
mld. is. Hij heeft iets naar beneden af-
gerond, terwijl ik iets naar boven had 
wil len afronden door van 6 mld. te 

477 



Kolthoff 

spreken. In ieder geval moest een be-
drag van 93 min. worden omgebogen. 
Die bezuiniging is toch helemaal bij de 
gemeenten terechtgekomen. De 
Staatssecretaris roept met enige pa-
thos uit: Moeten we dan bezuinigen 
op pensioenen? Dat was ik ook niet 
van plan. 

De vraag blijft alleen, of er toch nog 
niet enige andere posten op de begro-
ting aan te wijzen waren. Alleen al 
doordat een bezuiniging van 93 min. 
wordt afgeschoven op de gemeenten, 
wek je opz 'n minst de indruk van: 
kwijt is kwijt; zo kom ik er zelf lekker af. 

Minister Wiegel: Kan de geachte afge-
vaardigde een voorbeeldje noemen 
van hoe het anders had gekund? 

De heer Kolthoff (PvdA): Dan moet ik 
de begroting erbij pakken, die op mijn 
bank ligt. Evengoed als de totale rijks-
begroting over de verschillende depar-
tementen in een vorm van proporti-
onele verdeling is vastgesteld, had 
men op dezelfde wijze iets kunnen pro-
beren bij Binnenlandse Zaken. Mijn 
standpunt is dat het toch een hoogst 
merkwaardige zaak is als men het uit-
sluitend op het bordje van de gemeen-
te legt. 

Ik constateer nog regelmatig, on-
danks het feit dat het moeilijk is en dat 
wi j allemaal moeten inleveren, dat het 
rijk en de provincie aan gemeenten ei-
sen stellen die allerlei uitgaven met 
zich brengen. Ik noem bij voorbeeld de 
invoering van de salariswijziging inge-
volge de Ubink-normen, waarvoor een 
bepaalde compensatie wordt gege-
ven. Daaruit vloeit voor de gemeenten 
voort een vorm van functie-waarde-
ring die wel kosten met zich gaat bren-
gen die niet gecompenseerd worden. 

Ik noem de toestanden rond de be-
stemmingsplannen. Men ziet op dit 
moment dat de Minister van Volks-
huisvesting bestemmingsplannen in 
kroonberoepen beoordeelt naar de si-
tuatie van nu, terwij l de plannen zeven 
jaar geleden zijn vastgesteld. Hieruit 
vloeien veel kosten voort voor de ge-
meenten. Ik noem de kwestie van een 
eenvoudig verbouwplannetje voor een 
winkel. Als men niet oppast, vraagt de 
provincie of een andere instantie in be-
roep distributie-planologisch onder-
zoek, alsof het niets kost. 

Als men aan de ene kant de gemeen-
ten vraagt, om niet te zeggen dwingt 
tot beperking van de uitgaven, tot so-
berheid - de Staatssecretaris heeft 
daarover plastisch gesproken toen het 
ging om de onderwijsuitkeringen -
zou het ook op andere terreinen goed 
zijn als men bij het rijk de bekende 
hand in de bekende boezem steekt. 
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Als laatste voorbeeld wi l ik nog noe-
men de vraag van CRM en Sociale Za-
ken om meer statistisch materiaal. Dit 
betekent dat men in boekhoudmachi-
nes nieuwe computerprogramma's 
moet stoppen. Er is echter maar één 
die betaalt, namelijk de gemeente. 

Wat de taak van de Commissie-Lon-
do betreft heeft de Staatssecretaris ge-
zegd dat hij helaas te optimistisch is 
geweest. Ik dacht dat er iets anders 
aan de hand was dan alleen optimis-
me. Ik heb echter weer de vraag 
gesteld of men de taakopdracht van 
de Commissie-Londo heeft losgelaten. 
De taakopdracht, geformuleerd in mei 
1974, was om een oplossing te zoeken 
voor de 'huidige' problemen. Daarvan 
heeft de Staatssecretaris in 1979 ge-
zegd dat dit tevens een opdracht aan 
de Commissie-Londo zou zijn. Nu 
wordt die opdracht - hij heeft het naar 
mijn gevoelen niet weersproken - on-
der tafel geveegd en blijft alleen over 
het ontwikkelen van normen voor de 
nieuwe wet op het basisonderwijs, wat 
op zich zelf wel een belangrijke zaak is. 

Ik kan mij voorstellen dat de Staats-
secretaris zegt dat het niet op zijn weg 
ligt om de solvabiliteit van de be-
windslieden van Onderwijs te beoor-
delen, gelet op de laatste persberich-
ten. Daarom gaat het mij echter niet. 
Het gaat er in de eerste plaats om dat 
de Staatssecretaris coördinerend be-
windsman is, dat de rapporten van de 
Commissie-Londo uitwijzen dat er een 
enorm gat zal ontstaan tussen de be-
dragen die door deze commissie nodig 
worden geacht om de wet te kunnen 
uitvoeren en de uitkeringen die er 
tegenover staan en de uitspraak van 
de Staatssecretaris van Onderwijs dat 
de gemeenten hun verantwoordelijk-
heid wel kennen, dat zij dat gat wel op-
vullen. 

Ons uitgangspunt is dat als men een 
nieuwe wet ontwerpt, dat men moet 
zorgen dat deze financieel onder-
bouwd is. Tegen die achtergrond heb 
ik gezegd dat, als dit niet kon gebeu-
ren, als de middelen er niet waren, 
men nog eens moest denken over de 
algemene uitkering uit het Gemeente-
fonds. Die was in dit opzicht duidelijk 
geclausuleerd. Het rapport van de 
Commissie-Londo, met alle respect, is 
naar mijn gevoelen zo gedetailleerd 
dat het zal sterven in schoonheid. 

Ik ben blij dat de Staatssecretaris 
heeft gezegd dat die zaken wat de ver-
dere normeringen betreft op tijd klaar 
zullen zijn. 

Wat die 44 miljoen gulden betreft 
heb ik de term 'niet benodigd' uit de 
memorie van toelichting zo geïnter-
preteerd dat de bewindslieden het te 
hoog geraamd hadden, en dat dit ver-
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der geen oordeel inhoud of de normen 
die de afgelopen jaren hebben gegol-
den inderdaad aan de maat waren. De 
Staatssecretaris weet dat ik van me-
ning ben dat zij niet aan de maat wa-
ren. 

