
67ste vergadering Dinsdag 7 april 1987 

Aanvang 14.00 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 140 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Van Amelsvoort, 
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De 
Beer, Beinema, J.T. van den Berg, 
H.J. van den Bergh, Biesheuvel, 
Blauw, De Boer, Boers-Wijnberg, 
Bolkestein, De Boois, Borgman, 
Braams, Van der Burg, Buurmeijer, 
Van de Camp, Castricum, De Cloe, 
Dales, Dijkstal, Van Dis, Doelman-
Pel, Dolman, Duyn, Eisma, Engwirda, 
Van Erp, Van Es, Esselink, Eversdijk, 
Franssen, Frinking, Frissen, Van 
Gelder, Gerritse, De Grave, Groen-
man, Gualthérie van Weezel, 
Haas-Berger, Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot, Van der Heijden, Van 
der Hek, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermes, De Hoop Schef-
fer, Hummel, Huys, Van lersel, 
Jabaaij, Janmaat-Abee, Joekes, 
Jorritsma-Lebbink, Kamp, Keja, Knol, 
Koetje, Kohnstamm, Kok, De Kok, 
Kombrink, Korthals, Kosto, Kraaije-
veld-Wouters, Krajenbrink, Laning-
Boersema, Lankhorst, Lansink, 
Leerling, De Leeuw, Van Leijenhorst, 
Leijnse, Lilipaly, Linschoten, Mate-
man, Meijer, Melkert, Van Mierlo, 
Moor, Moret-de Jong, Van Muiden, 
Müller-van Ast, Niessen, Van 
Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland, Van 
Noord, Nuis, Nypels, Oomen-Ruijten, 
Van Otterloo, Paulis, Ploeg, Pronk, 
Reitsma, Van Rey, Roethof, Roosen-
van Pelt, Schaefer, Schartman, 
Scherpenhuizen, Schutte, Smits, 
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker, 
Stemerdink, Swildens-Rozendaal, 
Tazelaar, Tegelaar-Boonacker, EG. 
Terpstra, G.H. Terpstra, Tommei, 
Tuinstra, Den Uyl, Ter Veld, Veld-
hoen, Te Veldhuis, Vermeend, 
Verspaget, De Visser, Van der Vlies, 
Voorhoeve, Vreugdenhil, Vriens-Au-

erbach, B. de Vries, K.G. de Vries, 
Wallage, Weijers, Weisglas, Wieben-
ga, Wolffensperger, Wolters, 
Wöltgens, Worrel l en Zijlstra, 

en de heren Lubbers, minister-presi-
dent, minister van Algemene Zaken, 
Deetman, minister van Onderwijs en 
Wetenschappen, en Koning, 
staatssecretaris van Financiën. 

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

Van Traa, Van Vli jmen, De Kwaadste-
niet en Stoffelen, wegens verblijf 
buitenslands, de hele week; 

Rempt-Halmmans de Jongh, wegens 
bezigheden elders; 

Rienks en De Pree, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

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

(De lijst is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.)' 

De Voorzitter: ik stel voor, de 
stemmingen inzake het wetsvoorstel 
Herziene regeling van de Nederland-
se organisatie voor zuiver weten-
schappelijk onderzoek (Wet op de 

Nederlandse organisatie voor 
wetenschappelijk onderzoek) 
(19031) u i t te stellen tot donderdag 
aan het eind van de vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord 
aan mevrouw Ter Veld, die het heeft 
gevraagd. 

Mevrouw Ter Ve ld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Hedenochtend is bij 
ons binnengekomen een brief van de 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid met betrekking tot 
de algehele herziening Besluit 
uitbreiding beperking kring verzeker-
den volksverzekering. In deze brief 
gaat de minister in op de procedure 
die gevolgd is met betrekking tot een 
prejudicieel arrest van het Europese 
Hof inzake de sociale verzekering en 
de reikwijdte daarvan. 

Ik vraag u, Voorzitter, deze brief op 
de agenda te plaatsen. Het gaat 
daarbij met name om vragen rondom 
de procedure. Hoe gaat de Neder-
landse regering in haar wetgeving 
om met uitspraken van het Europese 
Hof? Hoe gaat de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
om met de Kamer, wanneer zij 
wetgeving behandelt waar uitspraken 
van het Europese Hof over zijn die 
haaks staan op de voorstellen van de 
minister? Ik wil ook graag dat daarbij 
de verantwoordelijke bewindsman 
voor Europese zaken aanwezig is. 

De heer Linschoten (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp het 
verzoek van mevrouw Ter Veld niet 
helemaal. Verleden week is in de 
vaste kamercommissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid over deze 
problematiek gesproken. Procedureel 
is toen afgesproken dat aan de 
minister van Sociale Zaken en 
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Voorzit ter 

Mevrouw Ter Veld (PvdA) 

Werkgelegenheid een aantal vragen 
zou worden voorgelegd die heden 
beantwoord zouden moeten zijn. Ik 
heb de betrokken brief van de 
minister vanmiddag om half een 
gekregen, dus wat dat betreft is door 
de minister in de richting van de 
Kamer volledig voldaan aan de 
gemaakte procedurele afspraken. 

Ik ben het eens met mevrouw Ter 
Veld dat deze zaak besproken moet 
worden, maar daarvoor zit er een 
uitgebreide commissievergadering in 
de pipe-line. Het is mijn procedurele 
bezwaar om daarover nu al plenair te 
debatteren. Een ander bezwaar is, 
dat wij anderhalf uur geleden het 
standpunt van de minister onder 
ogen hebben gekregen en ik nog niet 
in staat ben geweest om mijn fractie 
een enigszins zorgvuldig voorbereid 
advies te geven. 

Met andere woorden: ik vraag 
mevrouw Ter Veld, gegeven de 
afspraken die verleden week zijn 
gemaakt, wat de urgentie is om dit 
punt nu op de agenda te plaatsen. Ik 
wijs haar met name op het bezwaar 
dat wij volstrekt onvoldoende 
voorbereidingstijd hebben gekregen 
om hierover vandaag al te debatte-
ren. Daar komt bij dat er, daar waar 
wij toch met de minister hierover 
gaan spreken, in de tijd redenerend 
geen enkele reden is om zoveel haast 
te betrachten als mevrouw Ter Veld 
nu voorstelt. 

De heer Wo l te rs (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook mijn fractie heeft 
enige aarzeling bij het verzoek van 
collega Ter Veld, gezien de procedu-
rele afspraken die gemaakt zijn. Ik 
vraag haar dus nader toe te lichten 
waarom zij zo op haar voorstel staat. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Toen wij besloten een 
uitgebreide commissievergadering 
over dit besluit te houden op 4 
februari, betreurde de minister het 
zeer dat deze vergadering werd 
uitgesteld tot 6 april j l . Het lag niet 
aan de minister dat wij op de hoogte 
zijn geraakt van de uitspraak van het 
Europese Hof, mede gedaan op 
verzoek van de Nederlandse rege-
ring, over wijziging in deze Europese 
wetgeving. 

De commissie heeft donderdag 
besloten om de uitgebreide commis-
sievergadering af te blazen en ik heb 
toen al aangekondigd mij het recht 
voor te behouden om zo nodig een 
interpellatie hierover aan te vragen. 

Inderdaad, er ligt een brief van de 
minister. Hij gaat daarin uitgebreid in 
op de inhoud. Ik vind de inhoudelijke 
discussie een zaak voor de volgende 
uitgebreide commissievergadering. 
De minister geeft zeer kort aan hoe 
hij denkt om te gaan met uitspraken 
van het Europese Hof. Daarbij wordt 
in feite het gegeven genegeerd dat 
uitspraken van het Europese Hof voor 
de Europese burgers directe werking 

hebben. De Kamer had afgelopen 
maandag kunnen debatteren over 
een zaak van Nederlandse wetgeving 
die strijdig is met het thans vigerende 
Europese recht, maar heeft deze 
vergadering afgelast. Het lijkt mij 
noodzakelijk de regering te vragen op 
welke wijze zij omgaat met Europees 
recht. Het is ook noodzakelijk, de 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid te vragen hoe hij 
denkt om te gaan met de Kamer, 
daar waar die bijna had gedebatteerd 
over wetgeving die strijdig is met het 
vigerende Europese recht, dat nota 
bene directe werking heeft voor de 
Europese burger. Dit is de reden 
waarom wij deze brief nu op de 
agenda van de Kamer willen hebben. 
Wi j kunnen daarna altijd nog bekijken 
op welk moment de UCV over de 
inhoud van de voorstellen, die 
inderdaad ook dringend is, gehouden 
kan worden. 

De heer Linschoten (VVD): 
Voorzitter! Ik vraag mevrouw Ter 
Veld toch wat begrip voor de wens 
om, zeker waar deze aangelegenheid 
op dit moment geen buitengewoon 
grote haast heeft, de fracties in de 
gelegenheid te stellen, de zaak 
zorgvuldig voor te bereiden. Heden-
middag hebben wij het standpunt van 
de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid uitgereikt gekre-
gen. Mijn fractie is nog niet in staat 
geweest, daarover een standpunt te 
bepalen. Het zou bij de VVD-fractie 
op enorm grote bezwaren stuiten om 
er al hedenavond een plenair debat 
over te voeren. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Mijn fractie heeft 
ingestemd met het verschuiven van 
de UCV, juist omdat wij meer tijd 
nodig hadden voor informatie en 
voor verwerking van die informatie. 
Ik zie werkelijk geen kans om deze 
week nog aan een debat mee te doen 
over die brief. 

De heer Wol ters (CDA): Voorzitter! 
Ik heb globaal kennis genomen van 
de brief. Ik heb de brief zo verstaan 
dat hij voor bijna 100% op de inhoud 
slaat en daarom moet hij naar mijn 
mening onderwerp van discussie in 
de UCV zijn. Hedenmiddag wordt in 
de procedurevergadering de vraag 
besproken of en wanneer die UCV zal 
moeten plaatsvinden. Gezien het feit 
dat er niet zo'n haast mee is, zou ik 
op collega Ter Veld een beroep 
willen doen, ermee in te stemmen 
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dat deze inhoudelijke brief bij de UCV 
wordt betrokken en niet hedenavond 
in bespreking komt. 

De Voorzitter: Ik probeer samen te 
vatten. Voor een belangrijk deel is de 
Kamer het erover eens dat de brief 
nader aan de orde zal komen in een 
uitgebreide commissievergadering. 
Blijft één aspect over, waarvan de 
heer Wolters zegt dat het maar een 
klein onderdeel is. Daarover heeft 
mevrouw Ter Veld een apart debat 
gevraagd. Het principiële karakter 
daarvan lijkt mij belangrijk genoeg 
voor een apart debat. Nu is het wat 
afhankelijk van de vraag hoe groot 
het onderdeel van het totaal is dat dit 
aspect inneemt, of men snel kan 
debatteren. Als waar is dat het maar 
een klein onderdeel is, dan kan er 
ook snel gedebatteerd worden. Als 
de heer Linschoten zegt dat hij nog 
veel voorbereiding nodig heeft, dan 
zal het wel over een groot onderdeel 
gaan. Ik vermag dit niet te overzien. 
Ik zou mevrouw Ter Veld willen 
vragen, waarom dit aparte debat 
eventueel niet in de week van 27 
april gehouden zou kunnen worden. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzit-
ter! Het lijkt mij in elk geval van groot 
belang dat, voordat wij de datum 
vaststellen waarop de UCV zal 
worden gehouden, wij gedebatteerd 
hebben over de vrij principiële 
procedurele kwestie van de omgang 
van de Nederlandse wetgever met 
het Europese recht. Waar wij 
vanmiddag een nieuwe datum voor 
de UCV vaststellen, lijkt het mij 
noodzakelijk dat dit debat voor die 
UCV wordt gehouden. Het lijkt mij 
ook van belang, omdat de Neder-
landse regering blijkens de brief van 
de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op 23 en 24 april 
nader spreekt met de administratieve 
commissie van de EG-commissie 
over de uitwerking van dit arrest van 
het Europese Hof. Het lijkt mij van 
belang dat voor dat tijdstip door de 
Kamer duidelijk is gemaakt dat het 
Europese recht voor haar van belang 
is. 

De heer Linschoten (VVD): 
Voorzitter! Een probleem blijft voor 
mij dat aan de vraag hoe de Neder-
landse wetgever omgaat met het 
Europese recht, meer in het bijzonder 
met deze uitspraak van het Europese 
Hof van Justitie, door mevrouw Ter 
Veld nu al de conclusie wordt 
verbonden dat er sprake is van 

strijdigheid. Dit vergt een inhoudelijk 
oordeel over de vraag of er sprake is 
van strijdigheid. Dat oordeel zal 
iedere fractie naar mijn stellige 
overtuiging eerst moeten vormen en 
daartoe is bestudering van die brief 
nodig. Daarom heb ik er bezwaar 
tegen, al heden over die zaak te 
debatteren. 

De Voorzitter: De heer Linschoten 
reageert zo exact omdat hij blijkbaar 
weet dat ik voor de vergadering 
tegen mevrouw Ter Veld had gezegd 
dat, wannéér de Kamer deze week 
over die brief zou debatteren, het bij 
voorkeur vanavond zou moeten 
gebeuren, omdat de agenda voor de 
rest van de week vol is. Mij lijkt het 
nog denkbaar dat wij het morgen-
middag doen en dat wij vanavond de 
IOAZ behandelen, waar dezelfde 
bewindsman bij betrokken is. Dit zou 
de heer Linschoten dan gelegenheid 
geven zijn fractie heden en morgen-
ochtend te raadplegen. Zo zouden 
wij elkaar halverwege tegemoet 
komen. 

De heer Linschoten (VVD): Ik 
vermag niet in te zien waarom deze 
zaak met zoveel haast... 

De Voorzitter: Dat is door mevrouw 
Ter Veld toegelicht. 

De heer Linschoten (VVD): Ja, 
maar u vraagt ook het oordeel van de 
VVD-fractie. Het gaat ons erom, dat 
wij ons een zorgvuldig oordeel willen 
vormen over de vraag of er inder-
daad sprake is van strijdigheid van 
Nederlands recht met de uitspraak 
van het Europese Hof van Justitie. 
Ook als het debat morgen plaats-
vindt, is naar mijn stellige overtuiging 
de voorbereidingstijd — althans als 
die voorbereiding zorgvuldig moet 
zijn — te kort om tot een verant-
woord oordeel te komen. 

De heer Wol ters (CDA): Mevrouw 
Ter Veld heeft als argument ge-
noemd dat op 23 en 24 april het een 
en ander staat te gebeuren in 
Brussel. Als zij daarom voor die 
datum een discussie wil voeren, kan 
daar toch maar één verklaring voor 
zijn, namelijk dat zij inhoudelijk wil 
discussiëren. Ik dacht juist dat het de 
bedoeling was om een procedurele 
discussie te voeren. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het is 
uitdrukkelijk mijn bedoeling om over 
de procedure te spreken. Wij zijn er 

overigens niet verantwoordelijk voor 
dat deze informatie laat bekend is. 
Het is een uitspraak van het Europe-
se Hof van 6 juni, die is gepubliceerd 
op 5 augustus van het vorige jaar. De 
nota waarover wij afgelopen 
maandag gedebatteerd zouden 
hebben, is van 26 augustus. De 
informatie had dus in de stukken aan 
de Kamer verwerkt kunnen zijn. Ik wil 
ook debatteren over de principiële 
vraag waarom de minister van 
Sociale Zaken bij een zo belangrijke 
herziening van de Nedelandse 
wetgeving heeft gemeend, de Kamer 
deze informatie te moeten onthou-
den. Ik vind het tevens noodzakelijk 
dat, voordat de minister van Sociale 
Zaken op 23 en 24 april met de 
andere l ids taten spreekt over de 
effecten van uitspraken van het 
Europese Hof, hij ook van deze 
Kamer hoort hoe wij onze deelname 
aan de Europese Gemeenschap 
beleven en net van belang vinden dat 
het Europese recht wordt gehand 
haafd. 

De Voorzitter: Ik doe nog één 
poging. Het is uiteraard ook voor de 
dienstdoende voorzitter niet eenvou-
dig, wanneer het debat wordt 
gehouden, om een onderscheid te 
maken tussen het ene en het andere 
aspect, om te beoordelen in hoeverre 
iets binnen de orde is. Is mevrouw 
Ter Veld niet bereid een interpellatie 
aan te vragen, waarbij haar vragen 
dan het enige onderwerp zijn? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik hoopte 
het te kunnen regelen door deze brief 
op de agenda te laten plaatsen. Als ik 
daartoe door de Kamer wordt 
gedwongen, ben ik echter bereid 
daartoe een interpellatie aan te 
vragen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, deze 
interpellatie te doen houden in de 
vergadering van 8 april 1987, aan het 
begin van de vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
spreektijd hierbij vast te stellen als 
volgt: 
voor de interpellante in eerste termijn 
op 10 minuten; voor de interpellante 
en de fracties van CDA en VVD in 
tweede termijn op 10 minuten en de 
andere fracties op 5 minuten. 

Daartoe wordt besloten. 
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De Voorzitter: Ik zal proberen of het 
mogelijk is om de IOAZ voor 
vanavond op de agenda te plaatsen. 
De woordvoerders bij dat onderwerp 
worden dan uiteraard tijdig geïnfor-
meerd. 

Aan de orde zouden nu zijn de 
stemmingen in verband met het 
wetsvoorstel Wijziging van de Wet 
op het wetenschappelijk onderwijs en 
de Wet op het hoger beroepsonder-
wijs (aanpassing regelgeving 
universitaire lerarenopleiding) 
(19360). Aangezien echter de heer 
Wallage heeft gevraagd om herope-
ning van de beraadslaging, komt dit 
agendapunt na de mondelinge 
vragen aan de orde. 

Aan de orde zijn de s temmingen 
over t w e e mot ies, ingediend in de 
UCV over de notit ie Versterk ing 
management onderwijsinstel l in-
gen, te weten: 

- de motie-Nuis/Huys over cursussen 
voor leden van medezeggenschaps-
raden (19132, nr. 5); 
- de motie-Huys/Nuis over vrouwelij-
ke schoolleiders (19132, nr. 6). 

(Zie UCV 54 van 16 maart 1987.) 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat deze moties voldoende worden 
ondersteund. 

Op verzoek van de heer Nuis stel ik 
voor, de motie-Nuis/Huys (19132, 
nr. 5) van de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Huys/ 
Nuis (19132, nr. 6). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D66, de PPR en de PSP 
voor deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

Ik stel voor, de stukken onder nr. 
19132 voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de s temmingen 
over vier mot ies, ingediend in de 
UCV over het Waterkwal i te i tsp lan 
Noordzee en de Voortgangsrap-

portage Act ieprogramma 
Harmonisat ie Noordzeebeleid 
1986, te weten: 

- de motie-Esselink c.s. over lozingen 
via de grote rivieren (17408, nr. 29); 
• de motie-Eisma over verbranding 
van afvalstoffen op zee (17408, nr. 
30) ; 
- de motie-Te Veldhuis over de 
Kustwacht (17408, nr. 31) ; 
- de motie-Lankhorst over het 
Noordzee-onderzoek (17408, nr. 
32). 

(Zie UCV 53 van 16 maart 1987.) 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat deze moties voldoende worden 
ondersteund. 

In stemming komt de motie-Esselink 
c.s. (17408, nr. 29). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Eisma 
(17408, nr. 30). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de SGP tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Te 
Veldhuis (17408, nr. 31). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Lank-
horst (17408, nr. 32). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PSP, D66 en de PvdA 
voor deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

Ik stel voor, de stukken 17408, nrs. 
19 t /m 24 voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de s temmingen 
over drie mot ies, ingediend bij de 
behandeling van de nota Afslanking 

rijksoverheid 1988-1990, te 
weten: 

• de motie-Alders c.s. over de 
kwaliteit van de overheidsdienstver-
lening (19827, nr. 10); 
- de motie-Beckers-de Bruijn over het 
rouleren van ambtenaren (19827, nr. 
11); 
• de motie-Linschoten c.s. over het 
bedrag voor flankerend beleid 
(19827, nr. 12). 

(Zie vergadering van 1 april 1987.) 

In stemming komt de motie-Alders 
c.s. (19827, nr. 10). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA en de VVD tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Beckers-
de Bruijn (19827, nr. 11). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Linscho-
ten c.s. (19827, nr. 12). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie eveneens met algemene 
stemmen is aangenomen. 

Aan de orde zijn de s temmingen 
over vier moties, ingediend bij het 
debat over het huurbeleid, te 
weten: 

• de motie-De Pree over duidelijke 
criteria in het huurbeleid (19823, nr. 
5); 
- de motie-De Pree over de normhuur 
van de minima (19823, nr. 6) ; 
- de motie-De Pree over de voorge-
nomen verdere verhoging van de 
aanvangshuren (19823, nr. 7); 
- de motie-Wolters over beperking 
van de verhoging van het aanvangs-
vraaghuurpercentage (19823, nr. 8). 

(Zie vergadering van 1 april 1987.) 

In stemming komt de motie-De Pree 
(19823, nr. 5). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR en de PSP voor 
deze motie hebben gestemd en die 
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van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Pree 
(19823, nr. 6). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D66, de PPR en de PSP 
voor deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Pree 
(19823, nr. 7). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR en de PSP voor 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wolters 
(19823, nr. 8). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de VVD tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

Ik stel voor, de stukken onder nr. 
19823 voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met de begroting van het 
A lgemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds (19700 A) 

(Zie vergadering van 20 januari 
1987.) 

De artikelen I t /m III worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Nypels (stuk nr. 7). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D66, de PPR en de PSP voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

De staat, bedoeld in artikel I, wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
D66 tegen dit wetsvoorstel hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Afschaff ing van de bi jkomende 
straf van plaatsing in een 
r i jkswerkinr icht ing en in ver-
band daarmee verval lenverkla-
ring van enige bepalingen in het 
W e t b o e k van Strafrecht bene-
vens wi jz iging van art ikel 250bis 
van het W e t b o e k van Strafrecht 
(18202). 

(Zie vergadering van 2 april 1987.) 

De artikelen I t /m VI en de beweeg-
reden worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, het GPV en de RPF tegen dit 
wetsvoorstel hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Aan de orde is de beantwoording 
van vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 121 van het Reglement van 
Orde door de leden Tommei, Braams, 
Van den Berg, Van Es, Lankhorst en 
Leerling aan de ministers van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en van Buitenlandse Zaken, over de 
kerncentrales te Doel . 

D 
De heer Tommei (D66): Voorzitter! 
Ik stel de minister de volgende 
vragen: 

1. Is het u bekend, dat als gevolg 
van een staking drie kerncentrales te 
Doel (België) in bedrijf zijn met een 
minimale personeelsbezetting? 

2. Heeft u kennis genomen van de 
opmerkingen van ir. C.J. van 
Daatselaar in het radioprogramma 
"de Rode Draad" op 27 maart j l . 
over de hieraan verbonden veilig-
heidsaspecten? Kunt u deze opmer-
kingen onderschrijven? 

3. Hoe heeft de onlangs tussen 
België en Nederland gesloten 
overeenkomst inzake nucleaire 
veiligheid in dit geval gewerkt? 

