
26ste vergadering Donderdag 20 november 1986 

Aanvang 10.15 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 115 leden, te 
weten: 

Alders, Beinema, J.T. van den Berg, 
H.J. van den Bergh, Biesheuvel, De 
Boer, Boers-Wijnberg, Bolkestein, De 
Boois, Borgman, Braams, Van der 
Burg, Buurmeijer, Van de Camp, 
Castricum, De Cloe, Dijkstal, Van Dis, 
Doelman-Pel, Dolman, Duyn, Eisma, 
Engwirda, Van Es, Eversdijk, Frans-
sen, Frinking, Van Gelder, Gerritse, 
Groenman, Gualthérie van Weezel, 
Haas-Berger, Van der Heijden, Van 
der Hek, Hennekam, Hermes, De 
Hoop Scheffer, Hummel, Huys, 
Jabaaij, Jorritsma-Lebbink, Kamp, 
Keja, Knol, Koetje, Kohnstamm, Kok, 
De Kok, Korthals, Kosto, Kraaijeveld-
Wouters, Krajenbrink, Laning-Boer-
sema, Lankhorst, Lansink, De Leeuw, 
Van Leijenhorst, Lilipaly, Linschoten, 
Meijer, Melkert, Moor, Van Muiden, 
Müller-van Ast, Niessen, Van 
Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland, Van 
Noord, Nuis, Oomen-Ftuijten, Van 
Otterloo, Paulis, Ploeg, Pronk, 
Reitsma, Rempt-Halmmans de 
Jongh, Van Rey, Roethof, Roosen-
van Pelt, Van der Sanden, Schaefer, 
Schartman, Scherpenhuizen, 
Schutte, Smits, Soutendijk-van 
Appeldoorn, Spieker, Stoffelen, 
Swildens-Rozendaal, Tazelaar, 
Tegelaar-Boonacker, EG. Terpstra, 
G.H. Terpstra, Tommei, Van Traa, 
Tuinstra, Ter Veld, Veldhoen, Te 
Veldhuis, Vermeend, Verspaget, De 
Visser, Van der Vlies, Van Vlijmen, 
Voorhoeve, Vos, Vreugdenhil, 
Vriens-Auerbach, K.G. de Vries, 
Weisglas, Wiebenga, Wolters, 
Worrell en Zijlstra, 

en de heren Nijpels, ministervan 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, Braks, 

minister van Landbouw en Visserij, 
en De Graaf, staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

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

Linschoten, B. de Vries en Wöltgens, 
wegens verblijf buitenslands, tot 30 
november; 

Van Erp, wegens bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Overeenkomst 
Binnenlands Openbaar Perso-
nenvervoer (17 6 5 0 ) . 

Dit wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring 
van de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

• hoofdstuk X I (Volkshuisves-
t ing. Ruimtel i jke Ordening en 
Mi l ieubeheer) van de ri jksbegro-
t ing voor 1987, voor wa t betref t 
het deel Mi l ieubeheer (19 
700 -X I ) ; 

• het I M P Mi l ieubeheer 1987-
1991 (19 707); 

- het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk XI (Volkshuisvesting, 
Ruimtel i jke Ordening en Mi l ieu-
beheer) van de begroting van de 
uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1980 (s lo twet ; vierde 
wijzigingsvoorstel) (19 587). 

(Zie vergadering van 18 november 
1986.) 

De Voorzitter: Door mij zijn 
schriftelijke antwoorden ontvangen 
van de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer op vragen, gesteld in eerste 
termijn. 

Deze antwoorden zullen worden 
opgenomen in een bijvoegsel bij de 
Handelingen van deze vergadering. 

(Het bijvoegsel is opgenomen aan 
het eind van deze weekeditie.)2 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Nijpels: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil in de eerste plaats 
de woordvoerders die eergisteren 
een bijdrage hebben geleverd aan 
het debat over de milieubegroting en 
over het IMP van harte danken voor 
hun bijdragen. In een aantal gevallen 
waren die bijdragen kritisch. Ondanks 
die kritische geluiden merk ik toch 
iedere keer weer, dat de gemeen-
schappelijke zorg voor het milieu ons 
allemaal na aan het hart gaat. Ik denk 
dat dit een goed uitgangspunt is voor 
het milieubeleid, dat dit kabinet 
denkt te voeren. 

Voorzitter! In het regeerakkoord is 
vermeld dat het milieubeleid van het 
vorige kabinet zou worden voortge-
zet. Ik meen dat het de geachte 
afgevaardigde de heer Braams was, 
die nog eens duidelijk heeft gemaakt 
dat daarom ook het regeerakkoord 
op dit punt zo kort kon zijn. Het 
milieubeleid van het vorige kabinet, 
dat in het vorige IMP breedvoerig 
uiteen is gezet, is de basis voor het 
milieubeleid van dit kabinet. Dit 
betekent dat wat wij van plan zijn te 
doen in het verlengde ligt van wat 
het vorige kabinet de afgelopen jaren 
heeft gedaan. 
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Gevraagd is, in het kort een aantal 
hoofdlijnen van het milieubeleid 
uiteen te zetten. Ik wil dit graag 
doen. Ik denk dat het van het 
allergrootste belang is, dat wij blijven 
streven naar een geïntegreerd 
milieubeleid. Dit betekent dat het 
milieubeleid gericht moet zijn op het 
in stand houden van de eco-syste-
men. Die integratie komt onder meer 
tot uitdrukking in een tweede 
kenmerk van het milieubeleid. Daarbij 
gaat het om de gezamenlijke aanpak. 
Het is niet voor niets dat dit IMP 
ondertekend is door drie bewindslie-
den. Dit is essentieel voor de 
integrale aanpak van het milieube-
leid. Wij hebben ook niet voor niets 
niet afgezien van een hoofdstuk over 
de internationale aspecten. Bij alle 
problemen, waarmee wij in ons land 
worstelen op het terrein van het 
mil ieu, speelt die internationale 
dimensie nu eenmaal een grote rol. 
In mijn ogen zou het niet juist en 
onverantwoord zijn, alleen maar te 
praten over het nationale milieube-
leid, terwijl wij grotendeels afhanke-
lijk zijn van de resultaten van 
maatregelen die in internationale 
kaders worden genomen. 