Ik kom nog even terug op de kortin-
gen op verschillende uitkeringen aan 
het onderwijs. De Staatssecretaris is 
toch niet echt ingegaan op mijn op-
merking dat het verlagen van normen 
die op dit moment gelden verant-
woord moet zijn. Het is daarbij op zich-
zelf niet relevant of de gemeente bo-
ven die normen bepaalde uitgaven 
heeft gedaan. In dit verband heb ik nog 
een vraag gesteld die de Staatssecre-
taris - wellicht vanwege de geraakt-
heid - niet heeft beantwoord, namelijk 
hoe wi j in dit verband moeten hande-
len tegenover het bijzonder onderwijs 
wanneer wi j bij voorbeeld de sugges-
tie van de Regering volgen, toch 
maar een bijdrage te gaan vragen voor 
het schoolzwemmen. 

Het zal best waar zijn dat school-
zwemmen geen verplicht vak is. Licha-
melijke opvoeding is dat we l ; daar valt 
het onder. Het is sinds jaar en dag als 
zodanig geaccepteerd. Ik vind het eer-
lijk gezegd nogal f lauw, te zeggen dat 
men er nu wel af kan omdat het geen 
verplicht vak zou zijn. Daarbij komt dat 
afschaffing ervan in bepaald opzicht 
slechts een administratieve bezuini-
ging zou zijn die in feite geen geld op 
de plank brengt. 

De kwestie van de kwaliteitsbepa-
lende factoren hangt samen met de 
normen waarover ik zoeven sprak. 

Ik kom tot de welstandseisen en tot 
de bouwverordening waarvan de 
Staatssecretaris heeft gezegd dat het 
Bouwbesluit hierbij bepalend zou zijn. 
Ik constateer dat mijn conclusie juist is 
dat voor scholen de bouwverordening 
niet geldt. Er zijn immers meer voor-
beelden denkbaar van situaties waarin 
men met een sober gebouw kan vol-
staan. Er zijn verschillende gevallen 
bekend van industrieën die heel sobe-
re fabrieken wilden bouwen, waaraan 
door het welstandstoezicht eisen wer-
den gesteld waaraan men toch maar 
moest voldoen. 

Waarom zou dit voor de overheids-
gebouwen niet gelden? Waarom zou 
men daarbij niet moeten voldoen aan 
de welstandseisen? Waarom zou dat 
dan niet in de normvergoedingen mo-
gen worden meegenomen? 

Ik kom op artikel 5. Het zal de Staats-
secretaris duidelijk zijn dat ik het in ho-
ge mate betreur dat de Regering on-
danks de jarenlange discussie die wi j 
hierover hebben gevoerd niet bereid 
is, de Raad van State om een nader ad-
vies hierover te vragen. Ik kan dit he-
laas ook niet afdwingen. 
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Ten aanzien van de lijst van cumula-
tieve effecten begrijp ik dat er erg veel 
moeilijkheden zijn. Ik had gehoopt dat 
de bewindslieden in staat zouden zijn, 
die lijst wel te geven, zij het met alle 
mogelijke voorbehouden, als een indi-
catie. Eerlijk gezegd had ik mede om 
deze lijst gevraagd - dit had de Staats-
secretaris waarschijnlijk niet eens ver-
wacht - om de Staatssecretaris enigs-
zins in bescherming te nemen. Ik zie 
ook de Minister verwonderd kijken. 

In gemeentelijke kring hoort men in 
gesprekken over de gemeentefinan-
ciën in het algemeen niet anders dan 
dat men moet inleveren. Houdt men 
geld over op een bepaalde herverde-
lingsmaatregel, dan wordt dat meestal 
als 'mooi meegenomen' beschouwd. 
Ik meen dat een dergelijke lijst de 
Staatssecretaris de kans zou hebben 
gegeven, veel van dit rumoer onder ta-
fel te werken door te constateren dat 
men bij voorbeeld op de capaciteits-
vergoeding zou hebben overgehou-
den, terwij l men bij voorbeeld in het 
kader van artikel 14 van de Financiële-
Verhoudingswet tekort zou komen. 

Ik meen dat ik hem daarmee erg veel 
plezier had kunnen doen. Het zou mij 
erg veel plezier hebben gedaan, daarin 
nu eens een goed inzicht te hebben ge-
kregen. Wanneer het technisch on-
doenlijk is, houdt alles op. De antwoor-
den die wij hebben gekregen, doen 
echter veronderstellen dat er toch wel 
sprake is van een zekere mate van 
exactheid, aangezien wordt opgege-
ven hoeveel gemeenten erop vooruit, 
respectievelijk erop achteruit zouden 
gaan. Zoiets kan men alleen maar op-
geven wanneer men beschikt over de 
berekeningen. Ik vraag de Staatssecre-
taris dan ook, hierover toch nog eens 
diep na te denken. 

Ik kom tot de kwestie van de sociale 
werkvoorziening. De staatssecretaris is 
niet ingegaan op de percentages van 
75 en 90 in het kader van tiet al dan 
niet opleveren van baten. Dat zal ik 
hem nu maar vergeven. Deze kwestie 
zal later bij de behandeling van het 
wetsontwerp ter zake nog aan de orde 
komen. Ik zit nog wel met de kwestie 
van de b.t.w.. 

De Staatssecretaris heeft wel gelijk, 
maar het is merkwaardig, althans in 
mijn ogen, dat belastingtechnisch het 
onderhoud van een zwembad kenne-
lijk wordt beschouwd als vallende on-
der de bedrijvensector. In een andere 
circulaire, van de Staatssecretaris van 
Financiën, lees ik dat de gemeente 
voor wat betreft de aanleg van ge-
meenschapsvoorzieningen nimmer 
als ondernemer optreedt. Welnu, vol-
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gens mij is een zwembad een gemeen-
schapsvoorziening en zou de gemeen-
te dus geen ondernemer zijn, terwij l ik 
dacht dat het iets met bedrijven had te 
maken. Ik blijf dus met dit probleem 
zitten, te meer omdat die regeling van 
de b.t.w. blijkbaar pas in 1980 is inge-
gaan. Kennelijk is men nu pas tot de 
ontdekking gekomen, dat het hebben 
van een zwembad bedrijfsmatig is en 
onder de bedrijvensector valt, terwij l 
het in de voorafgaande honderd jaar 
een gemeenschapsvoorziening was. 