4. Hebben de Belgische autoritei-
ten met u contact opgenomen om 
informatie te verschaffen over de 
situatie in Doel? 

5. Zo neen, heeft u contact 
opgenomen met de bevoegde 
Belgische autoriteiten, teneinde 
nauwkeurig inzicht te krijgen in de 
veiligheidssituatie in Doel? Zo neen, 
bent u bereid dit alsnog ten spoedig-
ste te doen en deze Kamer over de 
resultaten hiervan in te lichten? 

De Voorzitter: Ik geef het woord 
aan de ministervan Buitenlandse 
Zaken ad interim. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord op de 
eerste vraag is uiteraard " j a " . Ook 
het antwoord op de tweede vraag is 
bevestigend. Het betreft hier de 
uitspraken van de heer Van Daatse-
laar, inhoudende dat hij geen oordeel 
had over de Belgische situatie, maar 
dat een dergelijke staking in Neder-
land hem wel zorg zou baren, omdat 
het niet alleen gaat om het draaiend 
houden van de centrale, maar ook 
om het feit dat bij een lage bezetting 
de druk op het bedienend personeel 
groot wordt en het onderhoud maar 
beperkt kan worden uitgevoerd. Ik 
kan er eventueel nader op ingaan, 
maar in algemene zin wil ik u zeggen, 
dat ik deze opmerkingen kan 
onderschrijven. 

Met betrekking tot de verder 
gestelde vragen zou ik willen 
opmerken, dat het Memorandum van 
Overeenstemming inzake nucleaire 
veiligheid tussen Nederland en 
België — inmiddels gepubliceerd in 
de Staatscourant van woensdag 18 
maart — voorziet in wederzijdse 
uitwisseling van gegevens over 
nucleaire installaties en werkzaamhe-
den met betrekking tot de externe 
veiligheid, de alarmering, het 
radiologisch toezicht en de bescher-
ming van het milieu. 

Het memorandum is wel gepubli-
ceerd in de Staatscourant, maar het 
is nog niet formeel van kracht; wij 
handelen er echter wel feitelijk naar 
- België en Nederland — op dit 
ogenblik. Dit leidt dus tot veelvuldige 
informatie-uitwisseling over de 
situatie in Doel. Dit gebeurt natuurlijk 
met name op ambtelijk niveau, maar 
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De heer Tommei (D66) 

minister Nijpels heeft daarnaast de 
staatssecretaris voor het leefmilieu, 
mevrouw Smet, en de minister voor 
het leefmilieu van het Vlaamse 
gewest, de heer Lenssens, er ook 
nog eens persoonlijk over benaderd. 
Ik denk dat ik daarmee in feite ook de 
vijfde vraag heb beantwoord, 
mijnheer de Voorzitter. 

D 
De heer T o m m e i (D66): Voorzitter! 
Ik dank de minister van Buitenlandse 
Zaken ad interim voor de gegeven 
antwoorden. 

De minister is duidelijk geweest. 
De Nederlandse regering deelt de 
bezorgdheid die ook bij de vragen-
stellers leeft over de veiligheidssitua-
tie in Doel. Het is in wezen een 
buitengewoon ongerustmakende 
situatie. Enige weken lang draaien al 
een aantal kerncentrales met een 
zeer minimale personeelsbezetting 
en het personeel dat werkt, is 
gedeeltelijk niet bevoegd en moet 
ook nog langere uren maken dan 
normaal gebruikelijk is. Als wij weten, 
Voorzitter, dat de menselijke factor in 
dit soort gevallen meestal de 
aanleiding is tot het optreden van 
incidenten en gevaren, dan moet 
toch de situatie als zeer onrustba-
rend worden beschreven. 

In dit verband moeten wij ons 
afvragen wat voor verdergaande 
stappen de Nederlandse regering 

eventueel overweegt, als deze 
situatie nog langer voortduurt. Het is 
nu twee weken lang dat deze situatie 
er is. Als onverhoopt die staking 
voortduurt, moeten wij toch aanne-
men dat de veiligheidssituatie er niet 
beter op wordt. Dan kan de regering 
het toch niet laten bij het overbren-
gen van de ongerustheid aan de 
Belgische autoriteiten? 

Mijn vraag is dus heel concreet: 
welke verdergaande stappen denkt u 
te gaan ondernemen en op welk 
moment? Wat moet er nog meer 
gebeuren dan wat intussen gebeurd 
is — drie noodstops van deze 
centrales — om de Nederlandse 
regering tot verdergaande stappen te 
bewegen? Denkt u daarbij ook — als 
u praat over verdergaande stappen 
— in de richting van bij voorbeeld de 
Europese Gemeenschap of aan het 
contact opnemen met andere 
buurlanden van België, omdat daar in 
feite dezelfde onveiligheidssituatie 
geldt en zeer waarschijnlijk dezelfde 
ongerustheid heerst? 

• 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst is het, in 
aansluiting op wat ik reeds gezegd 
heb, goed erop te wijzen dat de 
situatie in België, voor wat betreft de 
opleiding, niet precies dezelfde is als 
in Nederland. Ik wi l met name erop 
wijzen dat, anders dan in België, het 

aantal personen dat in Nederland 
bevoegd is, kerncentrales te 
bedienen, beperkt is. In België, 
anders dan hier, volgt men het 
systeem dat ook de staf van de 
kerncentrale zelf opgeleid wordt. Bij 
ons heeft die staf geen bevoegdheid 
om feitelijk aan de knoppen te 
draaien, om het zo maar eens te 
zeggen, in de regelzaal. In België is 
dat anders omdat daar medewerkers 
van het wachtpersoneel en ook 
kaderleden een opleiding krijgen die 
gericht is op de bediening zelf. 
Daarom kan ook in België de 
exploitatie van de kerncentrales in 
Doel voortgang vinden waarbij de 
veiligheid gewaarborgd is. Dat neemt 
natuurlijk niet weg dat twee elemen-
ten wel een rol spelen: de zwaardere 
belasting in de tijd en het niet 
verrichten van onderhoudswerkzaam-
heden die niet urgent zijn. Dat laatste 
houdt natuurlijk een keer op. Wij 
volgen om die reden deze zaak heel 
secuur, teneinde ook onze opvattin-
gen daarover te kunnen geven. Het 
gaat mij te ver om nu in deze 
mondelinge gedachtenwisseling die 
termijnen precies aan te geven. Ik 
kan alleen zeggen dat wij nauw 
contact hebben. 

Ik geloof ook niet dat het juist is te 
zeggen dat er nu een situatie zou zijn 
die niet verantwoord is. Dat mag ook 
niet afgeleid worden uit de berichten, 
die zojuist naar voren zijn gebracht 
over de noodstops in Doel 3 en 4. 
Daarover is mij bericht dat dit 
storingen betreft die niet als 
abnormaal aan te duiden zijn. 
Misschien is het goed dat ik dat 
toelicht. 

Bij Doel 4 heeft men te maken met 
een reactor die in "stretch-out-be-
dri j f" is. Dat is een nucleaire 
installatie die niet meer op vol 
vermogen werkt en die gezien de 
technische situatie toe is aan 
herlading van de kern. In die situatie 
kost het enige moeite om de centrale 
in bedrijf te houden. Je zou kunnen 
zeggen dat het een kaars is die 
flakkert. Daarbij loopt men als het 
ware steeds tegen de bedrijfsgrenzen 
voor uitschakeling aan. Het over-
schrijden van die grenzen betekent 
op zich zelf geen gevaarlijke situatie, 
maar de facto leidt die situatie wel — 
dat is gewoon de technische situatie 
— tot een betrekkelijk laag rende-
ment. 

Doel 3, de andere centrale 
waarover geschreven werd, is met de 
hand afgeschakeld toen een lager 
van een pomp wat heter werd. De 

Tweede Kamer Vragen 
7 april 1987 
TK67 67-3512 



Lubbers 

oliesmering was niet optimaal, 
hetgeen meteen gesignaleerd werd 
en men heeft toen met de hand 
uitgeschakeld. Die oliesmering heeft 
men na de uitschakeling op een goed 
niveau weten te brengen. Daarmee 
was dat probleem verholpen. 

Wij mogen op dit moment dan ook 
niet de conclusie trekken dat de 
bezetting op het ogenblik onvoldoen-
de zou zijn omdat deze, min of meer 
reguliere, bedrijfszaken zich nu 
voordoen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou u 
nog meer kunnen zeggen over de 
huidige bedrijfsbezetting en de 
inspecties, maar dat wordt op dit 
ogenblik misschien te detaillistisch. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij mijn fractie leeft niet 
zozeer de twijfel aan de veiligheid 
van het werken van Belgische 
deskundigen en autoriteiten. Onze 
zorg gaat primair uit naar de 
bezorgdheid die bij de bevolking 
bestaat. Men hoort allerlei zaken 
maar men weet niet precies wat er 
aan de hand is. Naar onze mening is 
het van heel groot belang, dat de 
Nederlandse regering informatie en 
voorlichting aan de Nederlandse 
bevolking geeft zodat men precies 
weet wat er aan de hand is en men 
de overtuiging heeft dat de zaken 
veilig zijn. Is de regering bereid om 
die voorlichting aan de bevolking te 
verzorgen? 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Daar ben ik eigenlijk mee 
bezig. In aanvulling op datgene wat 
ik gezegd heb, wil ik nog eens de 
verzekering geven dat er niet alleen 
een vakbekwame bezetting aanwezig 
is in die centrales om het werk te 
doen, maar dat er daarnaast ook een 
dagelijkse inspectie wordt uitgevoerd 
door de externe controlediensten om 
na te gaan of iedereen die daar 
bedient inderdaad bevoegd is om dat 
te doen, of het overige personeel 
technisch competent is en of de 
staat van onderhoud voldoende is om 
de centrales te kunnen laten 
functioneren. 

Ik kan mij voorstellen dat er meer 
vragen leven, Voorzitter. Het lijkt mij 
dan goed dat dit in een overleg met 
de meest bij kernenergie betrokken 
ministers in Nederland — de minister 
van Sociale Zaken en de minister van 

Volksgezondheid en Ruimtelijke 
Ordening — wordt doorgesproken, 
opdat alle te stellen vragen beant-
woord kunnen worden en naar buiten 
gebracht. 

• 
De heer Van den Berg (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook bij de 
SGP-fractie leeft bezorgdheid over 
de situatie. Die bezorgdheid leeft niet 
alleen in Den Haag, maar ook in 
Zeeland. Ik heb vernomen dat 
vandaag ook het college van 
gedeputeerde staten van Zeeland 
over deze situatie heeft vergaderd en 
zijn grote verontrusting heeft 
uitgesproken. Ik vind dat daarom zo 
snel mogelijk op een aantal punten 
helderheid moet ontstaan om deze 
zorgen, voor zover zij niet geheel 
terecht zijn, te kunnen wegnemen. 

Ik wil de ministervan Buitenlandse 
Zaken ad interim de volgende 
aanvullende vragen voorleggen. Hij 
heeft in zijn beantwoording gezegd: 
het Memorandum van Overeenstenv 
ming inzake nucleaire veiligheid geldt 
nog niet, maar wij handelen al 
dienovereenkomstig. Bovendien zou 
er ambtelijke informatie-uitwisseling 
zijn. In aanvulling op de vierde vraag 
is mijn vraag aan de minister: zijn het 
inderdaad de Belgische autoriteiten 
die ons het eerst hebben geïnfor-
meerd over de situatie? Dat zou in de 
geest van het memorandum zijn. Is 
de minister van Buitenlandse Zaken 
ad interim ervan overtuigd dat de 
Belgische regering ook bestuurlijk 
thans reeds overeenkomstig dit 
memorandum wil handelen? Heeft 
Nederland al maatregelen genomen 
om zich op eventuele calamiteiten te 
kunnen voorbereiden? 

D 
Minister Lubbers: Voorzitter! Ik 
merk op dat ik geen enkel signaal 
heb ontvangen van de collega's in 
het kabinet dat er op dit punt nog 
iets is te wensen van Belgische zijde. 
Als wij de situatie voor ogen willen 
brengen, denk ik dat mininister 
Nijpels wel zo actief is om direct naar 
de telefoon te pakken om zich op de 
hoogte te stellen. Het is niet 
uitgesloten dat hij zijn Belgische 
collega dan voor is! In reactie op een 
andere vraag van de heer Van den 
Berg merk ik op dat het in deze zaak 
gaat om het waarborgen en het 
mede ondersteunen, via vraagstel-
ling, van de veiligheid in Doel Dan 

komt er een tijd niets. Vervolgens 
mag men de vraag stellen: is ook de 
organisatie in Nederland waar het 
gaat om het post-Tsjernobyl-vraag-
stuk voldoende geregeld? Het 
antwoord op deze vraag is: ja, zij het 
dat het altijd beter kan. Ik wil echter 
niet de indruk wekken dat er nu via 
Doel een vergrote gevaarsituatie is. 
Daarvoor ontbreken harde aanwijzin-
gen. 

• 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is mijn mening dat 
de toonzetting van de minister van 
Buitenlandse Zaken ad interim toch 
een andere is dan die van de minister 
van VROM. De heer Nijpels maakte 
namelijk afgelopen zondagmiddag 
voor de AVRO-radio heel duidelijk 
dat hij de gang van zaken in Doel 
onverantwoord vindt. Hij voegde 
daaraan toe dat het, naar zijn 
mening, in een dergelijk arbeidscon-
flict in Nederland onverantwoord zou 
zijn om de centrale te laten doorfunc-
tioneren. Dit hoor ik niet van de 
minister van Buitenlandse Zaken ad 
interim! Ik vind dat vreemd. Kan de 
minister van Buitenlandse Zaken ad 
interim zeggen hoe de Belgische 
autoriteiten gereageerd hebben op 
de interventie van de heer Nijpels? 
Hoe hebben mevrouw Smet en de 
heer Lenssens gereageerd op de 
uitlating van de Nederlandse 
minister? Het is toch ongebruikelijk 
dat Nederland, althans die minister, 
zo duidelijk een dergelijk standpunt 
neerlegt? 

D 
Minister Lubbers: Voorzitter! Ik wil 
me niet knapper voordoen dan ik 
ben! De antwoorden op de vragen 
die door de heer Tommei en anderen 
naar voren zijn gebracht, zijn terug te 
voeren op de tekst die de minister 
van VROM mij heeft aangereikt. 

De heer Lankhorst (PPR): Daarna 
heeft u nieuwe vragen beantwoord. 

Minister Lubbers: Precies, de 
beantwoording daarvan is afkomstig 
uit die tekst. Mijn andere informatie 
komt natuurlijk van hetzelfde 
departement Ter aanvulling is het 
misschien nuttig om een klein deel 
van de beantwoording te herhalen. 
Daarmee kan ik tevens de nadere 
vragen van de heer Lankhorst 
beantwoorden. Het op de hoogte 
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brengen van bestaande bezorgdheid 
en het stellen van vragen heeft ook 
geleid tot precisering in de informa-
tie. Voor mij zelve is een belangrijk 
element — ik beken u: ik wist het niet 
tot voor een uur - dat kennelijk de 
opleiding van degenen die werkzaam 
zijn in Belgische kerncentrales in die 
zin anders is dan die in Nederland, 
dat de mensen die daar normaal niet 
in de regelkamer werken — ik denk 
hierbij aan het wachtpersoneel en de 
staf - , toch een opleiding krijgen die 
hen in staat stelt bij voorkomende 
gelegenheden de bedoelde werk-
zaamheden te doen. Dat is natuurlijk 
een belangrijk gegeven. In alle 
nuchterheid moeten wij vaststellen, 
dat een staking in Borssele met 
hetzelfde karakter daar een ander 
effect zou hebben voor het functio-
neren van die centrale dan dat zij nu 
in Doel heeft. 

D 
De heer Zij lstra (PvdA): Voorzitter! 
De voorzitters van de vaste commis-
sies van deze Kamer die het aangaat, 
zijn door ons benaderd of worden 
door ons vanmiddag benaderd met 
de vraag om op zeer korte termijn 
een mondeling overleg over deze 
aangelegenheid te houden. Ik sluit 
daarbij aan op een suggestie van de 
minister van Buitenlandse Zaken ad 
interim die in dezelfde richting gaat. 
De heer Tommei wist dat wij hieraan 
werkten. In dit mondeling overleg 
kan de kwestie in extenso aan de 
orde komen. Ik stel voor dat monde-
ling overleg donderdag om vijf uur te 
houden. Ik heb nu dus geen aanvul-
lende vraag. 

D 
De heer Lansink (CDA): Voorzitter! 
Vorige week heb ik bewust mijn 
handtekening niet gezet onder de lijst 
van vragen. Aanvankelijk ging het om 
schriftelijke vragen. Ik achtte echter 
de procedure van het schriftelijk 
vragen stellen in dezen niet toerei-
kend, mede gelet op het feit dat 
sommige vragen gebaseerd zijn op 
informatie die niet volledig is. 
Daarom heb ik vorige week reeds al 
in eigen kring gezegd, dat deze zaak 
zich voor een mondeling overleg 
leent. Ik ben blij dat de waarnemend-
minister van Buitenlandse Zaken 
deze suggestie ook heeft gedaan. 
Waarom? 

Minister Nijpels heeft in het 
weekeinde over deze zaak uitspraken 

Minister-president Lubbers 

gedaan. Deze waren van dien aard 
dat het mij goed lijkt daarover nader 
van gedachten te wisselen. Dit punt 
staat los van de vragen die vorige 
week al opgesteld zijn. Toch heb ik 
nu nog een aanvullende vraag. Die 
vraag gaat over het antwoord op 
vraag 3. 

Die vraag betreft het Memoran-
dum van Overeenstemming tussen 
Nederland en België. Biedt die 
overeenkomst formeel en materieel 
voor Nederland de ruimte om op 
welke manier dan ook te intervenië-
ren? Een zeer zwakke interventie 
bestaat uit het vragen om informatie. 
Een wat verdergaande interventie zal 
het uitspreken van zorg zijn. Zo kan 
men steeds verdergaan. Biedt die 
overeenkomst daartoe de ruimte? 
Het antwoord op deze vraag is van 
belang voor het mondeling overleg. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat laat zich nalezen. Het 
is een openbaar stuk; het is opgeno-
men in de Staatscourant en wij 
kunnen het met elkaar doornemen. 
Het lijkt mij volstrekt duidelijk, dat het 
uitgangspunt van dat Memorandum 
van Overeenstemming is, dat het 
vraagstuk van de bescherming van 
de bevolking tegen risico's verbon-
den aan nucleaire installaties, niet 
anders verstaan kan worden dan dat 
het daarbij om een verantwoordelijk-

heid gaat die grensoverschrijdend is. 
Over en weer hebben wij verplichtin-
gen tegenover elkaar en daarop 
kunnen wij elkaar aanspreken. 

In de overeenkomst wordt dat 
uitgewerkt in een aantal procedurele 
afspraken die een aanknopingspunt 
bieden. Feitelijk komt dit erop neer, 
dat indien alles niet zou helpen, je 
terug moet vallen op diplomatieke 
interventies bij België. Zover is het 
niet. Integendeel! Hoewel het stuk 
formeel nog geen akkoord vormt 
tussen de twee landen, werkt het 
materieel al wel. Wij krijgen dus alle 
informatie. Tot nu toe is mij niet 
gebleken dat de Nederlandse 
minister, verantwoordelijk voor 
veiligheidsaspecten, ten aanzien van 
enig punt zegt: "Di t kan absoluut 
niet; ik ben wel blij met de verstrekte 
informatie, maar ik ben het volstrekt 
niet eens met het feitelijk handelen 
ter plaatse". 

D 
De heer Eisma (D66): Mijn aanvul-
lende vraag is: wordt overwogen om 
de situatie in Doel in EG-kader aan 
de orde te stellen? Wordt vervolgens 
overwogen om bij de Belgische 
regering aan te dringen om het 
Internationaal Atoomagentschap te 
Wenen op korte termijn een onder-
zoek te laten verrichten? Overigens is 
al op 25 februari van dit jaar door de 
minister van Sociale Zaken en 
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Werkgelegenheid toegezegd om, 
onafhankelijk van het incident dat 
zich nu heeft voorgedaan, de 
Belgische regering te vragen om het 
Internationaal Atoomagentschap in 
Wenen, Doel te laten onderzoeken. Is 
die brief al verstuurd en, zo ja, is 
daarop al antwoord gekomen van de 
Belgische regering? 

D 
Minister Lubbers: Het antwoord op 
de laatste vraag moet ik u schuldig 
blijven. Ik weet het niet maar zal het 
nagaan. Ten aanzien van de Europese 
Gemeenschappen is het niet het 
geval.Ik denk dat er te meer reden is 
om het IAEA als referentiepunt te 
houden, omdat in het zojuist 
genoemde memorandum de 
afstemming tussen de twee landen is 
opgenomen; conform artikel 10 
willen wij het doelmatig functioneren 
van deze afspraak bezien tegenover 
de ontwikkelingen in het lnternatio-
naal Atoomenergieagentschap. Dat 
betekent dat wij voor dit soort vragen 
het IAEA in Wenen ook als een 
autoriteit zien waarmee wij ons 
voordeel moeten doen. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! De minister zei zojuist dat 
de mensen die de centrales nu 
draaiende houden, ook een opleiding 
hebben om bij voorbeeld in de 
regelkamer te werken. In welke 
richting gaat die opleiding? Gaat het 
erom om in bepaalde noodsituaties 
zaken te kunnen interpreteren en 
meer maatregelen te kunnen nemen 
of is het echt een praktijkopleiding en 
wordt die praktijk ook bijgehouden? 
Heeft de minister zich daarvan 
vergewist? 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb mij daarvan niet 
vergewist. Uiteraard heb ik bij de 
voorbereiding van de beantwoording 
de vraag gesteld, of deze opleiding 
moet worden geacht serieus te zijn. 
Het antwoord daarop is ja. Indien 
men verdere informatie over de 
specifieke aspecten van die opleiding 
wil hebben, zal dat in nader overleg 
aan de orde moeten komen. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 

Op zich ben ik het eens met de heer 
Zijlstra toen hij zei dat een nader 
overleg een goede zaak zou zijn. 
Daarom heb ik nog een aanvullende 
vraag. Misschien kan de minister-
president ervoor zorg dragen dat de 
Kamer voor het overleg antwoord op 
die vraag heeft gekregen, tenminste 
als hij deze nu niet zou kunnen 
beantwoorden. Deze vraag betreft 
het gegeven dat ook ten aanzien van 
de Belgische kerncentrales voorzien 
is in stakingssituaties. De Nederland-
se regering kan zeggen dat in 
dergelijke situaties in Nederland de 
Nederlandse kerncentrales gesloten 
moeten worden. Het is natuurlijk 
interessant te kijken of er in België 
volgens Belgische procedures goed 
gehandeld is. In dit verband wijs ik 
op een brief van de Zeeuwse 
milieuorganisaties die erop wijzen dat 
er een procedure is bij de vergun-
ning, maar dat de omstandigheden 
waaronder die procedures toegepast 
moeten worden, niet functioneren 
omdat hiervoor de mensen ontbreken 
of omdat de daarvoor bevoegde 
ambtenaren niet aangesteld zijn. 
Kunnen wij hierover opheldering 
krijgen voor het te voeren mondelin-
ge overleg? 

• 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb voor een aantal te 
verwachten vragen door middel van 
ambtelijke assistentie informatie 
gekregen. Uiteraard zijn er nog 
andere vragen, zoals zojuist door de 
geachte afgevaardigde gesteld. Ik zal 
bevorderen dat een en ander zoveel 
mogelijk gecompleteerd wordt ter 
voorbereiding van het mondeling 
overleg. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid 
tot het afleggen van stemverkiarin-
gen over de onderwerpen, waarover 
zojuist is gestemd. 

Noordzeebeleid 

D 
De heer Te Veldhuis (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! De VVD-frac-
tie heeft voor de motie-Esselink c.s. 
op stuk nr. 29 gestemd, nadat 
daarover ampel beraad is geweest. 
Wij hebben ervoor gestemd met de 
uitdrukkelijke aantekening, die ook de 
minister van Verkeer en Waterstaat 
erbij heeft gemaakt, dat deze geen 
betrekking heeft op het beleid ten 

aanzien van elke afzonderlijke stof, 
maar alleen beoogt de voortrekkers-
rol van Nederland te blijven bena-
drukken. De heer Esselink heeft de 
minister aangaande deze uitleg niet 
tegengesproken. Hij heeft deze zelfs 
beaamd. Aanvullende argumentatie 
voor de VVD-fractie was, dat het 
voortvarende Nederlandse beleid uit 
het verleden niet achteraf mocht 
worden afgestraft. Wij hebben 
daarbij twee concrete voorbeelden 
op het oog gehad. Wanneer Frankrijk 
zijn zoutlozing met een bepaald 
percentage zou terugdringen, dan 
mag het toch nauwelijks zo zijn dat 
dit in Nederland met hetzelfde 
percentage moet gebeuren. Hetzelf-
de geldt voor een vermindering van 
de fosfaatbelasting, bij voorbeeld in 
de Rijn. Als dat in Duitsland gebeurt, 
dan kan dat niet betekenen dat in 
Nederland elke rioolzuiveringsinstal-
latie een zogenaamde derde-trapzui-
vering zou moeten hebben om aan 
hetzelfde percentage van terugdrin-
ging te komen. Die beperkte uitleg 
heeft de VVD-fractie aan deze motie 
willen geven. 

Afslanking ri jksoverheid 

D 
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik leg een stemverklaring 
af over de motie-Alders c.s. op stuk 
nr. 10. Het CDA heeft tegen deze 
motie gestemd, omdat zij naar onze 
opvatting niet voldoende evenwichtig 
is. Er staan namelijk twee doelstellin-
gen in de nota. Kort gezegd: minder 
en beter. De motie heeft slechts 
betrekking op één aspect, namelijk 
de kwaliteitsverbetering; een streven 
dat blijkens onze inbreng in het debat 
het CDA duidelijk na aan het hart ligt. 
Het CDA acht zich echter ook 
verantwoordelijk voor de andere 
doelstelling. Mede om die reden 
hebben wij dus tegen de motie 
gestemd 

Algemeen Burgerli jk Pensioen-
fonds 

D 
De heer Nypels (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van D66 heeft 
tegen de begroting van het Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds voor 
1987 gestemd op grond van de 
volgende overwegingen. 

Al verschillende keren heeft de 
fractie in verband met de hoge 
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Nypels 

kosten bezwaar gemaakt tegen de 
huidige algemeen werkende 
VUT-regelingen, met name bij de 
overheid. Bij de algemene politieke 
beschouwingen in oktober is daarom 
van onze kant voorgesteld, om per 1 
januari 1989 de VUT regeling haar 
algemene karakter te ontnemen en 
deze met behoud van verkregen 
rechten om te zetten in één of meer 
goedkopere gerichte maatregelen, 
zoals een vorm van flexibele 
pensionering en/of VUT bij drasti-
sche reorganisaties. De hierdoor 
vrijkomende uitkerings- en reserve-
ringsgelden zouden dan ingezet 
kunnen worden voor andere doel-
einden binnen het arbeidsvoorwaar-
denoverleg in de collectieve sector. 
In 1987 zou dan bij de geldende 
financieringsmethodiek reeds 1,8 
mld; minder gereserveerd behoeven 
te worden. Ons standpunt is versterkt 
door de brief van de minister van 
Binnenlandse Zaken van 10 maart 
jongstleden over de VUT-regeling 
waarin onze berekeningen werden 
bevestigd, namelijk dat in de periode 
van 1982 tot en met 1986 de 
begrotingsposten voor de VUT-reser-
vering met 8,5 mld. zijn overschre-
den. 

Zolang nog geen nadere besluit-
vorming over alternatieven van de 
VUT-regeling heeft plaatsgevonden 
naar aanleiding van het onderzoek als 
gevolg van de motie-Van Mierlo, 
vindt de fractie van D66 het onver-
antwoord deze dure regeling in haar 
algemene ongewijzigde vorm te 
continueren. Hierbij komt dat de 
financiering van de begrotingsover-
schrijdingen in feite ten laste van het 
ABP komt. 

Omdat wij er geen medewerking 
aan willen verlenen om in 1987 
gelden te reserveren voor de 
ongewijzigde VUT-regeling na 1988, 
voelden wij ons gedwongen tegen de 
totale ABP-begroting voor 1987 te 
stemmen. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijziging van de W e t op het 
wetenschappel i jk onderwi js en 
de W e t op het hoger beroeps-
onderwijs (aanpassing regelge-
ving universitaire lerarenoplei-
ding) (19360). 

(Zie vergadering van 24 maart 1987.) 

De Voorzit ter: De heer Wallage 
vraagt heropening van de beraadsla-

ging. Ik stel voor, aan dit verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Wa l l age (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wi j hebben een derde 
nota van wijziging ontvangen, 
waarvoor dank. Daarmee is het 
mogelijk om de amendementen die ik 
had ingediend alle in te trekken. 

De Voorzitter: Aangezien de 
amendementen Wallage/Niessen 
(stuk nr. 16, I t /m V) zijn ingetrokken, 
maken zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De heer Wa l l age (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal nog kort 
uitleggen waarom. Het ging om drie 
elementen. In de eerste plaats ging 
het om de kwestie van de overgangs-
regeling. De minister heeft nu voor 
colleges van bestuur de mogelijkheid 
ingebouwd om over een beperkte 
periode nog ontheffing te geven. Ik 
ben daar zeer erkentelijk voor. Ik 
meen dat dit in een aantal individuele 
gevallen buitengewoon nare situaties 
voorkomt. 

Dan waren er twee inhoudelijke 
elementen betreffende de planning 
en de denominatie. Over de planning 
wil ik nog één opmerking maken. De 
minister is vergaand tegemoetgeko-

men aan mijn verzoek en aan het 
amendement en wel op het volgende 
punt. Ik vind dat nu ook in de 
toelichting een onderscheid is 
gemaakt tussen de verschillende 
rollen die een minister van Onderwijs 
en Wetenschappen in deze plan-
ningssituatie speelt. Ik denk dat dat 
op termijn van groot belang kan zijn, 
omdat wij well icht voor situaties 
komen te staan waarin de ene rol, 
namelijk die van de afnemer van 
docenten, een wat andere inschat-
ting met zich brengt dan de andere 
rol, namelijk die van degene die 
verantwoordelijk is voor de oplei-
dingskant. Ik meen dat het goed is 
dat dat nu in het wetsvoorstel 
scherper tot uitdrukking komt. 

Met betrekking tot de denominatie 
heb ik nog één vraag. De minister 
heeft wat dat betreft het amende-
ment niet overgenomen, maar hij 
heeft in de toelichting op zijn nota 
van wijziging een zodanige omschrij-
ving gekozen dat ik mij daar wel in 
kan vinden. Er staat in de gestencilde 
tekst op bladzijde 5 dat bij die 
planning zowel de behoefte aan 
leraren voor de verschillende vakken 
ten behoeve van de onderscheiden 
denominaties in het voortgezet 
onderwijs als de verdeling van de 
opleidingscapaciteit over de 
universiteiten zoals die zich ontwik-
keld, een rol spelen. Mijn vraag is 
tweeërlei. Kan de minister kort 
uiteenzetten wat dat laatste bete-

De heer Wallage (PvdA) 
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Wal lage 

kent, namelijk wat ik mij precies moet 
voorstellen bij de opleidingscapaci-
teit zoals die zich heeft ontwikkeld? 
Mag ik inderdaad concluderen dat 
een minister van Onderwijs en 
Wetenschappen op het moment dat 
hij aantallen vaststelt, moet kijken of 
grosso modo aan de opleidingsbe-
hoeften van het bijzonder onderwijs 
en het openbaar onderwijs tegemoet 
kan worden gekomen? Is dat 
inderdaad de essentie of is de 
essentie dat er in enigerlei regio de 
daar gegroeide verhouding tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs als 
het ware de maat van de dingen zou 
zijn? Ik heb de indruk van niet, maar 
het lijkt mij ook voor de toekomst 
goed om op dit punt volledige 
helderheid te hebben. 

Voorzitter! Ik ben de minister 
overigens erkentelijk voor de 
wijzigingen die hij in zijn voorstel 
heeft aangebracht. Het maakt het 
ons mogelijk om met dat voorstel in 
te stemmen. 

D 
Minister Dee tman: Mijnheer de 
Voorzitter! De vraag die de heer 
Wallage heeft gesteld, kan ik als 
volgt beantwoorden. Het sluit aan op 
hetgeen door mij vorige week bij de 
gedachtenwisseling naar voren is 
gebracht. Het gaat erom, recht te 
doen binnen de onderscheiden 
denominaties aan de behoefte aan 
leraren. Te zelfder tijd moeten wij 
vaststellen, dat alle universiteiten tot 
nu toe meestal voor alle denomina-
ties voor eerstegraadsleraren hebben 
gezorgd. Tussen beide elementen 
kan een spanning zitten. In het 
wetsvoorstel is verwoord dat met 
beide elementen rekening moet 
worden gehouden. 

Op dat punt kan niet worden 
gesteld dat de denominaties en de 
behoefte aan leerkrachten binnen de 
onderscheiden denonimaties 
dominant zijn. Evenmin kan worden 
gesteld dat de manier waarop de 
opleidingscapaciteiten bij de 
universiteiten tot stand gekomen een 
vaststaand en onwrikbaar gegeven is. 
Beide elementen moeten tot hun 
recht komen. Dat betekent ook enige 
souplesse bij het vaststellen van die 
opleidingscapaciteit. Hierbij moet 
men niet uitgaan van de verhoudin-
gen in een regio, maar van de 
landelijke verhoudingen. Dat doen wij 
bij het hoger beroepsonderwijs en bij 
de universiteiten altijd, anders komen 
wij terecht in een benadering 

waarmee wij geen kant op kunnen en 
die volstrekt voorbij gaat aan de 
werkelijkheid. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, donder-
dag aan het eind van de vergadering 
te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen 
besloten, te stellen in handen van: 

a. de vaste commissie voor Justitie: 
- het wetsvoorstel Regelen inzake de 
bescherming van oorspronkelijke 
topografieën van halfgeleiderproduk-
ten (19919); 
• het wetsvoorstel Wijziging van de 
Auteurswet 1912 in verband met de 
bestrijding van piraterij van auteurs-
rechtelijk beschermde werken 
(19921); 

b. de vaste commissie voor Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
• de Voortgangsnota Gecoördineerd 
Bouwbeleid (19898); 

c. de vaste commissies voor het 
Midden- en Kleinbedrijf en voor de 
Landbouw: 
- het Rijksmeerjarenprogramma 
Openluchtrecreatie en Toerisme 
1 9 8 7 1 9 9 1 (19922). 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wi jz ig ing van de 
W e t op de inkomstenbelast ing 
1964 (verhoging stakingsvri j -
stelling voor belastingplichtigen 
van 55 jaar en ouder) (19618) 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Van Muiden (CDA): 
Voorzitter! Mijn fractie wil dit op zich 
zelf eenvoudige wetsontwerp niet als 
hamerstuk afdoen maar er enkele 
opmerkingen over maken en met de 
staatssecretaris van gedachten 
wisselen. 

De stakingsvrijstelling voor 
zelfstandige ondernemers werd bij de 
wet in 1964 — zij bestond overigens 
al in andere vorm daarvoor -
vastgesteld op ƒ 10.000. Hoewel de 
inflatie toen met reuzenschreden op 
gang kwam, werd eerst in 1971 een 

automatische inflatiecorrectie 
ingevoerd voor de tarieven in de 
loon- en inkomstenbelasting. Voor de 
vennootschapsbelasting was dit niet 
nodig, want het tarief was en is 
proportioneel. Voor de jaren '75 en 
'76 werd de stakingsvrijstelling 
bepaald op ƒ 15.000. Vanaf 1977 
bedraagt deze voortdurend ongewij-
zigd ƒ 20.000. Zou vanaf 1964 
inflatiecorrectie zijn toegepast op de 
stakingsvrijstelling van ƒ 10.000, dan 
zou deze voor 1987 ƒ 33.016 gulden 
bedragen. 

Thans is aan de orde het voorstel, 
de stakingsvrijstelling voor zelfstandi-
gen ouder dan 55 jaar te bepalen op 
ƒ 35.000, dat wil zeggen een kleine 
ƒ 2000 meer dan het aan inflatie 
aangepaste bedrag. Dat voorstel 
heeft onze instemming. Dit is echter 
geen royale geste. Wij merken 
daarbij tevens op, dat voor zelfstan-
digen jonger dan 55 jaar door de 
inflatie en dus door de daling van de 
koopkracht van de gulden de 
stakingsvrijstelling zich in feite 
bevindt op 60% van het bedrag van 
1964. Als wij het daarmee in het 
geheel niet eens zouden zijn, hadden 
wij een amendement ingediend. Wij 
doen dat echter niet. Opgemerkt 
moet namelijk worden, dat ook de 
inflatiecorrectie in de tarieven niet 
geheel is toegepast. Bovendien past 
bij inflatiebestrijding, die nu wonder-
wel is gelukt, niet dat alles en nog 
wat wordt geïndexeerd en aange-
past. Het koppelingsmechanisme 
stuitte terecht op kritiek. 

Dit wetsvoorstel maakt onderdeel 
uit van de tegemoetkomingen aan 
zelfstandigen voor een totaalbedrag 
van ƒ 105 min. ter gelegenheid van 
de afschaffing van de negatieve 
aanslag in de WIR. Met dit voorstel is 
al met al toch nog ƒ 25 min. ge 
moeid. De besparing die voortvloeit 
uit controle, aangifte en heffing bij 
kleine stakingswinsten wordt dan niet 
meegerekend. Bij oudere zelfstandi-
gen zonder eigen bedrijfspand zal de 
stakingswinst, afgezien van de FOR, 
vaak lager uitkomen. 

Inmiddels is aan de Eerste Kamer 
het resultaat van het steekproefon-
derzoek aangeboden. Hedenmorgen 
hebben wij dit ook als Tweede-Ka-
merleden in gedrukte staat ontvan-
gen. Nu het steekproefonderzoek 
betreffende de gevolgen van de 
afschaffing van de negatieve aanslag 
in de WIR voor zelfstandigen in het 
midden- en kleinbedrijf en in land- en 
tuinbouw bekend is, is er nogal wat 
kritiek op de beperktheid van het 
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Van Muiden 

onderzoek en daarmee ook op de 
uitkomsten. De vraag is of bij een 
uitgebreider onderzoek het beeld zou 
veranderen dat de investeringspre-
mies grotendeels kunnen worden 
verrekend met de belasting in het 
investeringsjaar en de voorgaande 
drie jaren. Anders dan destijds bij de 
investeringsaftrek, heeft de WIR-pre-
mie geen betrekking op de premie-
aanslag, omdat het premie-inkomen 
niet wordt beïnvloed. Als de gevon-
den gegevens richtinggevend zijn 
betekent dit toch dat de WIR als 
financieringsinstrument voor 
zelfstandigen met inkomens van 
pakweg 25.000 tot 60.000 gulden 
grotendeels behouden is gebleven en 
dat noch liquiditeit noch solvabiliteit 
ernstig door de afschaffing van de 
negatieve aanslag worden aangetast. 

De uitkomst van het steekproefs-
gewijze onderzoek toont ook aan dat 
de vlucht in BV's gestraft wordt door 
het verlies aan WIR-premies bij te 
lage vennootschapswinsten. Het 
voordeel van het sociaal verzekerd 
zijn van de directeur, voorzover dat 
een voordeel is, is al vervallen. 
Fiscale voordelen waren al betrekke-
lijk. Nu blijkt de afschaffing van de 
negatieve aanslag in de WIR vooral 
kleine BV's met lage winsten te 
treffen. Dat is een bijkomend punt 
dat ook past in het terughoudend 
beleid, een van de ISMO-doelstell in-
gen, om de BV-vorm niet al te zeer 
aan te moedigen. Nu toch een 
onderzoek gaande is naar de 
overschrijding van het WIR-budget 
over 1986 zou tevens bezien kunnen 
worden hoe de afschaffing van de 
negatieve aanslag bij zelfstandigen is 
uitgepakt. Ik weet wel dat het nog vrij 
vroeg is, maar inmiddels is er toch 
wat meer zicht op gekomen. Bij de 
voorjaarsnota krijgen wij in elk geval 
gegevens over de WIR-uitgaven. 
Wellicht kan dit aspect daarbij ook 
worden meegenomen 

Tot slot wil ik nog een opmerking 
maken over het verschil in tarief voor 
stakingswinst en winst bij vervreem-
ding van aanmerkelijk-belang-aande-
len. Deze verschillen kunnen 
gedeeltelijk maar niet geheel worden 
verklaard uit de zogenaamde dubbele 
druk bij vennootschappen. Dit is een 
reden temeer om in de toekomst 
matiging van de belastingprogressie 
een hoge prioriteit te verlenen. Wij 
zullen in de worsteling rond de 
plannen van de commissie-Oort ook 
aan dat aspect de nodige aandacht 
moeten besteden. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben de geachte 
afgevaardigde de heer Van Muiden 
erkentelijk voor de aandacht die hij 
ook tijdens deze plenaire behande-
ling aan het wetsontwerp wil geven. 
Ik meen dat dit wetsontwerp voor het 
midden- en kleinbedrijf een hele 
belangrijke faciliteit is. Wel geeft de 
heer Van Muiden in zijn betoog aan 
dat de geste niet in alle opzichten 
royaal is. Hij voert daar zelf al een 
aantal argumenten voor aan. Ik wil er 
nog een tweetal aan toevoegen. 

Wij moeten goed bedenken dat in 
1964, toen de stakingsvrijstelling 
werd ingevoerd, de situatie anders 
was dan nu. De heer Van Muiden 
heeft daar al op gewezen, zij het wat 
minder in dit verband. Op dat 
moment bestond er geen automati-
sche inflatiecorrectie. Bovendien 
stond in 1964 de wetgever voor ogen 
dat in het bijzonder over kleinigheden 
en over waarderingsverschillen die 
daardoor zouden kunnen ontstaan 
geschillen met de fiscus moesten 
worden vermeden. Naast de 
automatische inflatiecorrectie 
hebben wij ook de voorraad- en 
vermogensaftrek gekregen. De 
voorraadaftrek is inmiddels, ook in 
verband met het misbruik dat 
daarvan kon worden gemaakt, 
afgeschaft, maar voor een niet 
onbelangrijk gedeelte geïncorporeerd 
in een soort "n ieuwe" vermogensaf-
trek. Gelet op de omvang van de 
inflatie is door de wetgever besloten 
het percentage van 4 % terug te 
brengen tot 1 %. Juist echter in het 
kader van de faciliteiten voor het 
bedrijfsleven, met name voor het 
midden- en kleinbedrijf, zijn er een 
aantal zaken bijgekomen, bij voor-
beeld de zelfstandigenaftrek, die aan 
de gedachte die oorspronkelijk aan 
de stakingsvrijstelling ten grondslag 
lag een ander karakter hebben 
gegeven. Ik geloof dat juist nu ook 
deze verhoogde vrijstelling voor de 
oudere ondernemer past in het kader 
van een begeleidend beleid, waarbij 
in het kader van het totaal van het 
ondernemingsbeleid ook gesproken 
wordt over sanering van ondernemin-
gen. Ik denk dat het een goede zaak 
is dat de wetgever daarop inspeelt. 

De geachte afgevaardigde heeft 
nog opmerkingen gemaakt over het 
steekproefonderzoek dat op verzoek 
van de Eerste Kamer is uitgevoerd. 
Zeer onlangs zijn de resultaten 
daarvan aan de Voorzitter van de 

Eerste Kamer toegezonden. Afschrif t 
daarvan is aan deze Kamer gezon-
den. Vanzelfsprekend blijft er alle 
gelegenheid over om daarover in 
breder verband van gedachten te 
wisselen. Ik meen echter dat ik de 
door de heer Van Muiden uitgespro-
ken gedachten kan onderschrijven. Ik 
denk niet dat bij een andere, bredere 
opzet van het steekproefonderzoek 
andere resultaten te voorschijn 
zouden zijn gekomen dan nu het 
geval is. Zo'n gebrek aan representa-
tiviteit kent het steekproefonderzoek 
bepaald niet. 

De heer Van Muiden heeft nog 
gesproken over de WIR-overschrij-
ding. De resultaten daarvan richten 
zich met name — ook vanwege de 
omvang - op de overschrijding in de 
vennootschapsbelastingsfeer. Ik 
weet niet of die gegevens voor de 
zelfstandigen hierbij een zodanige rol 
hebben gespeeld dat ze zijn meege-
nomen. Als dat het geval is, zullen ze 
bij de Voorjaarsnota tot uiting 
komen. Ik handhaaf met de geachte 
afgevaardigde evenwel mijn stelling-
name dat het steekproefonderzoek 
een behoorlijk representatief karakter 
heeft. 

De heer Van Muiden sprak nog 
over het verschil in tarief tussen 
stakingswinst en de winst bij 
vervreemding van aanmerkelijk-be-
langaandelen. Ik wijs erop dat het 
aanmerkelijk belang-regime in feite 
een afwijking is van het normale 
regime voor de belastingheffing van 
vermogensinkomsten, omdat hier 
sprake is van een fictief vermogen 
dat op zich zelf naar mijn gevoel in 
zekere zin een rechtvaardiging kan 
vormen voor het verschil in tarief. 

Ik onderschrijf van harte de 
slotopmerking van de heer Van 
Muiden dat de matiging van de 
belastingprogressie in de loon- en 
inkomstenbelasting een zaak is die 
het nastreven waard is en waaraan 
een hoge prioriteit moet worden 
gegeven. 