Dit betekent wel - hiermee kom ik te-
rug op het begin van mijn verhaal -
dat een aantal gemeenten weer een 
behoorlijke rekening op tafel krijgt. 
Van de zijde van een grote gemeente 
in Twente heb ik gehoord, dat haar dit 
honderdduizend gulden kost. Dit is 
een gemeente waarvan ik heb begre-
pen dat de Staatssecretaris haar nu 
nog voor de artikel-12-deur heeft kun-
nen weghalen. 

Als ik mij niet vergis heb ik geen ant-
woord gekregen op mijn vragen over 
de AKU-nota, voor wat betreft de gen-
neralisten, de technische vaardighe-
den en de muziektoestanden, 
noch op mijn vraag wat de rechts-
grond is om een aantal gemeenten die 
op zichzelf voordeel hebben van de 
steunfunctie, toch één gulden per in-
woner te laten inleveren. 

Het punt van de onroerend-goedbe-
lasting laat ik nu rusten. Wel wil ik nog 
een opmerking maken over het punt 
van de herinrichting. 

Ik begrijp het standpunt van de 
Staatssecretaris te dien aanzien volko-
men. Ik vrees echter - het lijkt mij goed 
dat er in het kabinet nog eens diep-
gaand over wordt gesproken - dat als 
hier geen andere oplossingen worden 
gekozen en er geen oplossingen wor-
den gevonden die de financiële positie 
en de financiële middelen wel structu-
reel maken, de Herinrichtingswet naar 
de Filistijnen gaat. Het gaat immers 
niet alleen om die paar centen bij het 
sociaal-cultureel werk, het speelt ook in 
de infrastructuur en het speelt ook in 
de dorps- en stadsreconstructie. 

Ook daarvoor vraagt de Herinrich-
tingscommissie op grond van de wet 
aan de gemeenten om plannen te ma-
ken. Het geld voor die plannen wordt 
er echter niet bijgelegd. Als de coördi-
nerend bewindsman - hier ligt nog 
een schone taak voor hem - niet op de 
een of andere manier zorgt dat deze 
zaak goed hard wordt, dan is een goe-
de uitvoering van de Herinrichtings-
wet waarschijnlijk een erg moeilijke 
zaak. 

Hetzelfde probleem doet zich ove-
rigens ook voor in het kader van de uit-

Binnenlandse Zaken 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
Gemeentefonds 
Provinciefonds 
Staatsdrukkerij" en Uitgeverijbedrijf 

voering van ISP-programma's. Mis-
schien kan de Staatssecretaris daaraan 
dan ook nog wat doen. 

Hierbij wil ik het laten, mijnheer de 
Voorzitter. Ik wi l de bewindslieden 
nogmaals danken. 

D 
De heer Meuleman (SGP): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik w i l beginnen met de 
Minister en de Staatssecretaris onze 
dank te brengen voor de beantwoor-
ding van de door ons gestelde vragen. 
Zij zijn er uitvoerig op ingegaan. Slechts 
een paar dingen zijn open gebleven. 

Ten aanzien van de herindeling van 
de provincies betrof onze vraag vooral 
de provincie Overijssel. De Minister 
heeft gezegd dat er een concept-wets-
ontwerp te dezer zake is ingediend. 
Onze bezwaren waren, dat het over-
blijvende deel van Overijssel nog on-
zeker is, terwij l Gelderland niet bereid 
is aan de opdeling van de eigen pro-
vincie mee te werken. Hetzelfde geldt 
ook voor het provinciaal bestuur van 
Overijssel. 

Het tweede aspect van onze vraag 
betrof de financiën. Is het waar dat, zo-
als de pers meldt, met een herindeling 
van Overijssel een bedrag gemoeid is 
van ruim 75 min.? 

Dit zijn toch wel twee argumenten 
die in de overwegingen van de Minis-
ter ter dege zullen meespelen, ook in 
verband met de financiële toestand 
van ons land, waarvan ik aanneem dat 
die toch wel enige invloed heeft. 

Ten aanzien van de zondagsrust 
hebben wi j gevraagd welke mogelijk-
heden er zijn om aan de gemeentebe-
sturen meer bevoegdheden te geven 
in het kader van de gewijzigde Zon-
dagswet. De Minister is bereid om, in 
verband met de Decentralisatienota, 
daaraan mee te werken. Uiteraard zal 
ook het parlement hieraan goedkeu-
ring moeten geven. Wij zijn de Minis-
ter erkentelijk voor zijn bereidheid. Wij 
hopen dat hiervoor te zijner t i jd een 
weg zal worden gevonden. 

De Minister zegt dat de provinciale 
brandweer de inzet van vrijwill l igers 
blijft vergen. Als ik hem goed heb be-
grepen heeft hij daartegen geen be-
zwaren. De status van het vrijwill igers-
korps zal echter ongetwijfeld verande-
ringen ondergaan. Vaak werkt een ap-
paraat trager naarmate het groter is. 
Wij hebben hierover onze twijfels. 

De Staatssecretaris zegt dat de Wet 
uitkeringen wegen een weerbarstige 
materie is. Half maart verschijnt het 
voorontwerp. Verder wi l men op 
spoed aandringen. Voor de provincies 
blijft het een nare zaak. Kunnen de pro-
vincies bij zo'n lange weg van voorbe-
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reiding wel vooruit? Als provinciaal 
bestuurder weet ik dat de provincies 
met interimvoorstellen maar verder 
moeten zien te komen. Financieel is 
dat moeilijk. Wij hopen dat de Minister 
en de Staatssecretaris al het mogelijke 
zullen doen om met grote spoed deze 
zaak tot een goed einde te brengen. 

Wij zeggen de bewindslieden nog-
maals hartelijk dank voor hetgeen zij te 
berde hebben gebracht. Wij wensen 
hun sterkte en wijsheid toe bij de uit-
oefening van hun vaak zeer moeilijke 
taak. 