D 
De heer Van Muiden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Door de 
fiscale oudedagsreserve waardoor 
een stuk vermogen wordt opge-
bouwd met een latente belastingver-
plichting, is de druk op de ketel wat 
de stakingsvrijstelling betreft wat 
afgenomen. Een tweede bijkomende 
reden is een maatschappelije 
ontwikkeling. In mijn vorige leven heb 
ik wel meegemaakt dat men grif drie 
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V a n Muiden 

De heer Van Muiden (CDA) 

maal de netto jaarwinst betaalde als 
goodwil l voor het overnemen van het 
bedrijf. Ik hoor zelden meer dit soort 
bedragen noemen. Het is vaak heel 
erg moeilijk om zelfs een goedlopend 
bedrijf over te dragen voor de 
intrinsieke waarde en dan wordt er 
over goodwill niet meer gesproken. 
Dientengevolge zijn ook de stakings-
winsten aanmerkelijk afgenomen. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik onderschrijf met 
name de laatste opmerking van de 
geachte afgevaardigde. Wat zijn 
eerste opmerking betreft, merk ik op 
dat ik abusievelijk in mijn eerste 
termijn dat niet als een zeer belang-
rijke reden heb genoemd. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van een mondeling 
overleg inzake over lapformatie 
in het speciaal onderwi js 
(19862, nr. 11). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Na ampele bestudering en 
becijfering van de door de regering 
zowel voor als tijdens als na het 
mondeling overleg verstrekte 
gegevens is de CDA-fractie tot de 
conclusie gekomen dat de regering 
niet een korting toepast op de 
overlapformatie in het speciaal 
onderwijs, een korting waarbij is 
gedacht aan de orde van grootte van 
één derde. Mij ontbreekt de tijd - en 
het is ook niet wel doenlijk — om hier 
met enige rekenvoorbeelden aan te 
tonen, welk soort maatregelen de 
regering dan wél wil nemen. De 
regering is uitgegaan van een korting 
die voortvloeit uit de transformatie 
van de leerlingenschaal uit het oude 
BLO-besluit naar de nieuwe z.g. 
minuten-regeling in de Wet op het 
speciaal onderwijs. Begrijpelijk, 
omdat de bewindslieden het 
noodzakelijke bedrag wensen te 
vinden, ook al kon een en ander in 
twee fasen geschieden, maar het is 
niet volgens de afspraak die bij de 
behandeling van de begroting is 
gemaakt. 

De operatie van de leerlingen-
schaal, waarover ik zojuist sprak, is 
destijds budgettair neutraal uitge-
voerd en betekende het behoud van 
het landelijk gemiddelde, dat lager 
ligt dan het formele getal van de 
leerlingenschaal. De voorstellen van 

de regering tasten nu juist dat lager 
gemiddelde van de groepsgrootte 
aan. Wij hebben echter geen 
afspraken gemaakt over de groeps-
grootte, maar wel over de overlapfor-
matie in het speciaal onderwijs. Nu 
blijkt dat een korting van de overlap-
formatie met één derde niet het 
noodzakelijke bedrag voor de 
komende jaren in twee fasen 
oplevert, willen de CDA- en de 
VVD-fractie de Kamer een uitspraak 
voorleggen. 

Motie 

Door de leden Hermes en Franssen 
wordt de volgende motie voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

kennis genomen hebbende van het 
voornemen van de regering, de 
overlap-formatie van het speciaal 
onderwijs zodanig te bekorten dat 
een aantasting van de groepsgrootte 
onvermijdelijk is; 

van oordeel, dat met de korting op 
de overlap-formatie die korting is 
bedoeld die betrekking heeft op de 
werkelijke tijd dat meerdere onder-
wijsgevenden tegelijkertijd werkzaam 
kunnen zijn; 

nodigt de regering uit, de voorgeno-
men maatregelen zodanig te herzien 
dat in de eerste fase wordt volstaan 
met een korting van één derde van 
de werkelijke overlap-formatie en dat 
voor de tweede fase andere voorstel-
len worden overwogen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
deze motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 12 (19862). 

De heer Hermes (CDA): Tot slot, 
mijnheer de voorzitter, zou ik u willen 
vragen de rekenvoorbeelden die mijn 
betoog ondersteunen, als noot aan 
de Handelingen te doen toevoegen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat 
tegen het opnemen van een noot in 
de Handelingen geen bezwaren 
bestaan. 

(De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.)2 
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Hermes 

D 
De heer Huys (PvdA): Voorzitter! 
Voor, tijdens en na het mondeling 
overleg over de z.g. overlappende 
formatie werd duidelijk dat de korting 
desastreuze gevolgen zal hebben 
voor het speciaal onderwijs, en 
eveneens dat de korting heel anders 
en veel ingrijpender uitwerkt dan 
voorzien en bedoeld door de 
indieners van het desbetreffende 
amendement. Na het mondeling 
overleg van 19 maart j l . stuurde de 
minister nog een brief aan de heer 
Hermes met een nadere verklaring 
omtrent de berekening van de z.g. 
overlap. Van die brief kregen wij een 
afschrift. Uit de brief blijkt dat de 
minister een heel eigen opvatting 
heeft over wat eigenlijk de overlap-
formatie inhoudt. Er wordt daarbij 
teruggegrepen op het BUO-besluit-
1967, een besluit dat met de 
Interimwet speciaal onderwijs en met 
het Formatiebesluit ISOVSO 
achterhaald is. Noch de ISOVSO, 
noch het formatiebesluit kent het 
begrip "leerl ingenschaal" voor de 
toepassing van de formatie. De 
gehanteerde redenering gaat dan ook 
niet op. Onze fractie wijst de korting 
af. 

Nu de CDA- en de VVD-fractie een 
motie hebben ingediend die ertoe 
strekt te bereiken dat de korting niet 
verder gaat dan het één derde zoals 
door de heer Hermes bedoeld, zullen 
wij van onze kant geen motie 
indienen, omdat zulk een motie 
eigenlijk een overlap van die motie 
zou kunnen zijn. Dat zou wat veel van 
het goede zijn in het kader van de 
overlapformatie. 

D 
De heer Nuis (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! Er is iets misgegaan. Dat 
is duidelijk. Er is veel minder overlap 
overgebleven dan de indieners van 
het begrotingsamendement dachten. 
Daaruit volgen twee conclusies. In de 
eerste plaats is de bekostigingssyste-
matiek blijkbaar zo ingewikkeld, dat 
zelfs kenners erin verdwalen. Als het 
de heer Hermes niet is, dan is het 
toch de minister. In de tweede plaats 
komt hierdoor — dat is een boeiende 
bijkomstigheid of misschien zelfs wel 
hoofdzaak — aan de orde de vraag 
die al een jaar bij alle bezuinigingsde-
batten over onderwijs een rol speelt, 
namelijk of wij in laatste instantie 
uitgaan van wat de schatkist van het 
onderwijs eist of van wat de school 

kan dragen. De regeringspartijen zijn 
blijkbaar van oordeel dat een overlap 
van circa 6 0 % , in afwachting van 
nader onderzoek, het minimum is dat 
de school hebben kan. Als dit de 
toetssteen is, zal ook hun conclusie 
moeten zijn dat hun voorstel in de 
praktijk geen stand kan houden. Ik 
ben dan ook blij dat ik kan constate-
ren, dat de heer Hermes inderdaad 
die toetssteen gebruikt en tot die 
conclusie komt. 

Overigens blijven wij ons hart 
vasthouden, als wij eraan denken hoe 
dat straks zal gaan bij het zoeken 
naar die nadere invulling. Maar 
daarover zullen wij het de volgende 
keer hebben. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Gezien de verschillende 
schooltypen in het speciaal onder-
wijs, zowel het speciaal onderwijs 
zelf als het voortgezet speciaal 
onderwijs, is het bij de voorgestelde 
regeling voor de overlap de vraag of 
je een zodanige regeling kunt treffen 
dat er bij die schooltypen nog sprake 
is van een overlap. Het is de vraag of 
je een zodanige regeling kunt treffen 
dat de scholen niet, zoals dat wordt 
genoemd, de facto door de vloer 
gaan en je dus te maken krijgt met 
een maatregel met betrekking tot de 
groepsgrootte. "Scho len" wil niet 
zeggen dat alle scholen door de vloer 
gaan. Daarmee geef ik aan, dat een 
bekostigingsregeling voor de omvang 
en toedeling van de formatie van 
school tot school zal verschillen. 

Daarom wil ik eerst nog eens 
toelichten waarom wij tot deze 
benadering zijn gekomen. Ik neem als 
voorbeeld het VSO-ZMLK. In het 
besluit Buitengewoon onderwijs 
1967 gold hiervoor een leerlingen-
schaal van 14. In mijn visie houdt dat 
in, dat per 14 leerlingen één 
leerkracht aanwezig is. Dat komt dan 
neer op 2400 minuten. Per leerling is 
dat 171 minuten. Als wij naar het 
formatiebesluit ISOVSO kijken, is 
voor het door mij genoemde 
schooltype VSO-MLK 192 minuten 
per leerling opgenomen, exclusief 
het vakonderwijs van 70 minuten. Dit 
verschil wordt veroorzaakt door het 
feit dat bij de invoering van de 
formatieregeling in 1985 een budget 
werd uitgegeven dat ongewijzigd 
mocht worden gebruikt voor de 
regeling die thans geldt, dus de 
formatieregeling ISOVSO. Daarbij 
wordt uiteraard wel rekening 

gehouden met leerlingenmutaties, 
maar dat is nu niet aan de orde. Met 
het schaalmechanisme voor 1 
augustus 1985 leverde één leerling 
boven het grensgetal een volledige 
leerkracht voor de school op. De 
facto was er dus sprake van een 
gemiddelde groepsgrootte die 
beneden de geldende leerlingen-
schaal lag. Aangezien het beschikba 
re budget overeenkwam met de 
uitgaven op grond van de gemiddel-
de groepsgrootte, zijn bij de over-
gang van de groepsafhankelijke 
formatie naar de leerlingafhankelijke 
formatie de minuten per leerling 
vastgesteld, zoals opgenomen in het 
formatiebesluit ISOVSO. Dat aantal 
minuten is in feite hoger dan het 
aantal minuten op grond van de 
schalen in het buitengewoon 
onderwijs. 

In antwoord op een vraag van de 
heer Huys, wijs ik erop dat in de 
afgelopen jaren over tal van andere 
bekostigingsaspecten in het speciaal 
onderwijs een- en andermaal 
nadrukkelijk door het departement is 
gezegd, dat de oude groepsgrootte, 
dus de leerlingenschaal van het 
besluit Buitengewoon onderwijs, van 
toepassing zou blijven. Denk onder 
andere aan de regelingen die gelden 
voor de vaststelling van het aantal 
lokalen. Wat dat betreft kun je dus 
niet zeggen dat hetgeen voor '85 
gold nu van tafel is. In het door mij 
geformuleerde voorstel wordt wat de 
eerste fase betreft een beperking 
aangebracht in de overlap. Vervol-
gens geldt ook voor de tweede fase 
een aanvullende beperking, indien 
dat nodig mocht blijken te zijn. 

Ik ben van mening dat de scholen 
hierdoor door de bank genomen 
zowel in het speciaal onderwijs als in 
het voortgezet speciaal onderwijs 
nog een overlap kunnen hebben. Ik 
wijs erop dat wij hierbij werken met 
gemiddelden en dat daardoor per 
school een verschillende situatie kan 
ontstaan. 

In dit verband zal ik ingaan op de 
motie die door de heer Hermes is 
ingediend. De heer Hermes stelt 
eigenlijk voor — wellicht kan hij 
daarover in tweede termijn nog iets 
zeggen — om in het voorstel van het 
kabinet in de eerste fase te volstaan 
met een korting van 1/3 van de 
werkelijke overlapformatie. De vraag 
aan de heer Hermes en aan de heer 
Franssen, de medeondertekenaar van 
de motie, is of wordt bedoeld dat het 
voorstel van het kabinet — voor 
zover het voorstel met ingang van 
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Deetman 

het komende cursusjaar van kracht 
moet worden — kan worden 
ingevoerd, en dat de zaak voor het 
overige nader moet worden bezien. 
Of moeten wij volstaan met een 
korting van 30% op alle overlap? 
Indien de laatste lijn wordt gevolgd, 
worden de oorspronkelijk door mij 
voorgestelde kortingen, namelijk van 
35, 36 en 26 minuten bij het MLK-, 
he tZM0K- en het LOM-onderwijs, 
vervangen door kortingen van 45, 53 
en 30 minuten. Ik sluit niet uit dat 
dan een niet gering aantal scholen de 
facto te maken krijgt met een 
groepsgroottemaatregel. Graag heb 
ik dus een verduidelijking op dit punt. 
Als deze verduidelijking is gegeven, 
wordt het mij mogelijk, een stand-
punt naar aanleiding van de motie te 
bepalen. 

De heer Huys heeft opgemerkt dat 
de leerlingenschaal nu van tafel zou 
zijn. Ik wijs erop dat bij tal van 
voorzieningen in het speciaal 
onderwijs nog wordt gewerkt op 
basis van de leerlingenschaal. Ik wil 
dat nadrukkelijk zo houden. 

De heer Nuis heeft een opmerking 
gemaakt over de verhouding van de 
uit de schatkist beschikbaar te stellen 
middelen tot de wensen die in het 
onderwijsveld leven. Wij zullen op het 
terrein van het onderwijs altijd voor 
de vraag komen te staan, hoe 
beschikbare middelen en wensen 
met elkaar in overeenstemming 
gebracht kunnen worden. De praktijk 
zal dan altijd leren dat er nog wel het 
een en ander te wensen over blijft. Ik 
attendeer er in ieder geval op dat ook 
na de bezuinigingen de middelen die 
aan het speciaal onderwijs worden 
besteed, een grote omvang hebben. 
Deze middag zal de Kamer een brief 
bereiken, waaruit blijkt dat de 
uitgaven in het kader van het 
speciaal onderwijs wederom 
gigantisch zijn gegroeid, ondanks de 
ramingen voor het huidige cursus-
jaar. Dat heeft de nodige gevolgen 
voor de overschrijdingen in de sfeer 
van de begroting van Onderwijs en 
Wetenschappen. 

De heer Hermes (CDA): De minister 
gaf zojuist een voorbeeld. Wil hij 
herhalen welke vorm van speciaal 
onderwijs hij eigenlijk op het oog had 
in dat voorbeeld? 

Minister Dee tman: Dat betreft het 
VSO-MLK. Dit in verband met het 
door mij gehanteerde getal 14. Als je 
een andere type hanteert, kom je op 
15 uit. 

• 
De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Laat ik eens met dit 
voorbeeld beginnen. Het is allemaal 
wat ingewikkeld, maar ik geloof dat 
ik het toch gemakkelijk kan aandui-
den. De minister had het over 2400 
gedeeld door 14. Bij het VSO-MLK 
gaat hij dan uit van de groepsgrotte 
uit het oude BLO-besluit. Welnu, dit 
getal 14 mag hij nu juist niet 
hanteren, want dat is de fout. Hij 
moet namelijk hanteren de gemiddeL 
de groepsgrootte die gold onder het 
BLO-besluit. De transformatie is 
destijds budgettair neutraal inge-
voerd, met de bepaling dat landelijk 
gezien de gemiddelde groepsgrootte 
zou gelden en niet de formele 
groepsgrootte van 14. De vertaling 
bij de wet speciaal onderwijs is niet 
geweest het getal van 14, maar een 
getal dat lager ligt en dat waarschijn-
lijk ligt tussen 12 en 13. Hij mag 
namelijk niet door 14 delen. 

Ten tweede merk ik het volgende 
op, Voorzitter. Als de minister vraagt 
wat nu bedoeld wordt in de motie, 
dan raakt hij daarmee nu juist het 
probleem aan. De minister rekent iets 
tot overlapformatie wat wij niet tot 
overlapformatie rekenen. Wat wij 
onder overlapformatie verstaan, is de 
tijd dat er meer dan één onderwijsge-
vende tegelijk werkzaam is. Laat ik 
maar een heel concreet voorbeeld 
nemen, dat zeer eenvoudig is. Als ik 

het heb over het MLK-onderwijs -
de kernafdeling - , dan stel ik vast 
dat deze alleen maar 10 minuten 
vakonderwijs kent; meer kent de 
gewone kernafdeling van het 
MLK-onderwijs niet. De overlap kan 
dan ook nooit groter zijn dan die 10 
minuten. Een korting van ongeveer 
3 0 % , desnoods van 4 0 % , kan 
derhalve nooit hoger liggen dan 4 
minuten. In de motie staat: het 
beperken met een derde van de 
werkelijke overlap. Daarmee 
bedoelen wij dat niet de overlap 
wordt meegerekend die de minister 
heeft verdisconteerd. De minister 
rekent hier kennelijk iets tot overlap, 
wat volgens ons geen overlap is. Het 
is een kwestie van een omrekening 
van de oude leerlingenschaal naar de 
minutenregeling die bij de wet 
speciaal onderwijs is ingevoerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop 
hiermede ook duidelijk te hebben 
gemaakt — naar aanleiding van de 
vraag van de minister —, wat wij 
bedoelen in onze motie. Wij willen 
wel een beperking van de overlap 
met een derde — dit staat ook in de 
motie —, maar dan van de werkelijke 
overlap. De werkelijke overlap kan 
volgens mij nooit anders zijn dan 10 
minuten voor MLK, 16 minuten voor 
ZMOK en 10 minuten voor LOM. Bij 
het VSO kan het nooit groter zijn dan 
70 voor MLK, 82 voor ZMOK en 46 
voor LOM. Dit zijn de werkelijke 
overlaptijden. 

De heer Hermes (CDA) 
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Hermes 

D 
De heer Huys (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het gaat duidelijk over de 
exegese: wat is overlap? Ik ben het 
volstrekt eens met datgene wat de 
heer Hermes hier zegt. Ik heb 
daarover eigenlijk nog maar één 
vraag. Hij komt bij het VSO tot 
minutenaantallen die ik niet terugvind 
in de formatiestaat. Als dat te maken 
heeft met de combinatie groep-vak-
leerkracht, dan is het voor mij 
duidelijk. Als dit niet geval is, zou ik 
daar graag een toelichting op 
hebben. 

De heer Hermes (CDA): De 
toelichting, Voorzitter, is als volgt. In 
de formatie van het voortgezet 
speciaal onderwijs kennen wij twee 
getallen. Het ene getal betreft 
vakonderwijs. Dit is het gewone 
vakonderwijs. Het andere getal 
betreft èn groepsleerkracht én 
vakonderwijs, maar dan beroepsge-
richt. Nu heb ik uit dit getal gelicht 
het beroepsgerichte vakonderwijs en 
toegevoegd aan het gewone 
vakonderwijs, want dat kan de 
overlapping zijn. 

De heer Huys (PvdA): Ik dank de 
heer Hermes voor deze informatie, 
Voorzitter. Daarmee kunnen wij in 
ieder geval ook steun geven aan het 
oordeel uit deze motie. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou naar aanleiding van 
datgene wat de heer Hermes naar 
voren heeft gebracht, nog het 
volgende willen zeggen. Waar het in 
deze zaak om gaat, is de uitvoering 
van een amendement op een 
begroting. Dit amendement is door 
de Kamer geïnitieerd en ook 
aanvaard. Het betekent niet alleen 
dat er bij de te treffen maatregelen 
naar gestreefd moet worden om de 
bedoeling van het amendement zo 
goed mogelijk uit te voeren, maar 
ook dat er voor wat betreft het 
bedrag aan financiële beperkingen 
een randvoorwaarde is gesteld. Ik ga 
ervan uit dat die beide elementen 
ook in het betoog van de Hermes 
recht overeind blijven, want anders 
zou het amendement van destijds 
wat merkwaardig worden. Dit is mijn 
eerste opmerking. 

De heer Hermes (CDA): Daarom 

staat er ook iets in de motie. De 
motie beperkt zich niet tot het 
aanvaarden van een derde van de 
overlapformatie. De motie sluit niet 
uit dat er dan voor datgene wat blijft 
liggen voor de komende jaren, 
aanvullende maatregelen worden 
getroffen. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Het gaat niet alleen om de 
komende jaren. Het gaat ook om dit 
begrotingsjaar en de doorwerking 
daarvan, voor wat betreft de 
maatregelen die op 1 augustus 
moeten ingaan, naar de eerste acht 
maanden van het volgende jaar. Voor 
dat punt moet ik vaststellen dat het 
erom gaat de bedoelingen te 
realiseren die destijds door de Kamer 
zijn aangegeven en die ik heb willen 
volgen. Er is echter ook nog een 
financiële randvoorwaarde voor het 
lopende begrotingsjaar, die ik de 
heer Hermes wil voorhouden. Ik kom 
dan meteen bij mijn tweede opmer-
king en vraag. De maatregelen die 
door het kabinet zijn voorgesteld 
zouden niet alleen het komend 
cursusjaar moeten ingaan maar ook 
een vervolg moeten hebben — de 
tweede fase — in het cursusjaar 
1988-1989. Ik zou mij kunnen 
voorstellen dat wij met de te treffen 
maatregelen verder gaan voor het 
komend cursusjaar. Let wel, de 
scholen moeten deze maand worden 
geïnformeerd. Wanneer wij nu een 
andere regeling ontwerpen, kunnen 
de scholen deze maand niet worden 
geïnformeerd. Indien de heer Hermes 
het kabinet zou toestaan verder te 
gaan met de maatregelen die 
voorzien zijn voor 1 augustus van dit 
jaar en voor de fol low-up nader te 
overleggen op basis van nadere 
voorstellen, dan is dat een begaanba-
re weg. Ik voeg er nog aan toe, dat er 
misschien een andere reden, van 
zeer recente datum, bij is gekomen, 
waardoor een aantal ontwikkelingen 
in het speciaal onderwijs tot nadere 
bezinning nopen. Well icht is het dan 
ook verstandig maatregelen te 
treffen voor het komend cursusjaar 
en nader overleg te laten plaatsvin-
den voor de tweede fase. 

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Over de nieuwe proble-
men die ontstaan zijn, zullen wij te 
zijner tijd wel nieuwe afspraken 
maken. Ik voeg daaraan toe, dat wij 
grondig zullen controleren of die 
afspraken werkelijk zijn uitgevoerd 
zoals is afgesproken. 

Nu gaat het om de afspraak die 
gemaakt is. Dat die tegenvalt is 
vervelend, want dat betekent dat wij 
aanvullende maatregelen moeten 
nemen. Er is één gelukkige omstan-
digheid. Destijds hebben wij 
afgesproken, het korten van de 
overlapformatie in twee fasen te 
doen van elke keer één zesde. Nu 
spreken wij in onze motie de 
bereidheid uit om in de eerste fase al 
één derde in een keer te doen. 
Wanneer dat werkelijk gebeurt -
dus één derde van de werkelijke 
overlapformatie — is de minister 
voor de maatregelen van 1987 en 
1988 volledig gered omdat hij daar 
voldoende middelen uit haalt. Ik ga 
dan uit van de werkelijke overlapfor-
matie en ik verwijs naar de getallen 
die ik zojuist heb genoemd en die wel 
in de Handelingen zullen verschijnen, 
waar één derde van beperkt kan 
worden. Ik herhaal dat dit voldoende 
is om de bedragen voor 1987 en 
1988 te halen en tijdige maatregelen 
te nemen voor het volgende school-
jaar. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Er zit een punt bij, dat ik 
op dit moment niet kan overzien. De 
scholen moeten deze maand worden 
geïnformeerd. Als de regeling ten 
principale moet worden gewijzigd, 
dan is nader overleg nodig met 
onderwijsorganisaties. Vanwege de 
gang van zaken in deze maand — ik 
noem het paasreces in de Kamer — 
kunnen de scholen niet meer in deze 
maand worden geïnformeerd. 
Vandaar dat ik er zeer aan hecht om 
de maatregel voor het komende 
schooljaar te laten ingaan. Volgens 
het kabinet zou die maatregel ook 
moeten ingaan omdat er anders 
financiële problemen ontstaan. Ik 
koppel hieraan mijn bereidheid om 
voor de tweede fase nader te 
overleggen en te overwegen om de 
vragen die gerezen zijn tot een 
oplossing te brengen. Op één punt 
bestaat daarbij tussen de heer 
Hermes en mij geen verschil van 
mening, namelijk dat het streven 
erop gericht moet zijn, te verhinderen 
dat de scholen "door de vloer" gaan. 

De heer Hermes (CDA): Voorzitter! 
Dat laatste is geen enkel probleem. 
Het is mijn vaste overtuiging dat met 
het voorstel voor die één derde van 
de werkelijke overlap, geen enkele 
vorm van speciaal onderwijs door de 
vloer behoeft te gaan omdat wij lager 
uitkomen dan de minister. Het enige 
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Minister Deetman van Onderwijs en Wetenschappen 

is dat wij door deze ontwikkeling, 
waarbij wij één derde in één klap 
accepteren, alleen nog maar 
voldoende financiële middelen 
hebben voor de eerste fase en niet 
voor de tweede fase. Als de minister 
bereid is om de tweede fase later te 
bespreken en hij gaat uitrekenen hoe 
hij die één derde moet realiseren van 
de overlapformatie voor de eerste 
fase, dan zal hij tot de conclusie 
komen dat hij voldoende financiële 
middelen heeft. Als de minister op 
een lager aantal minuten gaat zitten, 
zal het overleg met de organisaties 
zeer snel gevoerd worden. 

Minister Dee tman: Voorzitter! Dat 
laatste acht ik niet goed mogelijk, 
gelet op de wens om de scholen 
tijdig te informeren. Ik kan wel op de 
motie inspelen. Daarbij moet ik 
tevens letten op de andere randvoor-
waarden — onder andere de 
financiële — die door de Kamer zijn 
aanvaard. Dan moet wel de maatre-
gel die op 1 augustus moet ingaan, 
zo snel mogelijk kunnen worden 
meegedeeld aan de scholen. Het is 
vandaag 7 april. Volgende week 
zouden de scholen hiervan in kennis 
gesteld kunnen worden. Het is niet 
mogelijk om dat veel later te doen, in 
verband met de paasvakantie. Als 
een nieuwe regeling moet worden 
bedacht, zal op 1 augustus geen 
maatregel kunnen ingaan. Dan 
ontstaat er ook een budgettair 
vraagstuk, hetgeen toch niet de 
bedoeling kan zijn van de Kamer. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, donder-
dag aan het einde van de vergade-
ring over de motie te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
de brieven inzake de beoordeling 
van het advies van de c o m m i s -
sie-Tandheelkunde (17649, nr. 
86 en 19700 V I I I , nr. 50) 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Nuis (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! Als één ding de laatste 
weken duidelijk is geworden, is het 
dat de universitaire tandartsenoplei-
dingen in Groningen en Nijmegen 
zeer diepe en vertakte wortels in de 

internationale wetenschappelijke 
gemeenschap hebben en dat 
sanering in beide gevallen een 
gecompliceerde zenuwbehandeling 
vergt. Pijnloos kan het misschien 
niet, maar het had een stuk fraaier 
gekund. Want wat is er gebeurd? 

De minister heeft een commissie 
benoemd en zichzelf bij voorbaat 
gebonden aan haar advies. Dat is al 
ongebruikelijk. Het kan ook niet 
volgens ons. Nooit kan de minister 
zijn bestuursverantwoordelijkheid zo 
overdragen aan de automatische 
piloot. Dat geldt des te sterker als wij 
zien hoe de commissie was samen-
gesteld: twee deskundigen, elk op 
voordracht van één van beide 
vestigingen, plus een voorzitter met 
bestuurservaring, maar zonder 
kiezenverstand. Zo'n opzet schept op 
zijn minst de gerede mogelijkheid dat 
de twee deskundigen het niet eens 
worden en dat de voorzitter in feite 
de rol van die automatische piloot 
krijgt toebedeeld. Dat is dan ook 
precies gebeurd. Met alle waardering 
voor de bestuurlijke capaciteiten van 
deze voorzitter — wiens reputatie ik 
mij zeer wel herinner uit mijn 
Gelderse jaren - toch ben ik ervan 
overtuigd ben dat deze rol hem niet 
past, omdat die niemand past. De 
verantwoordelijkheid ligt in deze 
situatie bij de minister en bij niemand 
anders. 

Dan kom ik te spreken over het 
advies zelf. Het bevat opmerkelijk 

weinig harde feiten en cijfers, zodat 
het moeilijk is de afweging binnen de 
commissie te volgen. Daar komt bij 
dat één van de twee deskundigen zijn 
diepe onvrede uitspreekt over de 
wijze waarop de afweging binnen de 
commissie heeft plaatsgevonden. 
Niettemin had ik de indruk — die 
indruk heb ik al in de UCV uitgespro-
ken — dat de analyse van de 
commissie naar aanleiding van de 
door haar opgestelde criteria, 
duidelijk in het voordeel van Gronin-
gen uitviel. Er was een niet aan dat 
lijstje van criteria ontleende overwe-
ging nodig om de meerderheid 
anders te doen oordelen. 

Nu heeft de minister eerst 
mondeling en op verzoek van de 
Kamer per brief aanvullende 
argumenten van inhoudelijke aard 
aangevoerd om zijn beleidskeuze toe 
te lichten. Ik heb die brief zorgvuldig 
gelezen en ook tegen het licht 
gehouden van de argumenten die 
inmiddels vanuit Nijmegen en 
Groningen nog weer zijn aangevoerd. 
Er staan zeker interessante zaken in 
die brief, maar inhoudelijk helpt de 
brief ons niet echt uit het moeras van 
de onweegbare stellingen en de 
welles-nietes-discussie. De argumen-
ten zijn of uitvoerige herhalingen van 
eerdere stellingen — zoals de onzes 
inziens aanvechtbare preferentie 
voor veel hoogleraren in plaats van 
hoofddocenten - of beweringen die 
de vraag om kwantitatieve en 

Tweede Kamer Tandheelkunde 
7 april 1987 
TK67 67-3523 



Nuis 

evenwichtige onderbouwing alleen 
maar dwingender maken. In het 
laatste geval wijs ik op de verwe-
vingskwesties en de Nijmeegse 
toekomstplannen. Als de minister 
bovendien toch verder gaat dan zijn 
oorspronkelijke standpunt "advies is 
advies", moet hij die op zichzelf 
juiste weg tot het einde gaan. Dat wil 
zeggen: hoor, wederhoor, afweging 
en beslissing. Naar mijn stellige 
indruk is dit niet gebeurd. 

Mij dunkt moet de conclusie niet 
zijn, dat de minister de verkeerde 
kies heeft getrokken. Daarvoor is 
namelijk het materiaal te licht en ook 
niet goed genoeg. De conclusie moet 
zijn, dat de minister de verkeerde 
tang heeft gebruikt en wel een tang 
waarmee geen enkele kies is te 
trekken. Hij zal dus eerst een andere 
tang moeten zoeken. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Op 30 maart jongstleden 
heeft minister Deetman de Kamer 
toegezegd via een brief nader in te 
gaan op zijn voornemen om de, 
overigens sterk, in te krimpen 
tandheelkundige subfaculteit van de 
katholieke universiteit te Nijmegen te 
handhaven als een zogenaamde 
conservatieopleiding met het oog op 
toekomstige ontwikkelingen. Over 
motteballen spreken wij nu eenmaal 
niet in de tandheelkunde. 

Met de handhaving van de tweede 
locatie, kwam de minister tegemoet 
aan de min of meer algemene 
opvatting in de Kamer — ik zeg met 
nadruk "m in of meer" —, geuit 
tijdens de eerste uitgebreide 
commissievergadering over selectie-
ve krimp en groei op 19 november 
1986, dat een tweede vestiging van 
beperkte omvang vanwege flexibili-
teit, concurrentie en toekomstige 
ontwikkelingen, naast de hoofdvesti-
ging ACTA te Amsterdam, gewenst 
was. Adviseur Sillevis Smitt had dat 
al eerder bepleit en overigens ook 
een voorkeur voor Nijmegen kenbaar 
gemaakt. 

De instelling van een onafhankelij-
ke commissie van drie deskundigen 
had evenzeer de instemming van de 
Kamer en niet te vergeten ook van de 
instellingen die bovendien op 8 
december 1986 verklaard hebben, de 
uitspraak van de commissie als 
bindend te beschouwen. Bilateraal is 
dat ook nog eens op 6 januari 1987 
bevestigd, terwijl de samenstelling 
van de onafhankelijke commissie — 

gelet op de aanwijzing van de leden, 
is het een commissie naar analogie 
van een arbitrage commissie — 
mocht doen verwachten dat de 
afspraken ook nagekomen zouden 
worden. 

Ik ga niet verder in op de positie 
van de bewindsman, omdat hij reeds 
op 30 maart jongstleden tijdens de 
tweede UCV over selectieve krimp en 
groei zijn plaats duidelijk heeft 
aangegeven. Daarbij heeft hij het 
voorbehoud van goedkeuring door de 
Kamer verwoord. 

Tijdens het debat op 30 maart 
heeft een korte notitie inzake de 
sterkte/zwakte-analyse van Gronin-
gen en Nijmegen nadrukkelijk een rol 
gespeeld. De bewindsman maakte 
toen al duidelijk, dat hij de door de 
Groningse tandheelkundige subfacul-
teit toegezonden tabel met plussen, 
vraagtekens en veel open ruimte in 
de beoordeling van de criteria, niet 
kende. 

Zoals nu is gebleken, heeft die 
notitie geen enkele status. Weliswaar 
is de tabel ingebracht door een door 
Groningen voorgedragen lid van de 
commissie van deskundigen, maar 
die commissie heeft dat stuk 
kennelijk niet overgenomen. Dat kon 
eigenlijk ook moeilijk, want insiders 
en outsiders kunnen aan de hand van 
de lijst van punten vaststellen dat die 
analyse onvolledige en ook op enkele 
punten onjuist is. Ik durf zelfs te 
zeggen dat de analyse volstrekt 
onjuist is. Ik wijs bij voorbeeld op het 
punt van de kapitaalvernietiging. 
Vanwege de tijd ga ik nu niet op alle 
punten in. Ik verwijs naar mijn 
bijdrage aan het debat tijdens de 
UCV. 

Overigens stelt het college van 
bestuur van de Rijksuniversiteit 
Groningen in zijn brief van 6 april 
1987 opnieuw de sterkte/zwakte-
analyse aan de orde, met de inbreng 
van het commissielid Slop, die 
kennelijk voor de tabel verantwoorde-
lijk is. Dat maak ik althans uit de 
stukken op. 

Opvallend is overigens dat het 
college van bestuur zonder nadere 
stellingname het nieuwe commentaar 
van het commissielid en het bestuur 
van de subfaculteit tandheelkunde op 
de ministeriële brief heeft doorge-
zonden naar de Kamer. Mag ik 
daaruit concluderen dat het college 
van bestuur zich wel gebonden acht 
— dat is natuurlijk terecht — aan de 
afspraken die multilateriaal en 
bilateraal zijn gemaakt over het 

bindend karakter van het advies met 
betrekking tot de instelling van het 
bestuur? 

Mijnheer de Voorzitter! Al op 19 
november van het vorige jaar heb ik 
namens de fractie van het CDA 
kenbaar gemaakt, dat Nijmegen een 
duidelijke voorkeur verdiende. Ik heb 
toen het spreidingsmotief, de as 
Amsterdam-Nijmegen dus, centraal 
gesteld. Ik heb ook nog op een aantal 
andere overwegingen gewezen. Ik wil 
nog eens herinneren aan de discussie 
die destijds over Utrecht is gevoerd. 
Zou die opleiding tot hoofdvestiging 
zijn gemaakt — ik herinner aan mijn 
motie van destijds — dan zou in mijn 
optiek Groningen op grond van het 
spreidingsmotief hoger hebben 
gescoord. Ik verwijs voorts naar de 
andere motieven, ook al verwoord 
door adviseur Sillevis Smitt, die nu 
ook terug te vinden zijn in het advies 
van de commissie van deskundigen. 

Natuurlijk, opheffing van opleidin-
gen roept veel weerstand op. Dat 
spreekt vanzelf. Alle grote instellin-
gen kunnen daar langzamerhand over 
meepraten. En een enkele kleine ook! 
Natuurlijk, ik heb daar begrip voor, 
maar ik houd staande, dat de 
bewindsman in overleg met de 
Kamer een zorgvuldig besluitvor-
mingsproces heeft gevolgd. Dat 
proces kan, mede gelet op de vele 
overwegingen in de brief van de 
minister, tot geen andere conclusie 
leiden dan dat de handhaving van de 
tweede tandheelkundige vestiging te 
Nijmegen een verantwoorde 
beslissing is. 

Afrondend kom ik namens mijn 
fractie tot de conclusie dat het 
beleidsvoornemen van de minister 
om de tweede conservatie-opleiding 
tandheelkunde toe te wijzen aan 
Nijmegen, ondersteuning verdient. 
Vanzelfsprekend dienen de afspraken 
met Groningen, ook waar het de 
mogelijke handhaving van een 
bepaalde onderzoekscapaciteit 
betreft, te worden nagekomen. Met 
de toedeling van de studenten aan 
respectievelijk Amsterdam en 
Nijmegen volgens het 90/30-model , 
stemt mijn fractie in. Hetzelfde geldt 
voor de toedeling van de 120-plus-
sers, degenen die wellicht later, als 
de beroepsplanning dat noodzakelijk 
maakt, boven de sterkte van 120 
zullen worden toegelaten. Als dat aan 
de orde is, dan is de door de minister 
voorgestelde toedeling in zijn brief 
correct. Het lijkt mij van belang dat 
na verloop van ti jd, ongeveer na 5 
jaar, wordt nagegaan, mede gelet op 
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de discussies over de beroepskrach-
tenopleiding, of een evaluatie zinvol 
is over de thema's instroom, 
uitstroom en kwaliteit van de 
opleidingen. 

D 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De VVD-fractie dankt 
de minister voor de door hem 
gezonden brief d.d. 1 april 1987, 
waarin de minister zijn eigen 
motieven geeft voor zijn standpunt 
om de subfaculteit tandheelkunde te 
Groningen wel en die in Nijmegen 
niet te sluiten. Voor de VVD-fractie 
heeft van meet af aan voorop 
gestaan dat inkrimping van de 
opleidingscapaciteit in de tandheel-
kunde een alleszins verantwoorde 
ingreep is. Onder tandartsen heerst 
reeds werkloosheid. Die werkloos-
heid stijgt. Handhaving van het 
huidige instroomniveau doet de 
werkloosheid verder stijgen. Het is 
opvallend dat de minister in zijn brief 
spreekt over het zogenaamde 
team-concept. Letterlijk schrijft de 
minister: "tandheelkundige teambe-
handeling zal naar verwachting een 
grote plaats gaan innemen in de 
tandheelkundige beroepsuitoefe-
n ing" . 

De fractie van de VVD heeft in het 
verleden meermalen gevraagd om 
een duidelijk regeringsstandpunt bij 
het zogenaamde AOT-rapport. Tot op 
heden heeft de regering zich over het 
profiel van de toekomstige beroeps-
uitoefening in de tandheelkunde 
nimmer uitgelaten. Een aantal jaren 
terug leek het team-concept in 
opkomst, maar het prijs- en inko-
mensbeleid ten aanzien van de vrije 
beroepsbeoefenaren heeft het 
realiseren van dit team-concept zeker 
niet dichterbij gebracht. Ondanks 
dat, er moeten minder tandartsen 
worden opgeleid en vermindering 
van de opleidingscapaciteit is 
logisch. Toen eenmaal vaststond dat 
concentratie van de tandheelkundige 
opleidingscapaciteit op één plek door 
een meerderheid van de Kamer niet 
verstandig werd gevonden, heeft de 
minister er goed aan gedaan een 
commissie van advies in te stellen. 
Aan de samenstelling van die 
adviescommissie willen wij niet veel 
woorden vuil maken. Naar ons 
oordeel was het, gelet op zijn eerder 
adviseursschap, verstandiger 
geweest indien de heer Sillevis Smitt 
in deze ronde voor de eer had 

bedankt, maar daar staat de minister 
buiten. 

Ik herhaal wat ik reeds in de UCV 
heb gezegd. Het feit dat de minister 
de uitspraak van die commissie reeds 
op voorhand als bindend zou 
aanvaarden, heeft naar ons oordeel 
ertoe bijgedragen dat de inhoudelijke 
motivatie van de meerderheid van de 
commissie om voor het openhouden 
van de opleiding te Nijmegen te 
kiezen, mager is uitgevallen. Juist om 
die reden is de minister om een 
nadere eigen argumentatie gevraagd. 
De brief van 1 april doet pogingen 
die argumentatie te verschaffen. 

Ik wil eerst iets zeggen over de 
tabel waarover op pagina 2 van de 
brief wordt gesproken. Deze is 
tijdens de UCV aan de minister 
overhandigd. Bij hernieuwde navraag 
is mij gebleken, dat deze tabel wel 
degelijk door alle leden van de 
commissie is opgesteld en dus de 
beoordeling van de commissie 
weergeeft, doch dat deze later ter 
zijde is geschoven en dus — in de 
brief wordt dit terecht geconstateerd 
— niet is overgenomen. De tabel 
betreft een vergelijking van de 
faculteiten. Als een zelfde stuk ten 
gunste van Nijmegen heeft gefigu-
reerd, dan stellen wij er prijs op dit 
stuk vandaag boven tafel te krijgen. 
Wil de minister ons hierover 
informatie verschaffen? 

Uit de stukken moet ons duidelijk 
worden, dat de commissie eigenlijk 
geen oordeel kan vellen aan de hand 
van de door haarzelf opgestelde 
criteria. Waarom de commissie haar 
opdracht dan niet heeft teruggege-
ven, wordt ons niet duidelijk. Wij 
beseffen natuurlijk dat er een innige 
samenhang bestaat tussen patiën-
tenzorg, onderwijs en research als 
het gaat om het medisch-universitai-
re onderwijs. Dat de commissie op 
die samenhang wijst, verbaast ons 
dan ook niet. Wat echter niet 
duidelijk wordt aangetoond, is 
waarom die samenhang in Nijmegen 
zoveel groter is dan in Groningen. 

Het zogeheten TRIKON-onderzoek 
te Nijmegen dat allerwegen van grote 
waarde wordt geacht, dient naar het 
oordeel van alle leden van de 
commissie te worden voortgezet. Wij 
sluiten ons daarbij aan. Uit de bijlage 
van de brief van professor Slop blijkt 
echter dat de vertegenwoordigers 
van Nijmegen zeer nadrukkelijk 
hebben verklaard dat ook bij sluiting 
van de faculteit te Nijmegen dit 
onderzoek kan worden voortgezet. 
Voor het overige wordt geen 

baanbrekend onderzoekswerk vanuit 
Nijmegen gemeld, dat zich zo 
nadrukkelijk van het Groningse zou 
onderscheiden. 

Uit het bovenstaande blijkt dat het 
onderzoek in Nijmegen los van het 
onderwijs kan blijven functioneren. In 
Groningen schijnt dat zo goed als 
onmogelijk te zijn. Hoe heeft de 
minister dit gewogen? Dit te meer 
daar de verhouding onderwijs/onder-
zoek door de commissie zelf een 
cruciale plaats is gegeven. Met 
andere woorden: is er dan geen 
sprake van een grotere samenhang 
tussen onderwijs en onderzoek in 
Groningen? Trouwens, het valt op dat 
de minister in zijn verdediging in de 
brief wel erg vaak onderzoeksaspec-
ten erbij haalt. Zijn die nu wel of niet 
aan de orde, gelet op het latere 
advies dat nog moet worden 
uitgebracht? 

Grote moeite heeft de VVD-fractie 
met de vergelijking van de onderwijs-
kundige opzet van beide faculteiten. 
In Groningen kent men een andere 
onderwijskundige conceptie met een 
gelijkwaardige positie voor hooglera-
ren en universitaire hoofddocenten in 
een geïntegreerd onderwijsmodel. 
Ons ontgaat waarom het aantal 
hoogleraren in Nijmegen maatgevend 
is en zulks bij een traditioneler 
onderwijsmodel. Waarom is een 
traditioneler onderwijsmodel (ACTA) 
niet gediend met een concurrerender 
geïntegreerd onderwijsmodel in 
Groningen? Die afweging komt 
nergens tot uiting. De wetenschap-
pelijke output van Groningen is 
onvolledig weergegeven. Wij 
betreuren dit. 

Wij kunnen ons niet aan de indruk 
onttrekken dat de minister in zijn 
brief op sommige plaatsen naar 
Nijmegen toe redeneert en de sterke 
punten van Groningen onderbelicht. 
Ook kiest de minister op sommige 
punten formuleringen die op zichzelf 
niet onjuist zijn, maar die om de 
woorden van de minister te gebrui-
ken, de lading niet volledig dekken. 
Zo zal het best waar zijn dat de 
Katholieke Universiteit Nijmegen 
geen financiële claim bij de minister 
heeft ingediend. Maar uit de brief 
van de KUN aan de minister van 5 
december 1986 blijkt duidelijk dat 
die universiteit de bezuinigingsaan-
slag van 5,4 min. te hoog vindt. Dat 
feit dient wel te tellen. Nijmegen wil 
slechts 3,5 min. bezuinigen. Voor de 
VVD-fractie telt het volgende zwaar. 

Het Groningse onderwijsmodel is 
moderner van opzet dan het 
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Nijmeegse en biedt een goed 
tegenwicht tegen het ACTA-model, 
dat traditioneler is. Met het oog op 
de toekomst is dit van groot belang. 
De kapitaalvernietiging in Groningen 
zal groter zijn dan in Nijmegen. De 
patiëntenzorg en de inbedding in de 
regio in Groningen wegen bij sluiting 
van die subfaculteit wat zwaarder 
dan zulks in Nijmegen het geval zou 
zijn. Dat het management van de 
Groninger subfaculteit hoger wordt 
aangeslagen dan dat van Nijmegen is 
een niet betwist bijkomend aspect. 
De brede onderzoeksbenadering en 
de samenwerking met andere 
faculteiten zijn in het Groningse 
betekenisvol. 

Al met al zijn dit argumenten die 
wij sterk vinden pleiten voor het open 
houden van de Groningse subfacul-
teit. Juist omdat het baanbrekend 
TRIKON-onderzoek behouden kan 
blijven, ook bij sluiting van de 
subfaculteit in Nijmegen, pleiten wij 
met des te meer kracht voor het 
open houden van de Groningse 
subfaculteit. Daarmee is geen 
negatief oordeel over de faculteit en 
de daar werkende mensen uit 
Nijmegen geveld. Integendeel. Wel is 
het zo, dat wij om onderwijskundige 
en financiële redenen de voorkeur 
aan Groningen geven. 