D 
DeheerVogt(PSP): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik dank de bewindslieden voor 
hun uitvoerige antwoord. De Minister 
heeft bij de beantwoording van mijn 
vraag over het bevorderingsbeleid een 
paar opmerkingen gemaakt waarop ik 
graag een klein weerwoord wi l geven. 
Ik ben blij van een VVD-ministerte ho-
ren dat geld niet de enige prikkel is 
waardoor een mens zich laat leiden. 
Soms heb ik de indruk dat dat in onze 
liberaal getinte economie wel zo zou 
zijn. Desondanks is geld, zoals ik in 
eerste termijn heb gezegd, ongetwij-
feld een van de prikkels. 

De Minister zegt dat de functiewaar-
dering uitgaat van goede dienstverle-
ning. Is binnen die functie een speciale 
inzet waardeerbaar, dan kan bij voor-
beeld een extra periodiek worden ge-
geven. Ik weet dat dit soms gebeurt. 
Zit men echter aan de top van de 
schaal, dan kan men geen extra perio-
diek meer krijgen. Ik neem - in de om-
geving waar ik wel eens verkeer - waar 
dat mensen het gevoel hebben dat zij 
zich niet meer behoeven in te zetten 
omdat zij toch niets meer bereiken. Ik 
weet niet of dat verstandig is. 

Ik heb iets gezegd over het zwem-
badje dat de boeren boven hun stal 
moesten aanleggen in ^ i j n bijdrage 
over de BB. 

Ik heb de Minister gewaarschuwd 
voor een flater die eventueel geslagen 
zou zijn. Ik ben een beetje teleurge-
steld dat de Minister mij hiervoor niet 
heeft bedankt. 

De Staatssecretaris zei - overigens 
niet in antwoord op een door mij ge-
stelde vraag - dat de beperking van de 
overheidsuitgaven noodzakelijk is om 
onze economie weer in beter vaarwa-
ter te krijgen. Hij sprak ook over de 
snelle ongunstige ombuiging van de 
Nederlandse economie. Ik hoop dat 
het een niet met het ander samen-
hangt, alhoewel ik hierover wel mijn 
twijfels heb, gezien het feit dat vele 
faill issementen in de laatste jaren vie-
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len bij de kleinere bedrijven die op de 
Nederlandse vraag zijn ingericht. 

De Staatssecretaris sprak ook over 
sobere scholenbouw. Ik vind het geen 
verstandige zaak dat bij sobere scho-
lenbouw bij voorbeeld geen warmte-
isolatie hoort. Van dichtbij heb ik gezien 
dat isolatie niet onder de rijkssubsidië-
ring voor scholenbouw valt, tenzij de 
school er staat. Er moet eerst een nieu-
we school worden gebouwd voordat 
subsidie kan worden aangevraagd voor 
isolatie. 

Voorts heb ik nota genomen van de 
opmerkingen over de onroerend-goed-
belasting. De Staatssecretaris zei dat 
in een ander tijdbestek een anders ge-
richte verschuiving zou kunnen optre-
den. Dit is uiteraard juist. Er wordt ech-
ter ook gezegd dat dit inherent is aan 
het systeem en dat hieraan niet valt te 
ontkomen. 

Ik vraag mij dan af of wi j bij het 
besturen van land, gemeente of pro-
vincie van deze denkbeelden moeten 
uitgaan. Als wij namelijk een bepaald 
systeem fout vinden, kan hieraan wor-
den ontkomen door het systeem te 
veranderen. Het systeem is mijns in-
ziens niet heilig. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Kolthoff heeft mij in zijn 
tweede termijn geen vragen gesteld, 
maar hij heeft mij wel toegewenst dat 
ik hier in de volgende parlementaire 
periode voor een kritische begeleiding 
van het dan zittende kabinet zou kun-
nen zorgen. Ik heb daartoe, met alle 
waardering voor uw hoge vergade-
ring, mijnheer de Voorzitter, toch nog 
niet de ambitie. Het zou namelijk bete-
kenen dat er een kabinet van een ande-
re signatuur komt en ook dat de heer 
Kolthoff mij ook nog uit de Tweede Ka-
mer wi l verwijderen. Het gaat mij al bij 
al ietwat te ver om daarop op deze 
achternamiddag meteen 'ja' te zeggen. 

De heer Meuleman is teruggekomen 
op hetgeen ik over de provinciale her-
indeling in het oosten van het land heb 
gezegd. Een concept-wetsontwerp is 
om advies naar de verschillende in-
stanties gestuurd. De reacties zullen 
ongetwijfeld verdeeld zijn. In Twente 
zal men verheugd zijn en in de rest van 
Overijssel wat minder. Toch zal er daar 
naar mijn mening de bereidheid be-
staan de voorstellen te aanvaarden. 

In Gelderland zullen de voorstellen 
zeker op grote tegenstand stuiten, 
maar herindelingsvoorstellen stuiten 
altijd op tegenstand. Dat geldt niet al-
leen voor provinciale herindelings-
voorstellen, maar ook voor voorstellen 
met betrekking tot gemeentegrenzen. 
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Elke betrokken gemeente is bijna al-
ti jd tegen wijziging van de gemeente-
grens. Wij moeten die tegenstand dus 
met enige relativiteit bezien. 

De heer Meuleman heeft ook gewe-
zen op de fianciële consequenties. 
Wanneer de voorstellen zouden door-
gaan, zou er niet structureel aan meer-
kosten een bedrag van 75 min. per jaar 
mee zijn gemoeid. Het structurele be-
drag ligt ongeveer bij de 30 min. Voor 
het overige zijn er invoeringskosten. 

Ik zou echter de geachte afgevaar-
digde ook nog onder de aandacht wi l -
len brengen dat wanneer niet voor 
provinciale schaalverkleining wordt 
gekozen, de gewesten ongetwijfeld 
zullen uitgroeien, met alle financiële 
consequenties van dien. Tot nu toe 
hebben alle rekenmeesters die ons ad-
viseren, geconstateerd dat een derge-
lijke weg uiteindelijk duurder zal zijn 
dan de weg die het kabinet thans is in-
geslagen. 

De heer Meuleman is ook terugge-
komen op hetgeen hij heeft gezegd 
over de inzet van vrijwill igers bij de 
brandweer. Hij heeft gezegd dat een 
organisatie trager werkt naarmate zij 
groter wordt. Dat hoeft niet per se zo te 
zijn. Wanneer de brandweer provinci-
aal wordt georganiseerd, kunnen de 
plaatselijke activiteiten via de directe lij— 
nen naar beneden zodanig worden 
verricht dat traagheid wordt voorko-
men. Ik ben daarover dus niet zo be-
zorgd. Ik dank de heer Meuleman ove-
rigens voor de vriendelijke woorden 
die hij aan het antwoord van de Staats-
secretaris en mij heeft gewijd. 

De heer Vogt is verheugd over mijn 
betoog dat de Minister van Binnen-
landse blijkbaar geld niet de enige 
prikkel vindt. Dat vindt de Minister van 
Binnenlandse Zaken inderdaad ook 
niet, hoewel het wel één prikkel is. 
Wanneer een prestatie duidelijk wordt 
beloond en wanneer een extra presta-
tie extra wordt beloond, werkt dit sti-
mulerend. Dat heeft de heer Vogt ook 
gezegd. 

Hij heeft er echter bij gezegd dat ie-
rmnd niet verder kan als hij aan de top 
van zijn schaal zit en toch een uitzon-
derlijke prestatie levert. Dat is op zich-
zelf waar, maar ik zou ook niet weten 
hoe het anders zou moeten tenzij de 
betrokkene niet alleen naar een andere 
functie solliciteert die een hogere 
waardering geniet, maar daarvoor ook 
wordt aangenomen. 

Dat hangt weer af van het antwoord 
op de vraag, of betrokkene voor een 
dergelijke andere functie geschikt is. Ik 
kan mij ten slotte voorstellen dat de 
geachte afgevaardigde ietwat teleur-
gesteld was omdat ik niet ben inge-
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gaan op zijn cijfermatige exercitie met 
betrekking tot de voorraad water in ku-
bieke meters die een boer zou moeten 
inslaan bij zoveel koeien en zoveel kal-
veren. De getallen heb ik niet meer in 
mijn hoofd maar het was zo'n giganti-
sche hoeveelheid kubieke meters wa-
ter dat ik in mijn antwoord daarin ver-
dronken ben. 

De Voorzitter: Ik neem aan dat u be-
doelt 'nat geworden', want verdrin-
ken is fataal. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Kolthoff heeft zich 
nog uitvoerig tot mij gericht. Een deel 
van zijn betoog in tweede termijn was 
een reactie op wat ik heb gezegd. Niet 
ieder woord ervan behoeft beantwoor-
ding of weerlegging. Er zijn een aantal 
concrete vragen gesteld, waarop ik 
wel nog graag wil ingaan. 

De heer Kolthoff heeft terecht opge-
merkt dat door het ti jdsverloop de 
taakopdracht van de Commissie-Lon-
do van karakter is veranderd. Dat komt 
gewoon door de tijdsduur. Het rapport 
is nog niet geheel klaar. Bij voorbeeld 
de stichtingskosten en het gymnastiek-
onderwijs behoeven nog bestude-
ring. Tegen de tijd dat het eindrapport 
zal zijn uitgebracht, medio 1982, zitten 
wi j praktisch met de wet op het basis-
onderwijs. Het heeft niet zoveel zin, 
dan voor de bestaande situatie, die 
nog een enkel jaar zal bestaan, nog de 
oude systemen te gaan wijzigen. Bo-
vendien zijn de programma's van ei-
sen nog zeer voorlopig en zijn nog niet 
allerlei conclusies te trekken. Bij voor-
beeld onderhoud gebouwen en admi-
nistratiekosten moeten nog nader 
worden onderzocht. 

De heer Kolthoff heeft naar aanlei-
ding van mijn opmerkingen over de 
woningwet en het welstandstoezicht 
nog een aantal kritische opmerkingen 
gemaakt. Hij heeft ook gewezen op al-
lerlei eisen die van de zijde van de ver-
schillende departementen worden 
gesteld, bij voorbeeld van de zijde van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning met een distributie en planologisch 
onderzoek. Dat zijn onderzoeken die zijn 
gebaseerd op het besluit ruimtelijke 
ordening. Uitvoering van dat besluit is 
niet verplicht. 

De gemeenten zouden ook - dat heb 
ik elders al eens gezegd - tegengas 
moeten en durven geven tegen onre-
delijke en onnodige eisen van hogere 
overheden en desnoods wanneer het 
niet meteen lukt, Binnenlandse Zaken 
te hulp proberen te roepen. Zo zijn er 
een aantal andere voorbeelden die op 
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dezelfde wijze kunnen worden bena-
derd. Het blijkt namelijk dat het veelal 
voorkomt dat men wel eens wat ge-
makkelijk daaraan toegeeft, en dat ho-
gere overheden naar mijn stellige 
overtuiging in het stelsel van decentra-
lisatie het bloed doen vloeien waar het 
niet gaan kan en wel eens wat te cen-
traliserend werken. 

De heer Kolthoff (PvdA): Het lijkt mij 
goed dat de Staatssecretaris zijn va-
kantie eens besteed om langs de ge-
meenten te gaan en naar dit soort din-
gen te informeren en te vragen, hoe 
het in de praktijk loopt. 

Staatssecretaris Koning: Ik zal mij over 
een week vervoegen op het gemeente-
huis in Arosa. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Kolt-
hoff heeft ook gesproken over het 
schoolzwemmen. Ik heb al gezegd, dat 
dit geen verplicht vak is in het kader 
van de Lager-onderwijswet. De geach-
te afgevaardigde wees erop, dat dit 
wèl het geval is met de lichamelijke 
opvoeding. Inderdaad, maar het laat-
ste vak kan met eigen leerkrachten in 
gymnastieklokalen worden gegeven, 
terwijl voor het schoolzwemmen apar-
te voorzieningen nodig zijn en ook af-
zonderlijke leerkrachten moeten wor-
den ingeschakeld. 