Alvorens ik de Kamer daartoe een 
uitspraak zal voorleggen, nog dit. De 
VVD-fractie heeft de afweging 
zakelijk willen maken. De motieven 
heb ik genoemd. Ook is in onze 
interne beraadslagingen aan de orde 
geweest, dat het uiteraard moeilijk te 
verdedigen valt dat na sluiting van de 
opleiding tandheelkunde aan de 
rijksuniversiteit te Utrecht, nu ook de 
laatste opleiding aan een rijksinstel-
ling moet verdwijnen en dat van nu af 
aan slechts aan een bijzondere 
instelling de tandartsenopleiding 
plaatsvindt. Dit aspect wegen wij op 
eigen merites en het completeert de 
argumenten voor onze slotconclusie, 
dat de subfaculteit tandheelkunde te 
Groningen niet gesloten dient te 
worden. Een daartoe strekkende 
uitspraak leg ik de Kamer thans voor. 

Motie 

Door de leden Franssen en Nuis 
wordt de volgende motie voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de wijze waarop 
de op zichzelf verdedigbare beper-
king van de opleidingscapaciteit 
tandheelkunde plaatsvindt, dient te 
passen in een toekomstgerichte 
benadering op het punt van inhoud 
en vorm van de opleiding; 

overwegende, dat het toekomstge-
richte onderwijssysteem bij tandheel-
kunde Groningen reeds volledig is 
ingevoerd en geen aanvullende 
financiële investeringen nodig maakt; 

van oordeel, dat bij sluiting van de 
opleiding te Groningen de materiële 
kapitaalvernietiging het grootst zal 
zijn; 

constaterende, dat de subfaculteit 
tandheelkunde te Groningen met 
instemming en medewerking van de 
rijksuniversiteit te Groningen de 
financiële taakstelling ten volle 
garandeert; 

van oordeel, dat de organisatorische 
structuur van de opleiding te 
Groningen prevaleert met het oog op 
de toekomstgerichte benadering; 

spreekt uit, dat gelet op het boven-
staande de subfaculteit tandheelkun-
de te Groningen niet gesloten dient 
te worden en verzoekt de minister 
dienovereenkomstig te handelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
deze motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 87 (17649). 

D 
De heer Wal lage (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! In eerdere discussies 
over de keuze van prioriteiten bij het 
proces van taakverdelen en concen-
treren in het kader van krimp en groei 
aan onze universiteiten, is van de 
zijde van de PvdA ervan uitgegaan 
dat het noodzakelijk is om het aantal 
tandartsen in opleiding te beperken. 
Wij hebben lang gediscussieerd over 
de vraag of die beperking zodanig 
zou moeten zijn, dat wij ons moeten 
concentreren op de in Amsterdam 
gecreëerde samenwerkingsovereen-
komst tussen de rijksuniversiteit te 
Amsterdam en de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. 

De heer Franssen (VVD): De 
rijksuniversiteit te Amsterdam? 

De heer Wal lage (PvdA): De 
Universiteit van Amsterdam. Over de 
status daarvan kan buiten schooltijd 
nog wel de nadere informatie aan de 
heer Franssen worden verstrekt. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze 
overweging om daar heel voorzichtig 
mee te zijn, is tweeërlei. Het gaat om 
één van de duurste opleidingen aan 
onze universiteiten. Ais wij op tal van 
plaatsen inperkingen noodzakelijk 
vinden, moeten wij vooral als het om 
één van de duurste opleidingen gaat 
buitengewoon kritisch zijn. Dat wij 
desalniettemin als fractie nu 
instemmen met een beperkte 
instandhouding van de capaciteit 
buiten Amsterdam, komt omdat het 
uit volksgezondheidsoverwegingen 
op dit moment onduidelijk is hoe de 
behoefte aan tandartsen rond de 
eeuwwisseling zal zijn. Het is niet uit 
te sluiten dat die behoefte de 
opleidingscapaciteit van 120 van 
Amsterdam overschrijdt. Het is ook 
niet uit te sluiten dat die daaronder 
zal liggen. In dat verband lijkt het 
verstandig, buiten Amsterdam op 
één plek wellicht tijdelijk een 
beperkte opleidingscapaciteit in 
stand te houden. 

Wij hebben geconstateerd dat de 
minister tot vorige week weinig 
inhoudelijke argumenten heeft 
aangedragen over zijn voorkeur voor 
Nijmegen. Wij hebben hem ge-
vraagd, dat nog eens uitvoerig 
schriftelijk aan de Kamer voor te 
leggen. Dat heeft hij gedaan en daar 
zijn wij hem erkentelijk voor. 

De fractie van de PvdA heeft in die 
afweging vast moeten stellen dat, als 
je de verschillende criteria langsgaat, 
er voor Nijmegen en voor Groningen 
op de verschillende onderdelen het 
nodige pleit. De keuze is niet 
zwart/wit. Wij hebben te maken met 
twee subfaculteiten die beide in tal 
van opzichten hun sporen hebben 
verdiend. Wij vinden dat de minister 
wel een heel zwaar accent legt op de 
betekenis van het klinisch onderzoek 
in Nijmegen en wij vinden dat hij een 
wat te licht accent plaatst als het 
gaat om de onderwijskundige en 
onderwijsvernieuwende kwaliteit van 
Groningen. In die zin zouden wij, als 
het om de gewichten gaat, zelf dat 
gewicht genuanceerder aanbrengen. 

Wij misten in de afweging iets wat 
bij onze deskundigen op het gebied 
van volksgezondheid van grote 
betekenis wordt geacht, namelijk de 
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situatie rondom de nascholing, die 
dan weer iets zwaarder voor 
Nijmegen zou pleiten. Wij hebben 
echter vastgesteld, als wij puur op 
die inhoudelijke feiten zouden 
beoordelen, dat het in feite een 
kwestie is van welke van die verschil-
lende gewichten men het zwaarste 
neemt. 

In zo'n situatie, waarin er dus in 
feite sprake is van een bijna gelijk-
waardige beoordeling van beide 
faculteiten, is het van het grootste 
belang om te bezien hoe de procedu-
res zich hebben voltrokken en op 
welke wijze wij aan de besluitvorming 
toekomen. Ik herinner de minister 
eraan, dat wij bij de vorige behande-
ling nadrukkelijk gevraagd hebben 
om een extern advies. Wij vonden 
het nodig, de keuze tussen Nijmegen 
en Groningen door een extern advies 
te laten versterken. Wij hebben 
gevraagd om een advies, niet om een 
bindend advies. De instellingen 
hebben in het overleg met de 
minister gekozen voor iets wat zij 
hebben omschreven als een advies 
dat zij als bindend zouden ervaren. 
De minister heeft zich daarbij 
vervolgens aangesloten. Nogmaals, 
dat was niet op ons verzoek. Het was 
mij heel wat liever geweest als daar 
een zakelijk advies had gelegen 
zonder verdere bestuurlijke beteke-
nis. Maar zo is het niet gegaan. De 
minister heeft ons een- en andermaal 
meegedeeld, dat het ging om een 
advies dat door de betrokken 
instellingen en door hem als bindend 
zou worden ervaren. Over de 
staatsrechtelijke kant zal ik straks 
nog een opmerking maken. 

Vooral omdat dit niet de laatste 
sluiting zal zijn aan een Nederlandse 
universiteit en omdat wij de komende 
jaren vaker in dit soort van nare 
afwegingen terecht zullen komen, 
hecht de fractie van de PvdA eraan, 
te stellen dat wie een advies als 
bindend ervaart, gehouden is dat te 
accepteren, ook als de uitkomst hem 
niet uitkomt. De Kamer is natuurlijk 
niet in formele zin aan die bestuurlij-
ke procedure gebonden. Niemand 
kan de Kamer binden. Zij beslist altijd 
zelf. Er rust op ons nu echter wel 
extra verantwoordelijkheid. 

Wanneer autonome instellingen en 
een minister van Onderwijs en 
Wetenschappen hebben afgespro-
ken, een advies als bindend te zullen 
ervaren, mag de Kamer alleen tot 
andere conclusies komen als zij 
meent, dat de commissie in redelijk-

heid niet tot haar advies heeft 
kunnen komen. Met andere woorden: 
als in de advisering zodanig onjuist 
gebruik is gemaakt van argumenten, 
zulke idiote dingen zijn gebeurd, dat 
je kunt zeggen dat je aan zo'n advies 
niet gebonden kunt zijn. 

De heer Franssen (VVD): De 
argumentatie die de heer Wallage 
gebruikt is de gebruikelijke formule-
ring voor marginale toetsing. Wie 
zegt dat de Kamer zich in de rol van 
de marginale toetser moet begeven? 

De heer Wa l lage (PvdA): Mijn 
opvatting is, dat het in het proces 
van krimp en groei de instellingen zijn 
die binnen budgettaire kaders met de 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen overleg plegen over de 
invulling. Die invulling wordt 
vervolgens in hoofdlijnen eerst met 
ons besproken enm daarna neerge-
legd in bilaterale concept-afspraken 
tussen de minister en de instellingen. 
Vervolgens toetsen wij dat proces. 
Wordt daarbinnen het advies van 
externe deskundigen geplaatst en 
zeggen de betrokken autonome 
instellingen, dat zij dat als bindend 
zullen ervaren, dan behoort dat voor 
ons een factor van betekenis te zijn. 

Ik zal het omdraaien. Op het 
moment dat de Kamer zegt "hoe u 
dat bestuurlijk proces ook inricht, wij 
oordelen gewoon fris en vrolijk zoals 
het ons ui tkomt", kan geen enkele 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen meer in dat proces 
bestuurlijke afspraken maken met de 
instellingen. Men mag de vraag 
stellen, wat er zou zijn gebeurd als 
het advies had geluid: sluit Nijmegen, 
houdt Groningen open, en de 
Universiteit van Nijmegen zich aan 
dat bindende advies niets meer 
gelegen zou laten liggen. Ik ben 
benieuwd hoe dan vanuit de 
Groningse universitaire gemeen-
schap op die procedure zou zijn 
gereageerd. 

Als argumenten inhoudelijk niet 
eenduidig in de richting van een van 
beide faculteiten wijzen, behoren dit 
soort van zwaarwegende argumenten 
de doorslag te geen. Wie, zoals ik de 
afgelopen jaren heb gedaan, pleit 
voor zelfstandige instellingen, die 
ook bij krimpprocedures hun eigen 
afweging maken, en voor een 
minister die terughoudend is en 
ruimte schept voor het overleg met 
de instellingen, kan als het hem zelf 

ook wat minder goed uitkomt niet 
plotseling van koers veranderen. De 
instellingen hebben in een eerder 
stadium, zonder dat wij het hebben 
gevraagd en zonder dat ik het voor 
wenselijk houd, gekozen voor de 
formule van bindend advies. Dat 
moet nu, naar de opvatting van de 
PvdA-fractie, ook consequenties 
hebben. 

En dan naar de toekomst toe. Ik 
heb in de UCV al gezegd, dat ik de 
figuur van bindend advies in een 
procedure als deze om twee redenen 
niet erg wenselijk vind. Natuurlijk, 
men maakt een formeel voorbehoud, 
voor het eigen standpunt en voor dat 
van de Kamer. Instellingen zullen van 
nu af aan echter moeten afwegen dat 
zij, indien zij een open proces en een 
eindoordeel van de Kamer op ieder 
onderdeel wensen, zich bestuurlijk de 
handen niet moeten binden. Gaat 
men bestuurlijk akkoord met een 
procedure die een bindend advies 
inhoudt, dan moet men ook accepte-
ren dat de Kamer slechts marginaal 
kan toetsen. Dat alles afwegende 
zien wij onvoldoende argumenten om 
ons tegen de conclusies van de brief 
van de minister te verzetten. 

D 
Minister Dee tman: Mijnheer de 
Voorzitter! In de discussie over de 
opleidingscapaciteit tandheelkunde 
binnen de Nederlandse universiteiten 
gaat het op dit moment nog om een 
punt: waar moet naast de vestiging 
in Amsterdam, met minimaal 90 
eerstejaars, een tweede vestiging 
met een capaciteit van maximaal 30 
eerstejaars worden gehandhaafd? 
Dat komt neer op een keuze tussen 
Groningen en Nijmegen. Op zich is 
die keuze niet eenvoudig. Ik herhaal 
wat meerdere woordvoerders hebben 
gezegd, namelijk dat het beeld 
zwart wit is. Stel dat het wel 
zwar tw i t was dan hadden wij bij een 
van de beide vestigingen al veel 
eerder moeten ingrijpen want dan 
zou er bij een van de instellingen 
sprake zijn geweest van een inferieu-
re kwaliteit. Omdat het geen 
zwart-wit-keuze is is die keuze per 
definitie moeilijk. De criteria ervoor 
moeten worden gewogen om tot een 
zo verantwoord mogelijke afweging 
te komen. 

Toen eenmaal de conclusie moest 
worden getrokken dat een tweede 
vestiging nodig was, was het voor mij 
noodzakelijk nog eens datgene wat in 
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deze Kamer was gezegd en wat door 
de instellingen naar voren was 
gebracht de revue te laten passeren. 
In deze Kamer is gezegd: indien er 
een tweede vestiging moet komen, 
dan is het van belang voor de keuze 
extern advies in te winnen. Wat dat 
aangaat lag het dus in de rede extern 
advies in te winnen. Daarnaast 
hebben de instellingen - ik hecht 
eraan te benadrukken dat dat geen 
actie van mij is geweest — zelfstan-
dig in het multilateraal overleg van 
11 december van het vorig jaar het 
voorstel gedaan om een procedure te 
volgen met een externe commissie 
met een voor de instellingen en voor 
mij bindend advies. De conclusie van 
dat overleg is geweest dat indien ik 
zou besluiten tot een tweede 
vestiging - ik had daar toen nog niet 
toe besloten — ik de weg zou volgen 
van een externe commissie. Die 
commissie zou uit drie leden 
bestaan, een aan te wijzen door 
Groningen, een door Nijmegen en 
een door mij en die commissie zou in 
ieder geval Groningen en Nijmegen 
binden. Ik noem dit punt omdat dit 
betekent dat, of de commissie nu 
goed of niet goed afweegt, de 
universiteiten in ieder geval, al dan 
niet op goede gronden — dat staat 
niet ter mijner beoordeling — ieder 
voor zich het risico hebben aange-
durfd om extern advies in te winnen 
en dat advies als bindend te ervaren. 

Toen ik uiteindelijk in februari tot 
de conclusie moest komen dat een 
tweede vestiging, in verband met de 
redenen zoeven door de heer 
Wallage genoemd, toch te verkiezen 
was boven één vestiging in Amster-
dam met 120 eerstejaars studenten, 
zoals ik aanvankelijk van plan was, 
kwam de vraag aan de orde of ik een 
commissie wilde en of ik het advies 
van die commissie als bindend wilde 
aanvaarden. De instellingen, 
Groningen en Nijmegen, wilden dat 
ook ik mij zou binden aan het advies. 
Ik heb daar lang over nagedacht in 
verband met de staatsrechtelijke 
aspecten. Ik ben tot de conclusie 
gekomen dat ik, onder voorbehoud 
dat ik in het debat in deze Kamer de 
nodige vrijheid zou moeten hebben, 
bereid kon zijn een advies van de 
commissie in de Kamer te verdedi-
gen. Ik kon dat ook omdat in de 
instellingsbeschikking van de 
commissie de criteria zijn genoemd 
die bij die commissie in ieder geval 
aan de orde zouden moeten komen. 

Ik ben daar de vorige week in de 
uitgebreide commissievergadering 
uitvoerig op ingegaan. 

De heer Franssen is zoeven 
ingegaan op die criteria maar ook op 
mijn nadere uiteenzetting over het 
advies van de commissie en over de 
brief die ik de vorige week aan de 
Kamer heb gegeven. Ik wil die nadere 
uiteenzetting plaatsen tegen de 
achtergrond van het advies van de 
commissie en de instellingsbeschik-
king. Ik heb dat advies marginaal aan 
de criteria getoetst. Ik heb niet een 
volledige afweging gemaakt van het 
eerste criterium tot en met het 
laatste, van de eerste overweging tot 
en met de laatste. Dat zou ook niet 
passend zijn geweest, want dan was 
het niet zinvol geweest zo'n procedu-
re te beginnen. Ik heb de conclusie 
moeten trekken dat de commissie in 
redelijkheid in meerderheid tot een 
advies heeft kunnen komen. Men 
heeft de criteria in voldoende mate in 
de beschouwingen betrokken. Men 
heeft de diverse aspecten ook in 
vergelijkende zin tussen Groningen 
en Nijmegen in de beschouwingen 
betrokken en gewogen. 

Ik herhaal dat de uitkomst niet 
zwart-wit is. Het is nu eenmaal 
inherent aan dit type besluit dat daar 
waar capaciteit moet worden 
ingekrompen — en iedereen het 
erover eens is dat inkrimping van de 
capaciteit moet plaatsvinden — een 
keuze pijnlijk is. 

De heer Franssen heeft zijn 
afwegingen naast die van de 
commissie en die van mij gelegd en 
hij kwam tot een andere conclusie. Ik 
heb niet meer te zeggen dan wat ik in 
de brief aan deze Kamer heb gezegd. 
Ik kan dit nog eens de revue laten 
passeren, maar ik vind het argument 
van de heer Franssen over de 
financiering niet sterk. In het 
bilaterale overleg dat door mij met de 
instellingen is gevoerd, is met alle 
instellingen — en ook met Groningen 
en Nijmegen — niet alleen gediscus-
sieerd over de hoogte van de 
ombuigingsaanslag, maar ook over 
de opbrengst die men mag houden 
bij het sluiten van studierichtingen. 
Dit gebeurde niet in de laatste plaats 
in verband met het onderzoek dat 
mag worden voortgezet en dus ook 
financiering behoeft. 

Dat is geen goed argument. Op dat 
punt scoren beide instellingen even 
goed of - zo u wilt — even slecht. Er 
is ook gesproken over de materiële 
kapitaalvernietiging. Ik vind het geen 

doorslaggevend punt, maar het is 
genoemd. Er mag geen misverstand 
over bestaan. Beide locaties hebben 
moderne gebouwen en apparatuur. Ik 
taxeer dat het hergebruik in Gronin-
gen wat groter is dan in Nijmegen. 
Overigens merk ik ook hierbij op dat 
dit soort zaken uiteindelijk niet 
doorslaggevend mag zijn. Het is een 
aspect. 

Je kunt over het onderwijssysteem 
- al dan niet geïntegreerd — 
verschillend oordelen. Ik vind de 
aanpak in Nijmegen waardevol. Er is 
gesproken over het Nijmeegse 
klinisch onderzoek, het TRIK0N-on-
derzoek. Dat kan worden voortgezet, 
ook zonder een vestiging tandheel-
kunde, alleen — en ik wil dit bena-
drukken — in het uiterste geval en 
met aanzienlijke kosten. Ik heb op 
voorhand niet uitgesproken dat dit 
tot de onmogelijkheden zou behoren, 
maar de idee wekken dat dit zonder 
meer kan zonder aanzienlijke kosten 
extra, lijkt mij niet juist. Ik kan de 
diverse argumenten wel doorlopen, 
maar... 

De heer Franssen (VVD): Nijmegen 
heeft dat zo genoemd in het overleg. 
U kunt dat in de stukken lezen. 

Minister Deetman: Ja, Groningen 
heeft in het bilaterale overleg ook 
een aantal punten genoemd en ook 
op andere wijze punten kenbaar 
gemaakt. Wanneer ik zo de rij afga, 
loop ik het risico dat het een 
zwart-wit-tekening wordt. Ik wil 
benadrukken — zoals ik in de brief 
ook heb gedaan — dat er op dit punt 
niet van een zwart-wit-situatie sprake 
is, maar dat het gaat om een 
evenwichtige beoordeling van het 
totaal. Nu is met name de vraag aan 
de orde of de commissie in redelijk-
heid had kunnen adviseren, zoals zij 
heeft gedaan. Ik wijs op de door de 
instellingen voorgestelde procedure. 
Ik wijs er voorts op dat de commissie 
naar mijn oordeel haar advies in 
redelijkheid heeft uitgebracht. 
Lettend hierop, heb ik geen reden 
gezien om van dat advies af te 
wijken. Ik heb dit advies in mijn 
voorstel aan de Kamer opgenomen 
om het te verdedigen. 

De heer Franssen bracht nog een 
argument in het geding over de 
bijzondere instellingen en rijksinstel-
lingen. Als het gaat om de universi-
teiten moeten wij met dit argument 
de nodige voorzichtigheid betrach-
ten. In het overleg dat ik multilateraal 
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en bilateraal heb gevoerd, is dit 
element niet in het geding gebracht. 
Dat zou ook merkwaardig zijn 
geweest, omdat de vestiging in 
Amsterdam in stand wordt gehouden 
vanuit twee instellingen: de universi-
teit in Amsterdam en de Vrije 
Universiteit. Dit is mede een reden 
geweest, waarom dit argument -
naar mijn mening terecht — nimmer 
in het geding is gebracht. 

Dan heeft de heer Franssen een 
vraag gesteld met betrekking tot 
tabellen. Ik heb alleen kennis kunnen 
nemen van het advies dat de 
commissie mij heeft uitgebracht. Ik 
weet niet welke tabellen alzo een rol 
hebben gespeeld. Indien er een tabel 
is met betrekking tot Nijmegen, ben 
ik zeer wel bereid die ter kennis te 
brengen van de Kamer, maar ik wil er 
van mijn kant de nadruk op leggen 
dat in de beschouwingen doorslag-
gevend is het advies dat de commis-
sie uiteindelijk heeft uitgebracht, en 
dat dat advies moet worden beoor-
deeld. Ik zeg dit omdat de commissie 
zelf criteria heeft opgesteld. Die zijn 
gewogen, naar ik heb begrepen, door 
het lid aangewezen door Groningen, 
en door het lid aangewezen door 
Nijmegen. Per saldo is er een rapport 
op tafel gekomen en dit rapport 
zouden wij moeten beoordelen. 

Ik kom tot een afronding en dan 
meteen tot een beoordeling van de 
motie die door de heer Franssen is 
ingediend. De heer Nuis eindigde zijn 
betoog met de mededeling: minister, 
u hebt een verkeerde tang gebruikt 
om deze kies te trekken. Ik wist toen 
nog niet dat een motie zou worden 
ingediend, die ook zijn naam draagt. 
Ik moet nu concluderen dat ik in de 
optiek van de heer Nuis kennelijk niet 
alleen een verkeerde tang heb 
gekozen, maar ook nog een verkeer-
de kies heb getrokken. Wanneer je 
de zaak op die wijze benadert, ben je 
terug bij AF, namelijk de vraag: is het 
Groningen of Nijmegen? In die 
situatie prefereer ik toch, de weg die 
wij zijn gegaan, te vervolgen en het 
advies dat is uitgebracht, te aanvaar-
den. Nogmaals: het is een advies 
waartoe men in redelijkheid kon 
komen. Op die gronden zou ik over 
de motie van de heer Franssen willen 
zeggen dat aanvaarding ervan niet in 
lijn ligt-met hetgeen volgens het 
kabinet wenselijk is in verband met 
de verdere taakverdeling en concen-
tratie in de sfeer van de subfacultei-
ten tandheelkunde in Nederland. 

D 
De heer Nuis (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! In eerste termijn heb ik 
mij beperkt tot de opvatting van mijn 
fractie over de procedure en de 
ontoereikendheid van die tang. Ik heb 
betoogd dat de minister zichzelf niet 
had moeten binden aan het advies 
van de commissie, dus ook de 
instellingen niet, zelfs niet, zo voeg ik 
er nu aan toe, als ze hierom zelf 
hebben gevraagd. De instellingen 
behoren gebonden te zijn aan de 
beslissing van de minister, onder 
controle van de Kamer. Zo gaat het 
elders. Zo had het hier ook moeten 
gaan. Wat voor de heer Wallage 
blijkbaar een doorslaggevend 
argument is, kan dat voor mij niet 
zijn. 

Inhoudelijk lijken de argumenten 
voor Groningen mij nog steeds 
sterker dan die voor Nijmegen. In het 
kader van dit korte debat kan ik niet 
anders dan op dit punt verwijzen naar 
het betoog van de heer Franssen. Het 
is een zakelijke voorkeur. Ik ben 
ervan overtuigd dat een zorgvuldige 
en grondige procedure die voorkeur 
ook alsnog zou honoreren. Daarom 
heb ik ook gepleit voor een betere 
tang. Als de minister nu zegt dat dit 
wat hem betreft niet meer kan, dat 
dit het einde van de weg is, dan kan 
mijn fractie alleen maar kiezen naar 
beste vermogen. Dit betekent een 
keuze voor het handhaven van de 
subfaculteit tandheelkunde te 
Groningen. 

D 
De heer Lansink (CDA): Voorzitter! 
Na alles wat gezegd is op 19 
november, 30 maart en vandaag, heb 
ik aan de inhoudelijke argumentatie 
van de minister voor zijn keuze 
weinig toe te voegen. Ik acht mij 
ontslagen van de plicht om nog weer 
eens de lijst van criteria na te lopen. 
Ik houd wel staande dat de tabel die 
is gepresenteerd, met de plussen en 
minnen, geen werkelijke status 
verdient. 

Ik wil nog op één punt terugko-
men, mede gelet op de beschouwing 
van collega Wallage. Omdat hij 
aanvankelijk een van de weinigen 
was die grote aarzelingen had over 
het nut en de noodzaak van een 
tweede vestiging, heeft hij terecht 
gesproken over de marginale 
toetsing met het oog op de toe-
komst. Op die beschouwing is de 

minister niet ingegaan, maar het lijkt 
mij toch van belang dat wij daarover 
nog even discussiëren. Er zou nog 
onderscheid gemaakt kunnen worden 
tussen de situatie waarin de Kamer 
via een motie of anderszins om een 
adviescommissie vraagt, b.v. omdat 
de Kamer zelf ook van oordeel is dat 
dit soort adviezen beter door anderen 
kunnen worden uitgebracht in plaats 
van te kiezen op een politiek motief, 
zoals ik dat op 19 november heb 
gebruikt, namelijk het spreidingsmo-
tief, en tussen datgene wat daarna 
gebeurt via beleidsafspraken, die 
mede een bindend karakter krijgen 
doordat de instellingen dat zélf ook 
liever zien en als gevolg daarvan dat 
ook weer van de minister vragen. 
Hoe ziet de minister dit voor de 
toekomst? Ik vraag dit in de eerste 
plaats tegen de achtergrond van één 
van de hoofdlijnen van de nota Hoger 
onderwijs, autonomie en kwaliteit. 
Dit is toch vrij wezenlijk voor de 
besluitvorming op dit punt. In de 
tweede plaats vraag ik dat, omdat de 
marginale toetsing natuurlijk een 
volstrekt ander karakter heeft. 
Politiek gezien spreekt het punt van 
de gespreide verantwoordelijkheid 
ons natuurlijk zeer aan. 

Ten slotte geloof ik dat de 
opmerkingen van collega Franssen 
over de rijksuniversiteit niet correct 
zijn, mede gelet op de ontstaansge-
schiedenis van Acta uit Amsterdam. 

D 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de minister 
voor zijn reactie. Ik wil eerst iets in 
algemene zin zeggen over commis-
sies in het kader van taakverdelingso-
peraties. De VVD-fractie heeft zich in 
het verleden, langer geleden en 
recent, nadrukkelijk voorstander 
getoond van een procedure waarbij 
op basis van onafhankelijke advise-
ring door visitatiecommissies en op 
basis van zorgvuldig gewogen 
oordelen, aan de hand van criteria, 
tot taakverdelingsafspraken kan 
worden gekomen waarbij de 
instellingen zelf het voortouw nemen. 
Daarover bestaat ook tussen de 
fracties van de PvdA en de VVD geen 
verschil van mening. Als men kijkt 
hoe in het recente verleden, bij 
voorbeeld bij de SKG-operatie, met 
die advisering is gewerkt en hoe op 
grond van die advisering later 
besluitvorming tot stand is gekomen, 
kan men allerminst de conclusie 
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trekken dat dit altijd op basis van 
zorgvuldig gewogen criteria is 
gebeurd. Daarbij hebben bestuurlijke 
processen een rol gespeeld. Dus als 
men nu ineens doet alsof er een 
verheven procedure is gekozen voor 
tandheelkunde, verschuilt men zich 
toch een beetje achter een groot 
rood doek. 

Ik kom toe aan de vraag over deze 
commissie. Ik heb aan het begin van 
mijn betoog gezegd dat het instellen 
van een commissie, nadat in deze 
Kamer was gebleken dat wij één 
opleiding in Nederland met het oog 
op de onzekerheid over de toekomst 
niet wenselijk vonden, op zichzelf een 
juiste beslissing is geweest. Op het 
moment dat duidelijk wordt dat een 
commissie met een verdeeld 
eindadvies komt en dat het oordeel 
van die commissie mede is geba-
seerd op onzorgvuldige weging van 
alle in het geding zijnde factoren, 
gaat het mij echter veel te ver en vind 
ik het bestuurlijk onzuiver om je te 
verschuilen achter de structuur van 
wat de marginale toetsing heet te 
zijn. Dat is ook mijn verwijt aan de 
minister, gegeven zijn beantwoor-
ding. Hij is ervan uitgegaan dat de 
commissie haar werk goed heeft 
gedaan. Hij dringt zich nu in de rol 
van de marginale toetser en zegt dat 
hij niet alle criteria weegt, dat hij 
globaal kennis heeft genomen van 
het feit dat al die criteria in de 
beschouwingen zijn betrokken en 
gewogen. Als er geen twijfel was 
ontstaan over de toepassing van de 
criteria en over het in beschouwing 
nemen van alle relevante feiten, had 
well icht een minder verstrekkende en 
minder diepgravende toetsing dan de 
huidige in de rede gelegen. Ik blijf na 
lezing van alle relevante documenten 
toch de grootst mogelijke twijfel 
houden of de commissie op correcte 
wijze haar werk heeft gedaan. 

Ik vind het prima dat de heer 
Lansink zegt dat wij de komende 
periode nog eens over marginale 
toetsing moeten praten. Wij moeten 
dan echter eerst praten over de vraag 
of het instellen van dit soort commis-
sies in de rede ligt. Wij moeten dan 
eerst praten over het feit dat uit 
iedere instelling zogenaamd één 
deskundige moet komen, met een 
onafhankelijke erbij. Daarmee lopen 
wij namelijk het risico dat er een 
meerderheidsopvatting komt die niet 
is gegrondvest op een zorgvuldige 
zakelijke weging van alle feiten, dat 
feiten die wel zijn aangereikt, niet in 
de discussie zijn betrokken. Ik vind 

dat wij ons daarmee bestuurlijk op 
een buitengewoon gevaarlijk pad 
bewegen. Om die reden heeft de 
WD- f rac t ie gezegd, dat zij het 
huiswerk opnieuw maakt en dat zij 
met een eigen oordeel komt, ook als 
dat niet door een meerderheid in dit 
huis wordt gedeeld. 

De heer Lansink (CDA): Om 
bepaalde redenen, die ik in de twee 
vorige debatten heb aangeduid, vond 
ik de instelling van die commissie 
niet nodig. Als echter zo'n commissie 
is ingesteld, is men gehouden om de 
verrichte werkzaamheden goed te 
bekijken. Marginaal of inhoudelijk; 
dat kan me niet schelen. U heeft er 
weer een punt uitgelicht, namelijk dat 
van de kapitaalvernietiging. U heeft 
dat zelfs in een motie vastgelegd. Er 
zijn nog wel enkele andere punten te 
noemen, waarbij je je kunt afvragen 
of die beschouwing nog wel kan ten 
opzichte van hetgeen werkelijk aan 
de hand is. Wie is dan goed of slecht 
marginaal aan het toetsen? Dat bent 
u dan toch zelf? 

De heer Fransen (VVD): Nee. In de 
stukken lees ik wat een vertegen-
woordiger van de Nijmeegse 
universiteit heeft gezegd in het 
gesprek met de commissie. Ik ga 
ervan uit dat hij juiste informatie 
heeft gegeven. Hij zei dat men op dit 
moment in Nijmegen toe is aan 
vervanging van apparatuur en dat 
men in de sfeer van de gebouwen 
ook in een nadelige positie verkeert 
ten opzichte van Groningen. Dat is 
een punt in de sfeer van materieel 
kapitaal, dat hier aan de orde dient te 
komen bij de weging van alle 
relevante factoren. Niemand heeft 
tot nu toe duidelijk gemaakt waarom 
— als er na een afweging van alle 
relevante feiten niet tot een eenduidi-
ge conclusie komt — ineens het 
klinisch onderzoek in samenhang met 
onderwijs het meest maatgevend is, 
terwijl ook duidelijk kan blijken dat 
het belangrijke onderzoek in Nijme-
gen ook zonder onderwijs tot stand 
kan komen. Als de feiten niet 
eenduidig in een bepaalde richting 
wijzen, voor zover de commissie die 
zelf heeft aangegeven, dan zullen wij 
met het oog op de toekomst zelf voor 
een zorgvuldige afweging moeten 
kiezen. Dan vinden wij het modernere 
onderwijskundig curriculum en de 
zwaardere financiële aspecten, die 
gunstiger voor Groningen zijn, 
zakelijke argumenten, die in deze 
richting wijzen. Maar goed, zo lang 

hier iedereen de marginale toetsing 
als een verheven bestuurlijke houding 
aanprijst, zullen wij niet kunnen 
komen tot een werkelijk inhoudelijke 
discussie over de sluiting van een 
subfaculteit. Dat is de grootste 
zwakte van dit debat. 

De heer Wa l lage (PvdA): De heer 
Franssen heeft een motie ingediend, 
waarin hij vraagt, de subfaculteit in 
Groningen niet te sluiten. Eerder in 
zijn bijdrage heeft hij gezegd dat er 
een behoorlijke reductie van het 
aantal tandartsen-in-opleiding nodig 
is. Dat betekent dat de studierichting 
in Nijmegen wordt gesloten dan wel 
dat de beperkte uitbreiding van de 
opleiding wordt verdeeld over 
Groningen en Nijmegen. Deze 
informatie is de heer Franssen de 
Kamer nog schuldig. Is zijn opvatting 
dat de subfaculteit in Nijmegen dicht 
moet of is zijn opvatting dat de 
beperkte uitbreiding van de capaci-
teit moet worden verdeeld over 
Nijmegen en Groningen? Wat zijn 
daarvan dan naar zijn oordeel de 
financiële en economische conse-
quenties. 

De heer Fransen (VVD): Ik ben de 
Kamer natuurlijk geen informatie 
schuldig. Zo'n vraag moet u aan de 
minister stellen. Ik kan slechts de 
opvatting van mijn fractie ventileren. 
Dat is wat anders dan dat ik u 
informatie schuldig ben. 

De heer Wa l lage (PvdA): Maar u 
vraagt een uitspraak aan de Kamer. 

De heer Fransen (VVD): Dat wil 
overigens niet zeggen dat ik u geen 
antwoord wi l geven op uw vraag. 

De heer Wa l lage (PvdA): U vraagt 
ons een uitspraak. Die uitspraak 
heeft consequenties. Ik vind dat u 
gehouden bent, de consequenties 
van de gevraagde uitspraak aan te 
geven. 

De heer Fransen (VVD): U heeft dus 
een antwoord nodig op de vraag wat 
er moet gebeuren als u bij nader 
inzien tot het standpunt komt dat u 
alsnog bereid bent, de subfaculteit in 
Groningen open te houden. 

De heer Wa l lage (PvdA): U vraagt 
van de Kamer, de subfaculteit in 
Groningen open te houden. U zegt 
tegelijkertijd dat het aantal tand-
artsen-in-opleiding moet worden 
beperkt. De vraag is dan natuurlijk, 
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hoe u de capaciteit verdeelt. Blijft in 
uw benadering de subfaculteit in 
Nijmegen ook open? Dat betekent 
60 /30/30. Dat is toch relevante 
informatie in dit debat? 

De heer Fransen (VVD): Als u daar 
voorstander van bent, is de VVD 
bereid om dat te overwegen. 

De heer Wa l lage (PvdA): U had het 
net over het niveau van het debat, 
maar ik vind toch dat wij niet in dit 
soort handjeklap moeten vervallen. 

De heer Fransen (VVD): Ik ben ook 
niet op die toer begonnen. U lokt het 
uit. 

De heer Wa l lage (PvdA): Antwoordt 
u maar gewoon op de vraag die ik 
stel, als u dat wilt tenminste. U 
vraagt in de motie, de subfaculteit in 
Groningen open te houden. U zegt 
ook dat het aantal tandartsen-in-op-
leiding moet worden beperkt. De 
concrete vraag is, wat dit in uw 
redenering betekent voor de 
Nijmeegse universiteit. 

De heer Fransen (VVD): In de 
situatie dat er één subfaculteit dicht 
moet, betekent het dat de subfacul-
teit in Nijmegen wordt gesloten en 
dat die in Groningen open zou 
moeten blijven. Dat is heel helder. 

De heer Wa l lage (PvdA): Ik begrijp 
dat dit uw opvatting is. 

De heer Fransen (VVD): In een 
zakelijke afweging leg ik de nadruk 
op het modernere onderwijskundig 
curriculum, de geringere kapitaalver-
nietiging en het feit dat het onder-
zoek in Nijmegen in stand kan 
worden gehouden, als daar het 
onderwijs niet door kan gaan. Dat is 
dan onze conclusie. Maar als u vindt 
dat er een andere weg moet worden 
bewandeld en als u achter het gordijn 
van de marginale toetsing vandaan 
komt, dan is er wellicht een inhoude-
lijk debat met u te voeren. 

D 
De heer Wa l lage (PvdA): Voorzitter! 
Ik zit nooit achter gordijnen; ik jaag 
er hoogstens anderen eens een keer 
in! 

Wat hier aan de hand is, is heel 
correct geformuleerd door collega 
Nuis. Het hangt er maar van af hoe 
zwaar je de bestuurlijke gang van 
zaken wenst te wegen. Wat wij 

hadden bedoeld als een zakelijk, 
technisch advies, dat vervolgens tot 
een eindafweging in deze Kamer had 
kunnen leiden, is door de instellingen 
en door de minister ingevuld als een 
bindend advies. Dat is ons probleem. 
Ik merk nogmaals op dat ik, in de 
hele procedure van krimp en groei, 
eigenlijk geen behoefte heb aan 
bindende adviezen. Als collega 
Franssen zegt dat een visitatiecorrv 
missie haar oordeel op tafel moet 
leggen en dat wij dit dan moeten 
wegen, ben ik dit met hem eens. 
Maar zo is het dus niet gelopen. Dit 
heeft met het idee dat je plotseling 
iets een verheven procedure noemt, 
niks te maken. Integendeel, ik vind 
het een discutabele procedure. Ik 
heb dit ook gezegd: op de vorige 
UCV en ook vandaag. 

Als echter twee universiteiten, bij 
hun volle verstand, plus nog een 
echte minister, bij zijn volle verstand, 
zwart op wit zeggen dat zij zich neer 
zullen leggen bij de conclusies van 
een externe adviescommissie en dit 
met elkaar afspreken, dan is dat toch 
een feit dat deze Kamer hoort te 
wegen? Wij mogen toch nooit 
bijdragen aan een soort verloedering 
van bestuurlijke procedures, waarbij 
instellingen van nu af aan zouden 
weten: je kunt van tevoren beloven 
dat je een conclusie zult overnemen, 
maar komt het je niet goed uit, dan 
ga je naar de Kamer en dan is er 
altijd wel een fractie te vinden die 
bereid is om de discussie nog eens 
helemaal over te doen? Dit zou 
betekenen dat van nu af aan dit soort 
afspraken in een buitengewoon 
ingrijpend proces op losse schroeven 
komen te staan. 

Ik voeg daar nog iets aan toe, 
mijnheer de Voorzitter, met name 
aan het adres van mijn collega 
Franssen. Ik heb daarbij het oog 
gevestigd op de totale inzet van de 
bezuinigingen in de onderwijssector: 
daar denken PvdA en VVD zeer 
verschillend over, zoals u weet. Wie 
deze omvang van bezuinigingen start 
en met de betrokkenen daar overleg 
over pleegt, waarna betrokkenen 
kiezen voor een procedure, terwijl de 
Kamer vervolgens nog eens aan alle 
losse enden gaat trekken en duwen, 
die moet goed beseffen dat dit maar 
één ding tot gevolg heeft, namelijk 
dat bezuinigen in de hoger-onder-
wijssector een soort spel wordt van 
druk en tegendruk, van achter en 
voor de gordijnen duwen en trekken. 
Dat hebben wij met elkaar de 
afgelopen jaren proberen te voorko-

men door zakelijke adviezen in te 
winnen, door regelmatig te overleg-
gen en door de instellingen aan hun 
woord te houden. Op dit laatste punt, 
mijnheer de Voorzitter, heeft de 
fractie van de PvdA vandaag een 
zwaar gewicht gelegd. Ik wijs u erop 
dat de beide colleges van bestuur 
van tevoren hadden beloofd, zich 
neer te zullen leggen bij de conclu-
sies van het advies. 

De heer Franssen (VVD): Voorzitter! 
Dit moge allemaal zo zijn op het 
moment dat de commissie het werk 
heeft gedaan op een kwalitatief 
verantwoorde wijze. Wat ik aantast, 
is dat de commissie dit werk goed 
heeft gedaan, namelijk door openlijk 
hier aan te tonen dat een aantal 
relevante factoren niet in de be-
schouwing zijn betrokken dan wel 
onvoldoende zijn gewogen. Dan vind 
ik dat een instelling die zich op 
voorhand bindt aan een uitkomst, 
best bij nader inzien daar grote 
twijfels over mag uiten, als men op 
kwalitatieve gronden vindt dat het 
onderzoek niet goed is gedaan. 

De heer Wal lage (PvdA): Voorzitter! 
Mijn eerste mededeling in dit 
verband is, dat dit pad heel smal is. 
Het pad is daarom zo smal omdat, 
als je belanghebbende bent en dus 
getroffene, je natuurlijk altijd wel een 
reden hebt om met de conclusie niet 
in te stemmen. 

Ik wil vervolgens een opmerking 
over de inhoud maken. Ik heb in 
eerste termijn aangegeven dat ik 
inderdaad vind dat niet ieder 
argument van de commissie, wat de 
fractie van de PvdA betreft, even 
zwaar gewogen is. Ik vind inderdaad 
dat het onderwijsprogramma in 
Groningen vernieuwender en 
interessanter is dan de commissie 
doet uitkomen. Ik vind het accent op 
klinisch onderzoek een wat eenzijdig 
accent zoals het wordt gelegd. Maar 
is daarmee de procedure van de 
commissie, het advies, zodanig 
onzuiver en zodanig onzorgvuldig, 
dat je kunt zeggen dat die commissie 
in redelijkheid niet tot dit oordeel had 
mogen komen? Daar verschillen 
collega Franssen en ik dan zakelijk 
van mening. Wij menen dat, met die 
kanttekeningen, gezegd moet 
worden dat de commissie op een 
acceptabele wijze haar afwegingen 
heeft gemaakt. 
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De heer Nuis (D66): Voorzitter! Ik 
wilde de heer Wallage vragen of hij 
zelf ook niet vindt, dat zijn pleidooi 
voor het respect voor de binding 
aanzienlijk sterker zou zijn, als deze 
Kamer vooraf haar instemming met 
die binding op enigerlei wijze kenbaar 
zou hebben gemaakt. Als er iets is — 
daar heeft de heer Wallage zelf op 
gewezen —, dan is het omgekeerde 
het geval. Wij wilden een zakelijke 
afweging. 

De heer Wa l l age (PvdA): U hebt 
gelijk, als u zegt dat deze Kamer niet 
om een bindend advies heeft 
gevraagd. Integendeel, wij hebben 
om een advies gevraagd, zodat wij 
dit konden bespreken. Het is dus ons 
ondanks gebeurd. Daarover zijn wij 
het eens. Maar het is wel gebeurd. 
Het feit heeft plaatsgevonden dat 
twee instellingen en de minister 
zwart op wit — niet eenmaal, maar 
driemaal — hebben afgesproken dat 
zij zich zouden neerleggen bij dit 
externe advies. Laat deze hele 
episode dan maar één lering in zich 
hebben: bindende adviezen in dit 
soort processen hebben een 
buitengewoon vervelende en 
naarsmakende bijwerking. Ik ben er 
dus ook niet voor. Ik vind ook dat wij 
dit elkaar niet aan moeten doen. 
Maar het is gebeurd. Ik vind dat 
instellingsbesturen ook uit debatten 
in deze Kamer moeten leren, dat op 
het moment dat zij bestuurlijke 
verantwoordelijkheid nemen, deze 
Kamer hen aan die bestuurlijke 
verantwoordelijkheid houdt. 

De heer Nuis (D66): Maar ik kan niet 
begrijpen hoe de Kamer zich 
gebonden kan voelen aan iets 
onaangenaams dat niet had moeten 
gebeuren. 

De heer Wa l lage (PvdA): Ik zeg niet 
dat u niet tot een andere beslissing 
mag komen. Ik zeg alleen dat wij het 
feit, dat de partijen beloofd hadden 
zich neer te zullen leggen bij het 
externe advies, zwaar wegen. U hoeft 
dat niet zwaar te wegen; dat is nu 
precies de reden waarom hier een 
debat en een afweging plaatsvindt. Ik 
wijs er alleen op dat, aangezien de 
argumenten voor ons ongeveer 
f i f ty/f i f ty lagen, je wel moet kijken 
naar de voorgeschiedenis. Ik heb de 
voorgeschiedenis uiteen gezet. 

De heer Franssen (VVD): Hoe 
oordeelt de heer Wallage eigenlijk 
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over de rol van de Kamer in dit hele 
proces? 