Ook de uitvoering van de AKU-nota 
is niet verplicht. De gemeenten zullen 
dit aspect in hun eigen prioriteitenop-
stelling moeten inpassen. De door het 
Ministerie van Onderwijs te ontwer-
pen formatieregeling voor de school-
begeleidingsdienst kan een kader vor-
men om aan dit aspect aandacht te be-
steden. 

De heer Kolthoff (PvdA): Hoe is het 
gesteld met de rechtsgrond voor het 
inleveren van f 1 per inwoner? 

Staatssecretaris Koning: Het gaat hier 
om een financiële noodzaak. Als u van 
mij op dit moment een exacte juridi-
sche omschrijving verlangt, kan ik die 
niet geven, ook al ben ik jurist. Ik zal 
mij hierin verdiepen en ik ben bereid, 
de Kamer daarvan per brief medede-
ling te doen. Uiteindelijk ben ik maar 
een simpele geest. 

De heer Kolthoff (PvdA): Deze gang 
van zaken opent perspectieven. Ik zit 
namelijk óók in financiële moeilijkhe-
den en ik kan blijkbaar bij u komen om 
geld te halen. 

Staatssecretaris Koning: U kunt altijd 
bij mij komen om te zeggen dat u wat 
wilt hebben; vragen staat vrij en wei-
geren erbij. 

Mijnheer de Voorzitter! Zodra het 
woord 'rechtsgrond' valt, word ik als 
jurist wat bezorgd en wens ik een ge-
Binnenlandse Zaken 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
Gemeentefonds 
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degen antwoord te geven nadat ik 
mijn juridische adviseurs heb geraad-
pleegd. 

De heer Meuleman kan ik zeggen dat 
van de nieuwe WUW niet moet wor-
den verwacht, dat nieuwe middelen-
stromen naar de provincies zullen 
vloeien. Het voorontwerp beperkt zich 
in hoofdzaak tot een herverdeling van 
de bestaande middelen. Ik vestig in dit 
verband ook de aandacht van de Ka-
mer op het feit dat aan Binnenlandse 
Zaken en Financiën een rapport is aan-
geboden inzake de herziening van de 
bepalingen van het Provinciefonds. Ik 
geloof dat deze zaken in onderling ver-
band moeten worden bezien. De WUW 
is geen voorziening om de volledige 
wegenlasten van provincies en andere 
weg beheerders te dekken; die midde-
len vormen wat dit betreft een bijdra-
ge. 

De heer Vogt heeft naar aanleiding 
van mijn opmerkingen over de f inan-
cieel-economische situatie aandacht 
gevraagd voor de positie van het mid-
den-en kleinbedrijf. 

Ik zou mij op een weg begeven die 
mi j niet aangaat, maar ik w i l er wel van 
zeggen dat naar mijn mening voor het 
midden-en kleinbedrijf de lastenver-
lichting, met name de collectieve las-
tenverlichting, een belangrijk middel is 
om tot verbetering van de positie te 
geraken. Ik zeg dit in het voetspoor van 
het algemene kabinetsbeleid en ook 
op grond van hetgeen ik erover hoor in 
middenstandskringen zelve. 

De heer Vogt heeft geïnformeerd 
naar de isolatie van schoolgebouwen. 
Zijn de kosten daarvan niet in de ver-
goeding inbegrepen - ik vertaal zijn 
woorden vri j - dan is de scholenbouw 
niet alleen sober, maar is het ook uiter-
mate ondoelmatig dat men eerst 
bouwt en vervolgens subsidie vraagt 
en dus in het totaal op hogere kosten 
komt. De isolatie is in de vergoeding 
voor de scholenbouw opgenomen. 
Binnen het streven naar minder luxe 
en verkwisting past een betere isolatie. 
Ik zie de geachte afgevaardigde nee 
schudden. Ik ben geen typische des-
kundige op dit terrein. Ik vaar dus op 
het gezag van degenen die mi j een en 
ander hebben meegedeeld, naar ik 
vertrouw volledig terecht. 

De heer Vogt heeft gezegd dat als 
het systeem van de onroerend-goed-
belasting niet goed is het moet wor-
den gewijzigd. Op zich zelf ben ik dat 
met hem eens. Je kunt echter niet uit 
ieder systeem alle fouten halen. Bij 
een eigen belastinggebied voor pro-
vincies en gemeenten, gebaseerd op 
de waarde van het onroerend goed of 
op een basis die daarmee evenredig is, 
zoals de oppervlakte, blijft die moeilijk-
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heid altijd bestaan. Bij een belasting 
op onroerend goed kan men toch 
moeili jk anders werken dan met het 
waardebeginsel. Doet men dat niet, 
dan is naar mi jn mening het onroe-
rend goed eigenlijk geen goed middel 
om in het algemeen rechtvaardig de 
belastingdruk over de contribuabelen 
te verdelen. Doet men dat alleen naar 
de oppervlakte, zonder coëfficiënten 
dan komt men, omdat men dan op 
heel andere tariefstell ingen komt, in 
veel onrechtvaardiger systemen, zeker 
in systemen die de geachte afgevaar-
digde niet wi l . Een zekere mate van 
frictie zal men voor lief moeten ne-
men. Ook de consequenties van ver-
schuivingen moeten worden geaccep-
teerd. 

Ik ben het met de geachte afgevaar-
digde eens dat foute systemen moeten 
worden veranderd. Ik wi l echter niet 
zeggen, dat het systeem op dit ogen-
blik zodanige fouten omvat, dat het 
daarom moet worden veranderd. 

Het is duidelijk dat een commissie 
die het systeem gaat onderzoeken ook 
zal bezien of wat er is een juist en goed 
systeem is. Mijn kennis van het Neder-
landse belastingrecht, en ook een 
beetje mijn kennis van het belasting-
recht van andere landen - die is ech-
ter van bescheidener aard - leiden mij 
ertoe te menen, dat een systeem dat 
voldoet aan de wens van de geachte 
afgevaardigde niet te vinden is. 

Zou men een systeem hebben dat 
afwijkt van het huidige, dan kon dat 
wel eens tot grotere onrechtvaardig-
heden aanleiding geven, onrechtvaar-
digheden die met name de geachte af-
gevaardigde niet zou wil len. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De wetsontwerpen van hoofdstuk VII 
en de overige wetsontwerpen worden 
zonder stemming aangenomen. 