De heer Wa l lage (PvdA): Ik heb 
indertijd het initiatief genomen om 
met de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen overleg te voeren 
over de uitgangspunten van krimp en 
groei, nog voordat zijn definitieve 
beleidsvoornemens er lagen. Daaruit 
blijkt, dat ik meen dat de Kamer in 
een vroeg stadium over die hoofdli j-
nen met de regering van gedachten 
moet wisselen. Vervolgens heb ik 
sterk bepleit om nog voordat de 
minister eindconclusies trekt, dat 
overleg opnieuw met de Kamer te 
laten plaatsvinden. Dat is ook 
gebeurd. Tevens meen ik dan nog, 
dat wij het volste recht van de wereld 
hebben om op onderdelen, zoals nu, 
uiteindelijk van het standpunt van de 
regering af te wijken en te trachten 
de regering alsnog een ander pad op 
te sturen. Dat staat allemaal recht 
overeind. Wij moeten alleen nog één 
ding meer doen. We moeten niet 
doen alsof er zich geen bestuurlijk 
proces heeft afgespeeld, alsof 
betrokken instellingen geen stelling 
hebben betrokken en alsof ze elkaar 
niets hebben beloofd. Dan honoreer 
je het wegduiken achter eerder 
gemaakte afspraken. Juist wanneer 
er zulke belangen op het spel staan, 
collega Franssen, ben ik er absoluut 
van overtuigd, dat wanneer een 
Kamer dergelijke dingen eenmaal of 
bij herhaling zou doen, die Kamer 
zich tot een pion in het totale spel 
maakt in plaats van de eindafweger 
die zij behoort te zijn. 

De heer Franssen (VVD): Dan loop 
je inderdaad — bestuurlijk — zo met 
een zonnebril op dat je niet naar de 
feiten kijkt. 

D 
Minister Dee tman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou allereerst nog iets 
wil len zeggen over de procedure. Ik 
meen namelijk, lettend op de 
kanttekeningen van de heer Frans-
sen, dat er in de onderlinge verhou-
dingen tussen instellingen en tussen 
de instellingen en de minister een 
verkeerd beeld gaat ontstaan. Dat is 
voor de toekomst slecht. Ook de heer 
Lansink heeft hierover gesproken. 

Voorzitter! De aftrap voor het 
proces van groei en krimp is door mij 
verricht: de voorstellen die in 
september zijn gepubliceerd. Daarbij 

Tandheelkunde 

heb ik van meet af aan gezegd, dat er 
een procedure moet worden 
doorlopen waarbij onder alle 
omstandigheden er altijd een 
inhoudelijk overleg met de instellin-
gen en tussen de instellingen 
onderling tot de mogelijkheden moet 
behoren. Mij stond namelijk een 
uitkomst voor ogen, net als destijd bij 
taakverdeling en concentratie, 
waarbij instellingen en minister per 
saldo zouden kunnen zeggen dat 
hetgeen wat nu op tafel ligt door hen 
gerealiseerd en gedekt zal worden. 

Wanneer in die situatie — dat is 
ook bij groei en krimp en bij TVC 
gebeurd — instellingen tegen de 
minister zeggen dat zij in onderling 
overleg een voorstel hebben 
geformuleerd om in een afdeling, een 
faculteit of een subfaculteit X, Y of Z 
te sluiten omdat dit, nu dergelijke 
ingrepen eenmaal moeten gebeuren, 
het verstandigst is, dan moet je 
vanuit de overheid en vanuit de 
Kamer bezien zeer zware argumenten 
hebben om dat niet te aanvaarden. Ik 
ben er namelijk van overtuigd, dat in 
processen als groei en krimp, 
taakverdeling en concentratie, 
waarbij tegelijkertijd de kwaliteitsver-
betering aan de orde is — niet alleen 
in onderwijs maar ook in onderzoek 
— waarbij tegelijkertijd de vorming 
van centers of excellence aan de 
orde is en waarbij tegelijkertijd de 
vorming van krachtige tweede-fase-
opleidingen aan de orde is, een 
minister van Onderwijs er onder alle 
omstandigheden verstandig aan doet 
terughoudend te zijn. Per saldo zijn 
het immers de instellingen, de 
betrokkenen zelf, die dat moeten 
waarmaken. 

Als voorbeeld hebben wij hier twee 
instellingen die van de minister 
aanvaarden dat in ieder geval één 
subfaculteit tandheelkunde dicht 
moet. Twee kunnen zij niet handha-
ven en dat betekent verspilling van 
middelen. Die instellingen hebben 
een procedure bedacht waarbij het 
mogelijk is om tot een keuze te 
komen. Wanneer die keuze op tafel 
ligt, dan willen zij wel één zekerheid 
hebben, namelijk dat ik, de minister, 
er geen streep doorhaal. Het eerste 
wat ik gedaan heb, is in ieder geval 
die procedure binnen te halen. Indien 
instellingen onderling, op welke wijze 
dan ook, tot dergelijke afspraken 
komen, dan meen ik dat het eigen 
beleid van instellingen, waarbij de 
overheid op afstand kan blijven, reliëf 
en betekenis krijgt. Ik zal er straks 
nog iets meer over zeggen. Om die 
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reden heb ik in december niet 
gezegd: instellingen, ik zal mij aan 
het advies binden. Ik heb wel gezegd: 
instellingen, als er een procedure 
wordt gevolgd, moeten jullie je in 
ieder geval binden. Bovendien heb ik 
gezegd dat er sprake moet zijn van 
de aangegeven samenstelling. Dat 
betekent dat de positie van de 
minister en de positie van de 
instellingen totaal verschillend zijn. 
De instellingen komen in onderling 
overleg - op welke wijze en met wat 
voor motieven dan ook — tot de 
conclusie dat de krimp op een 
bepaalde manier gestalte moet 
krijgen. 

Als de minister de voorstellen op 
zijn bureau krijgt, moet hij deze 
vervolgens toetsen. Hij moet daarbij 
letten op het algemeen belang, op 
het belang van het hoger onderwijs, 
op de kwaliteit daarvan en op het 
onderzoek daarbinnen. Hij moet 
nagaan of de voorstellen acceptabel 
zijn. Dat wil niet zeggen dat al het 
werk nog eens moet worden 
overgedaan. De minister moet 
marginaal toetsen. Als hij ervan 
overtuigd is dat met het algemeen 
belang een loopje wordt genomen, 
kan hij de voorstellen niet aanvaar 
den. 

In de richting van de heren Nuis en 
Franssen merk ik derhalve op dat de 
gevolgde procedure volstrekt zakelijk 
is. De uitkomst stond volstrekt niet 
vast. Er was de noodzaak van krimp. 
Het was moeilijk om een keuze te 
maken, omdat niet de ene subfacul-
teit slecht en de andere subfaculteit 
goed was! 

Dan kom ik te spreken over mijn 
binding. Ik heb niet gezegd: ik bind 
mij aan een advies. De instellingsbe-
schikking geeft de criteria aan. Op 
grond van de criteria moet worden 
geoordeeld. Als de criteria door de 
commissie in de prullenbak waren 
gegooid, had ik moeten zeggen dat 
er vanuit oogpunt van algemeen 
belang een loopje werd genomen 
met hetgeen ter beoordeling voorlag. 
Ik wijs er echter op dat er geen 
zwart/wit-keuze is gemaakt. De 
commissie kon op dit punt in 
redelijkheid tot een oordeel komen. Ik 
doe dus niets onoirbaars. Ik verschuil 
mij niet achter een gordijn. Ik heb in 
de verhouding overheid/universitaire 
instellingen een heel heldere lijn 
gevolgd. Die lijn volg ik al vier jaar! Ik 
heb de instellingen gevraagd om zélf 
de zaken te regelen. 

Ik neem afstand van het idee dat 
de commissie werk heeft geleverd 
dat onder de maat is. Dan wordt 
voorbijgegaan aan de aard van de 
problematiek. Het gaat niet om twee 
slechte opleidingen. Het gaat erom 
dat well icht in de jaren '90 de 
tweede vestiging moet worden 
gesloten, afhankelijk van de behoefte 
aan tandartsen. Die onzekerheid is 
er. Ik ben van oordeel dat een 
verantwoorde procedure is gevolgd. 
Er is werk geleverd dat kwalitatief 
aan de maat is. Ik begrijp de 
argumenten die de heer Franssen 
heeft genoemd zeer wel . Ik heb die 
argumenten ook van kanttekeningen 
voorzien. Dat heb ik heel gematigd 
gedaan. Ik had het ook best met 
enige stemverheffing kunnen doen. 
Waarom heb ik dat gematigd 
gedaan? Het is nu eenmaal geen 
zwart/wit situatie. Ik neem daarom 
nogmaals stelling tegen de gedachte 
dat het verrichte werk onder de maat 
is. Ook neem ik stelling tegen de 
opmerking dat de procedure niet 
oirbaar is. 

De invalshoek was steeds dat de 
instellingen zelf tot conclusies 
moesten komen. Wij hebben ook in 
deze Kamer op tal van momenten 
gezegd: instellingen, kom zelf met 
voorstellen, doe niet een beroep op 
de minister en op het departement. 
Het gaat in dergelijke zaken niet 
rechttoe, rechtaan. Dat kan niet. Het 
gaat om ingrijpende besluiten. Ik 
hoor een college al tegen een 
universiteitsraad zeggen: wij hebben 
het uitgevonden, de subfaculteit 
tandheelkunde gaat dicht. Zulke 
moeilijke processen vragen tijd. Er 
kan van buitenaf de nodige hulp 
worden gegeven. Ik wijs erop dat de 
instellingen hebben gepoogd om hun 
eigen verantwoordelijkheid voluit 
waar te maken. Om die reden ben ik 
vorige week en ook vanmiddag niet 
ingegaan op geluiden uit Groningen 
over de onjuistheid van de beslissing. 
Nijmegen heeft gezwegen, maar dat 
is ook te begrijpen. 

Ik blijf bij hetgeen ik in eerste 
termijn heb gezegd over het advies 
van de commissie. Ik zie geen reden 
om daarvan af te wijken. Ik durf dit 
advies hier met overtuiging te 
verdedigen. Ik herinner daarbij aan 
de relativerende opmerkingen die ik 
vorige week en vanmiddag heb 
gemaakt. Ik denk dat het goed is om 
het advies van de commissie ook 
zonder meer bij de eindbesluitvor-
ming te volgen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, donder 
dag aan het einde van de vergade-
ring over de motie te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 16.45 uur. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 3507) 

Lijst van ingekomen stukken, 
met de door de Voorzi t ter ter 
zake gedane voorstel len: 

1. de volgende brieven: 
een, van de staatssecretaris van 

Justitie, over de nota Vluchtelingen-
beleid (19 637, nr. 6); 

een, van de minister van Binnen-
landse Zaken, over het flankerend 
beleid bij de afslanking rijksoverheid 
1 9 8 8 - 1 9 9 0 ( 1 9 8 2 7 , nr. 9) ; 

een, van de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, over de financië-
le positie van de vier grote steden 
(19 700-VII , nr. 49); 

twee, van de minister en de 
staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen, te weten: 
een, over de advies- en overlegstruc-
tuur (19 7 0 1 , nr. 4) ; 
een, ten geleide van het Besluit 
houdende wijziging van het Besluit 
trekkende bevolking WBO, het 
Huisvestingsbesluit WBO en het 
Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, in 
verband met de regeling in het 
Formatiebesluit WBO voor de telling 
van leerlingen die nog niet de leeftijd 
van 5 jaar hebben bereikt (19927) ; 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, over 
de beleidsnota Inventarisbeleid 
(18760, nr. 7); 

een, van de minister van Financiën, 
over privatisering van het Waarborg-
fonds Motorverkeer (17 938, nr. 29); 

een, van de staatssecretaris van 
Defensie, over de overdracht van het 
Staelduinse bos (19 700-X, nr. 42); 

twee, van de ministervan Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, te weten: 
een, over verwijdering van verontrei-
nigde grond (19925) ; 
een, ten geleide van de Voortgangs-
nota Gecoördineerd Bouwbeleid 
(19 898); 

een, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, ten geleide van 
antwoorden op vragen met betrekking 
tot telecommunicatie (19 700-G, nr. 
12); 

een, van de minister van Economi-
sche Zaken, over een akkoord tussen 
de Staat en Volvo Car B.V. (19 700-
XIII, nr. 98); 

twee, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, te weten: 
een, ten geleide van het voorlopig 
regeringsstandpunt inzake het 
rapport van de Commissie Meewer-

kende Vrouw in het Eigen Bedrijf 
(19 622, nr. 2) ; 
een, over de arbeidsomstandigheden 
en arbeidsverhoudingen in confectie-
ateliers (19 700-XIII, nr. 97) ; 

vier, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, over het 
aanvaardbaar inkomensniveau 1987 
(19926, nrs. 1 t /m 4); 

twee, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, te 
weten: 
een, ten geleide van een AMvB van 
de Wet buitengewoon pensioen 
Indisch verzet (19 700-XVI, nr. 147); 
een, over de Wet buitengewoon 
pensioen Indisch verzet (19 700-XVI, 
nr. 148). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

2. de volgende brieven: 
een, van de minister van Binnen-

landse Zaken, ten geleide van de 
voorlopige notitie 'Bestrijding 
werkloosheid onder etnische minder-
heden'; 

twee, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, te weten: 
een, over numerus fixus tandheelkun-
de; 
een, ten geleide van de jaarrekening 
en accountantsrapport over 1984 
van het Academisch Ziekenhuis 
Nijmegen; 

een, van de minister en de staats-
secretaris van Onderwijs en Weten-
schappen, ten geleide van de 
ontwerp-subsidieregeling contact-
centra onderwijsarbeid; 

een, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, ten geleide van het 
voorontwerp van de Wet milieubeleids-
planning en milieukwaliteitseisen. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies; 

3. de volgende adressen: 
een, van J. van der Velden te 

Rosmalen, met betrekking tot de 
belastingwetgeving; 

een, van J.J.M, van de Sloot te 
Berghem, met betrekking tot een 
bouwvergunning; 

een, van H.J. Meuter te Voorscho-
ten, met betrekking tot belasting bij 
aanvullend pensioen; 

een, van H.J.F. Koenders te 
Dinxperlo, met betrekking tot zijn 
belastingproblemen; 

een, van J. Reijinga te Diemen, 
met betrekking tot kwijtschelding van 
inkomensbelasting en premieheffing 
volksverzekeringen; 

een, van M. Sultan te Den Haag, 
met betrekking tot naturalisatie van 
M. Sultan; 

een, van mevrouw Y. Haagen, met 
betrekking tot persoonlijke omstan-
digheden; 

een, van M.J.Th, v.d. Horst te 
's-Hertogenbosch, met betrekking tot 
kwijtschelding van inkomstenbelas-
ting en premieheffing volksverzekerin-
gen; 

een, van H.J. van Berkel te 
Oostzaan, met betrekking tot 
kwijtschelding van belastingen; 

een, van H.J.A. Sassen te Haarlem, 
met betrekking tot ziektekostenverze-
kering; 

een, van J.W. Heinz te Haelen, met 
betrekking tot een verzoek om 
herberekening van de inkomstenbe-
lasting. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de commissie voor de Verzoek-
schriften; 

4. een brief van het Europees 
Parlement, ten geleide van enkele 
resoluties. 

Deze brief ligt op de griffie ter 
inzage; 

5. de volgende brieven e.a.: 
het Centraal Economisch Plan 

1987 van het Centraal Planbureau; 
een, van de Raad van Kerken, over 

vluchtelingen; 
een, van het Buro voor Rechtshulp 

Amsterdam, over een voorlichtingsbij-
eenkomst over de stelselherziening 
sociale zekerheid; 

een, van het gemeentebestuur van 
Nijmegen, over het behoud van de 
Tandheelkunde Katholieke Universi-
teit Nijmegen; 

een twintigtal openbare rapporten 
van de substituut-ombudsman. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Kopie is zonodig gezonden 
aan de betrokken commissies; 

6. de volgende brieven e.a.: 
een, van de Initiatiefgroep El 

Salvador, over het onderzoek naar de 
dood van vier IKON-journalisten; 
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een, van Samson Uitgeverij b.v., 
over bezoldiging burgerlijk overheids-
personeel; 

het jaarverslag 1986 van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor 
Rotterdam en de Beneden-Maas; 

een, van Aukje de Vries, over de 
thuiszorg voor zieken en bejaarden; 

het jaarverslag 1986 van de 
Rijksnijverheidsdienst; 

een, van het gemeentebestuur van 
Leiden, ten geleide van een protest-
actie van ouders inzake de bezuini-
gingen in het onderwijs; 

een, van de Katholieke Universiteit 
Brabant, ten geleide van handtekenin-
gen tegen het beleid inzake het 
welzijn van dieren; 

een, van de SVR, ten geleide van 
het advies 'Premieheffing en dagloon-
berekening over renteloze of laagren-
tende leningen'; 

een, van het Breed platform 
vrouwen voor economische zelfstan-
digheid, over opheffing van het 
College Algemene Bijstandswet; 

een, van FNVVrouwenbond, ABOP 
en Sociaal Bestek Amsterdam, over 
de combinatie van de Nieuwe Wet 
Studiefinanciering en de Bijstands-
wet; 

een, van de Nederlands-Duitse 
werkgroep '8 mei', over bijeenkom-
sten in het kader van de Bevrijding; 

een, van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, over de Wet op de 
bejaardenoorden; 

een, van R. Loovens-Zeilstra, over 
het jaarverslag van de Algemene 
Rekenkamer; 

een, van de SVR-externe betrekkin-
gen, over rentevoordeel; 

een, van de R.K. basisschool 'De 
Pyramiden', over de kwaliteit van het 
onderwijs; 

een, van het Directoraat-Generaal 
Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg 
van het ministerie van Landbouw en 
Visserij, over bescherming van de 
Haagse Oostduinen; 

een, van L. Nolten, over kruisraket-
ten; 

een, van G. Verwer, over de 
omgangsregeling. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; 

7. de volgende proefschriften: 
'Herkomst, kennis en kansen' door 

M.J. de Jong; 
'Partijen, kiezers en gemeentelijk 

beleid: een empirische toetsing van 
een polit iek-economische theorie' 
door S.A.H. Denters; 

'Beheersing van de gezondheids-
zorg' door C A . Grünwald. 

Deze proefschriften zijn opgenomen 
in de bibliotheek der Kamer. 

Noot 2 (zieblz. 3519) 

Rekenvoorbeelden overlapformatie 

Kernonderwijs M.L.K. 
Voor groepsonderwijs wordt 
gegeven: 1 75 min. per leerling 
Voor vakonderwijs wordl 
gegeven: 10 min. per leerling. 
De totale overlap bedraagt niet meer dan 10 
minuten, 
Éénderde zou hoogstens 4 minuten bedra-
gen, dus 2 min in de 1e fase, en 2 min. in de 
2e fase 
De korting wordt dan: 
le fase : 1 7 5 - 2 = 173 min. 
2e fase: 1 7 5 - 4 = 171 min. 
Het vakonderwijs van 10 min. blijft gespaard. 

De korting van de bewindslieden is daaren-
tegen: 
1 e fase: 175— 5 = 170 min. 
2e fase: 1 7 5 - 1 0 = 165 min. 
Met 10 minuten is de hele overlap weg. 

De bewindslieden maken echter een andere 
berekening en wel de volgende: 
Een volledige werktaak is 2400 min. 
De leerlingenschaal was vóór de ISOVSO 
(Interimwet op het Speciaal Onderwijs en het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs) 1 5 leerlingen 
per klas. 2400 : 1 5 = 160 min. per leerling. 
Het M.L.K. heeft: 175 min. groepsonderwijs, 

10 min. vakonderwijs, 

totaal: 185 min 
160 min. 

25 min. is de overlap. 

Men was inmiddels al van éénderde (33V3%) 
naar 40% gegaan (valt overigens over te 
praten). 
40% van 25 min. is inderdaad 10 min. 

Waar zit de fout? Men had niet mogen delen 
door 1 5. Dat was wel de leerlingenschaal 
voor de invoering van de wet, maar de 
werkelijke leerlingenschaal was toen 13,7 
nl. het landelijk gemiddelde. En dit landelijk 
gemiddelde is ook gehanteerd bij de nieuwe 
formatieregeling, die budgettair neutraal is 
ingevoerd. Budgettair neutraal betekende 
dat de minuten per leerling zo werden 
gehanteerd dat de gemiddelde leerlingen-
schaal van 13,7 werd gehonoreerd. Dat de 
gemiddelde leerlingenschaal lager en op 
13,7 kwam, lag in het feit dat de tweede 
leerkracht bij 16 leerlingen werd gegeven, 
en de derde leerkracht bij 31 enz. indien een 
1 5-schaal werd gehanteerd. 
De rekensom had dus moeten zijn: 
2400 : 13,7 = 175 min. per leerling, 
M.L.K. heeft: 175 min. groepsonderwijs. 

10 min. vakonderwijs. 

totaal: 185 min. 
175 min 

10 min. overlap. 

40% is niet meer dan 4 minuten, en dus geen 
10 
In feite is het voorstel een verkapte leerlin 
genschaal verhoging. 
Het gemiddelde van 13,7 wordt 1 5. Dat is 
een groepsgrootte van 16,5 

Andere berekening: VS.O. M.L.K. 
voor groepsonderwijs wordt 
gegeven: 192 min per leerling 
voor vakonderwijs 
(beroepsgericht): 60 min. per leerling 
voor vakonderwijs: 10 min. per leerlinq 

262 min. per leerling 

De totale overlap bedraagt 70 min. 
Éénderde zou hoogstens 24 min bedragen. 
dus: 12 min in de Ie fase, 
en 12 min. in de 2e fase. 
De korting wordt echter: 
1 e fase: 116 min. 
2e fase: 1 9 min. 
De totale korting is 35 min. = 50% van de 
overlap. 

De berekening van de bewindslieden is als 
volgt: 
Een volledige werktaak is 2400 min. 
De leerlingenschaal was voor de invoering 
van de wet 14 leerlingen per klas. 
2400 : 14 = 1 71 min. per leerling. 
V.S.O.-M.LK. heeft: 

192 min groepsonderwijs, 
60 min. vakonderwijs (beroepsgericht) 
10 min. vakonderwijs 

totaal: 262 min. 
1 71 min. 

91 min. is de overlap. 
± 40% van 91 min. is inderdaad 35 min. 

De berekening had moeten zijn: 
gemiddelde klassengrootte was: 1 2,5 
2400 : 12,5 = 192 min. per leerling. 
V.S.O.-M.LK. heeft: 

192 min. groepsonderwijs, 
60 min. vakonderw. (beroepsgericht), 
10 min. vakonderwijs 

totaal: 262 min. 
192 min. 

70 min. is de overlap. 
± 40% van 70 min. is hoogstens 28 min 

Ook hier een verkapte verhoging van de 
leerlingenschaal. De gemiddelde schaal 
wordt geen 1 2,5 maar 14, hetgeen betekent 
een leerlingenschaal van 15,5. 

Noot 3 (zie blz. 3535) 

De vragen van het lid Ter Veld 
luiden: 

1 
Hebben de bewindslieden kennisge-
nomen van het arrest Ten Holder met 
betrekking tot de interpretatie van 
verordening 1408/71 betreffende 
toepassing van de sociale zekerheids-
regelingen op loontrekkenden en hun 
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