Sluit ing: 17.25 uur. 

Lijst van besluiten 

De Voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten o m : 

1. het voorbereidend onderzoek door 
het College van Senioren alsmede de 
openbare behandeling van de volgen-
de wetsontwerpen te doen houden op 
3 maart a.s.: 

Wijziging van hoofdstuk VII (Depar-
tement van Binnenlandse Zaken van 
de begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1979 (verzamelontwerp; 
tweede wijzigingsvoorstel) (16 295); 

Wijziging van hoofdstuk XVI (Depar-
tement van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk) van de begro-
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t ing van uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1978 (verzamelontwerp; tweede 
wijzigingsvoorstel) (15 869); 

Wijziging van hoofdstuk XVI (Depar-
tement van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk) van de aanwij-
zing en de raming van de middelen tot 
dekking van de uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1979 (16 266); 

Wijziging van hoofdstuk XVI (Depar-
tement van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk) van de begro-
t ing van uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1979 (verzamelontwerp; tweede 
wijzigingsvoorstel) (16 456); 

2. de openbare behandeling van het 
volgende wetsontwerp te doen nou-
den op 3 maart a.s.: 

Wijziging van de Financiële-Verhou-
dingswet 1960 (16 099); 

3. het voorbereidend onderzoek van 
de volgende wetsontwerpen te doen 
houden op: 

I. 3 maart a.s. door de vaste Commis-
sie voor Verkeer en Waterstaat: 

Bepalingen ter bevordering van de 
veil igheid van de vaart van schepen op 
binnenwateren en van de veil igheid 
van de arbeid aan boord van die sche-
pen (Binnenschepenwet) (13 978); 

II. 3 maart a.s. door de vaste Commis-
sie voor Algemene Zaken en Huis der 
Koningin: 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van de 
bepalingen inzake het Koningschap 
(16 034, R 1138); 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van bepa-
lingen inzake de Koning en de Minis-
ters alsmede de Staatssecretarissen 
(16 035); 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet strekken-
de tot opneming van een bepaling in-
zake de Ministerraad alsmede tot wijzi-
ging van de bepaling inzake het con-
traseign(16 036, R 1139); 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van de 
bepalingen inzake de Raad van State, 
de Algemene Rekenkamer en vaste 
colleges van advies en bijstand 
(16 040, R 1141); 

III. 3 maart a.s. door de vaste Commis-
sie voor Onderwijs en Wetenschap-
pen: 

De vaststelling van het recht van aan 
onderwijsinstell ingen verbonden ex-
ploitatiepersoneel op een uitkering bij 
vervroegde uittreding (Wet vervroegd 
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uittreden exploitatiepersoneel onder-
wijs) (16 558); 

IV. 10 maart a.s. door de vaste Com-
missie voor Justit ie' 

Wijziging van de Wet rechtbijstand 
aan on- en minvermogenden en van 
enkele artikelen van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering (16 493); 

V. 10 maart a.s. door de vaste Com-
missie voor Binnenlandse Zaken en de 
Hoge Colleges van Staat: 

Regelen betreffende het vaststellen 
van gemeentelijke rampenplannen 
(Wet rampenplannen) (14 873). 

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

1°. de volgende door de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal aangenomen 
ontwerpen van (Rijks)wet: 

Regeling van de omrekening in Ne-
derlands geld van in goud uitgedrukte 
rekeneenheden (Wet omrekening in 
goud uitgedrukte rekeneenheden) 
(15 459) 

Wijziging van hoofdstuk XVI (Depar-
tement van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk) van de begro-
ting van uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1978 (verzamelontwerp; tweede 
wijzigingsvoorstel) (15 869) 

Aanpassing van de wetgeving aan 
de Richtlijn van de Raad van de Euro-
pese Gemeenschappen inzake het be-
houd van de rechten van werknemers 
bij overgang van ondernemingen, ves-
tigingen of onderdelen daarvan, van 
14februari1977(15 940) 

Goedkeuring van het op 10 april 
1972 te Londen, Moskou en Washing-
ton tot stand gekomen Verdrag tot ver-
bod van de ontwikkeling, de produktie 
en de aanleg van voorraden van Bacte-
riologische (biologische) en toxinewa-
pens en inzake de vernietiging van de-
ze wapens (Trb. 1972, 142) (16 009, 
R1135) 

Uitvoering van artikel IV van het op 
10 april 1972 te Londen, Moskou en 
Washington tot stand gekomen Ver-
drag tot verbod van de ontwikkeling, 
de produktie en de aanleg van voorra-
den van bacteriologische (biologische) 
en toxinewapens (Trb. 1972,142) (Uit-
voeringswet verdrag biologische wa-
pens)(16 024) 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van de 
bepalingen inzake het koningschap 
(16 034, R 1138) 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van bepa-
lingen inzake de Koning en de minis-
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ters alsmede de staatssecretarissen 
(16 035) 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet strekkende 
tot opneming van een bepaling inzake 
de ministerraad alsmede tot wijziging 
van de bepaling inzake het contraseign 
(16036, R 1139) 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van de 
bepalingen inzake de Raad van State, 
de Algemene Rekenkamer en vaste 
colleges van advies en bijstand 
(16 040, R 1141) 

Wijziging van hoofdstuk V (Departe-
ment van Buitenlandse Zaken) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1979 (verzamelontwerp; 
tweede wijzigingsvoorstel) (16159) 

Wijziging van hoofdstuk VIII (Depar-
tement van Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1978(verza-
melontwerp; eerste wijzigingsvoor-
stel) (16 221) 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie en van de Rijkspostspaar-
bankvoor het jaar 1979 (fusie van de 
Postcheque- en Girodienst en de Ge-
meentegiro te Amsterdam; eerste wi j-
zigingsvoorstel) (16 229) 

Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Provin-
cief onds voor het jaar 1978 (tweede 
wijzigingsvoorstel) (16 265) 

Wijziging van hoofdstuk XVI (Depar-
tement van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk) van de aanwij-
zing en de raming van de middelen tot 
dekking van de uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1979 (16 266) 

Wijziging van de Lager-onderwijs-
wet 1920 (Stb. 1974, 565) (16 268) 

Wijziging van hoofdstuk X (Departe-
ment van Defensie) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1978 (verzamelontwerp, ;weede wijzi-
gingsvoorstel)(16 286) 
Wijziging van hoofdstuk VII (Departe-
ment van Binnenlandse Zaken) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1979 (verzamelontwerp; 
tweede wijzigingsvoorstel) (16 295) 

Hoofdstuk V (Departement van Bui-
tenlandse Zaken) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1981; Begroting van uitgaven; Aanwij-
zing en raming van de middelen 
(16 400) 

Hoofdstuk X (Departement van De-
fensie) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1981; Begro-
t ing van uitgaven; Aanwijzing en ra-
ming van de middelen (16 400) 

Hoofdstuk XVI (Departement van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1981; Begro-
ting van uitgaven; Aanwijzing en ra-
ming van de middelen (16 400) 

Wijziging van hoofdstuk X (Departe-
ment van Defensie) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1980 (wijziging naar aanleiding van de 
Voorjaarsnota; tweede wijzigings-
voorstel)(16 427) 

Wijziging van hoofdstuk XVII (De-
partement van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1980 (wijziging naar aanleiding van de 
Voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoor-
stel) (16 428) 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsmuntbedrijf voor het jaar 1980 
(eerste wijzigingsvoorstel) (16 448) 

Wijziging van hoofdstuk XVI (Depar-
tement van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk) van de begro-
t ing van uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1979 (verzamelontwerp; tweede 
wijzigingsvoorstel) (16 456) 

De vaststelling van het recht van aan 
onderwijsinstell ingen verbonden ex-
ploitatiepersoneel op een uitkering bij 
vervroegde uittreding (Wet vervroegd 
uittreden exploitatiepersoneel onder-
wijs) (16 558) 

Deze ontwerpen van (Rijks)wet zullen 
worden gesteld in handen van de des-
betreffende Commissies dan wel van 
het College van Senioren; 

2°. de volgende regeringsmissives: 
een, van de Minister van Onderwijs 

en Wetenschappen, ten geleide van 
twee exemplaren van jaarrekening en 
accountantsrapport 1976 van de Rijks-
universiteit te Rotterdam. 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, ten geleide van de Nota 
Regionaal Sociaal-Economisch Beleid 
1981 to ten met 1985. 

een, van de Staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Haze-
kamp, ten geleide van een advies van 
de Commissie Financieringsaangele-
genheden midden- en kleinbedrijf be-
treffende evaluatie van de Kredietbe-
schikking midden- en kleinbedrijf 
1976. 

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

3°. de volgende missives: 
vijf, van de Directeur van het Kabinet 

der Koningin, houdende mededeling 
van de goedkeuring door H.M. de Ko-
ningin van een aantal ontwerpen van 
wet, aangenomen door de Eerste Ka-
mer der Staten-Generaal op 23 decenv 
ber 1980 en 13 en 20 januari 1981. 

een, van de Voorzitter van de As-
semblée van de Raad van Europa, ten 
geleide van een rapport over de lnter-
nationale conventie tegen martelingen 
en van een rapport over milieupolitiek 
in Europa. 

een, van de Voorzitter van de Twee-
de Kamer, houdende mededeling dat 
door 31 leden van die Kamer de wens 
te kennen is gegeven, dat de Overeen-
komst inzake de Handel in Burger-
luchtvaartuigen van 12 april 1970 
(16 623, R 1156) aan de uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Staten-Generaal 
zal worden onderworpen. 

een, van de ambassade van de 
Kaapverdische Eilanden, ten geleide 
van de Engelse vertaling van een pro-
clamatie van de Afrikaanse Partij voor 
de Onafhankelijkheid van de Kaapver-
dische Eilanden. 

een, van het college van bestuur van 
de Technische Hogeschool Delft, be-
treffende de ziektekostenproblematiek 
van studerenden. 

een, van de Stichting nationaal 
lucht- en ruimtevaartlaboratorium te 
Delft, ten geleide van haar herziene be-
groting 1981. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

4°. de volgende geschriften: 
een, van J. B. Sleeboom te Rijswijk Z.H., 

betreffende het ontwerp van wet Verkla-
ring dat er grond bestaat een voorstel 
in overweging te nemen tot verande-
ring in de Grondwet van bepalingen 
inzake de verdediging (15 467, R 1114). 

een, van G. Th. Cornelis te Schijndel, 
betreffende alsvoren. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissies voor Algemene 
Zaken en Huis der Koningin en voor 
Defensie. 

een, van L. Paulus te Egmond aan den 
Hoef, betreffende een rehabilitatie-uit-
kering aan de ex-KNIL-militairen die in 
Japanse concentratiekampen hebben 
verbleven. 

een, van dr. A. P. J. van der Burg te 
Rijswijk, betreffende stijl en werkwijze 
van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal. 

een, van K. H. van Brugge te Rotter-
dam, betreffende het beleid van de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissie voor Binnenland-
se Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat. 

een, van J. M. Mastenbroek, (adres 
niet vermeld), betreffende het rege-
ringsbeleid inzake het toelaten van 
vreemdelingen in Nederland. 
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een, van mevrouw D. Lückerath te 
Groningen, betreffende haar gevange-
nisstraf. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissie voor Justitie. 

een, van de Bond van gescheiden 
vrouwen «Divortium» te Amsterdam, 
betreffende een vragenlijst over de f i -
nanciële positie van gescheiden vrou-
wen en haar kinderen. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Justitie en voor 
Sociale Zaken. 

een, van het college van burgemeester 
en wethouders van Enkhuizen, betref-
fende de verkeersproblematiek rond 
het te openen buitenmuseum van het 
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Verkeer en Water-
staat. 

een, van het college van burgemeester 
en wethouders van Limbricht, betref-
fende het beleid van overheidsinstel-
lingen inzake de aankoop van auto's. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Economische Za-
ken. 

De Voorzitter stelt voor, deze ge-
schriften voor kennisgeving aan te ne-
men. 

Eerste Kamer 
24 februari 1981 Ingekomen stukken 