De opvatting van de Kamer is — 
dat lijkt mij ook volstrekt juist — dat 
de internationale en vooral de 
gemeenschapsaspecten rechtstreeks 
van invloed moeten zijn op de 
nationale besluitvorming. Juist vanuit 
die gedachte, zoals meermalen door 
deze Kamer uitgesproken, hebben wij 
gekozen voor een opzet van het IMP 
waarin de internationale aspecten 
bewust geïntegreerd met de 
nationale aspecten worden behan-
deld. Ik kan uitweiden over de 
verschillende thema's, maar ik denk 
niet dat dit zinvol is. Het is bij 
voorbeeld duidelijk dat een discussie 
over het thema verzuring nationaal 
gezien een te enge discussie zou zijn, 
omdat nog steeds 6 0 % van de 
verzuring afkomstig is uit het 
buitenland. 

Voorzitter! Een ander kenmerk van 
het milieubeleid dat dit kabinet denkt 
te voeren, betreft het tweesporenbe-
leid. Ik kan daarover gelukkig kort 
zijn, omdat in deze Kamer geen 
fundamenteel verschil van inzicht 
bestaat in de opvatting dat het 
milieubeleid èn brongericht èn 
effectgericht moet zijn, waarbij 
sommige fracties uiteraard de nadruk 
leggen op de brongerichte aanpak en 
andere fracties wat meer kijken naar 
de effectgerichte aanpak. Wij hebben 
geprobeerd in dit IMP vooral die 

relatie tussen de brongerichte 
aanpak en de effectgerichte aanpak 
te leggen en om de onderlinge 
verbanden duidelijk te maken. 

Een ander belangrijk kenmerk van 
het milieubeleid is de verinnerlijking. 
Er zijn mensen die dit een vervelend 
woord vinden en die graag zien, dat 
wij daarvoor een andere term vinden. 
Ik zie nu mevrouw Oomen knikken. Ik 
geloof echter toch, dat het woord 
"verinnerl i jk ing" duidelijk maakt wat 
wij daarmee bedoelen. Wij bedoelen 
daarmee, dat alle betrokkenen, alle 
mensen die medeverantwoordelijk 
zijn voor het milieu — het bedrijfsle-
ven, milieugroeperingen en burgers 
- vanuit een eigen visie, vanuit een 
eigen verantwoordelijkheid moeten 
besluiten om milieumaatregelen te 
nemen. Dat betekent niet altijd een 
stok van de overheid achter de deur. 
Dat betekent dat men ook zelf de 
wens moet hebben om goed om te 
gaan met dat milieu. 

De heer Eisma heeft opgemerkt, 
dat dit verhaal over verinnerlijking 
eigenlijk een optimistisch verhaal is. 
Hij verwijst naar de reactie van het 
VNO en van het Landbouwschap op 
het IMP. Ik kan eigenlijk meevoelen 
met de heer Eisma. Als je de reacties 
op het IMP leest, krijg je aanvankelijk 
ook een beetje de indruk dat elke 
groepering wat te veel vanuit het 
eigen standpunt dat milieu benadert. 
Wat dat betreft zou het goed zijn als 
organisaties, die meedenken over het 
milieubeleid, ook bereid zijn niet altijd 
vanuit het eigen belang te redeneren. 

Ik stel overigens ook vast, als wij 
kijken naar de houding van de 
werkgeversoverganisaties, dat er 
goede stappen zijn gezet. Een jaar 
geleden is die brochure "Mil ieuzorg 
in bedri jven" uitgekomen. Natuurlijk 
kun je daarop op- en aanmerkingen 
maken, maar ik vind toch dat de 
werkgeversorganisaties hiermee een 
stap hebben gezet om duidelijk te 
maken dat ook het milieu hun 
verantwoordelijkheid is. In dat 
opzicht moeten wij doorgaan met die 
verinnerlijking; met daarbij wel de 
kanttekening dat verinnerlijking niet 
de enige beleidsstrategie is. 

Een laatste kenmerk van dat 
milieubeleid is het samenspel met de 
andere overheden. Bij het voeren van 
een milieubeleid zijn wij natuurlijk 
afhankelijk van de medewerking van 
andere overheden. Het is ook zo, dat 
het milieubeleid in een aantal 
opzichten is gedecentraliseerd. Dat 
betekent dat je samen met provin-
cies, gemeenten en waterschappen, 

maar ook samen met andere landen 
moet proberen dat milieubeleid te 
voeren, vanuit de gedachte van 
samenspel en partnership, dus geen 
partnergrip. Daarmee wil ik aangeven 
dat wij niet de illusie moeten hebben, 
dat alles vanuit Den Haag is te 
regelen. 

Het IMP dat vandaag ter discussie 
staat, is een voortgangsrapportage. 
Er is bewust afgezien van een nieuwe 
visie op het milieubeleid, omdat die 
visie in het vorige IMP zeer uitvoerig 
is verwoord. Daarover is in de Kamer 
gesproken. In het regeerakkoord is 
ook vastgesteld, dat wij doorgaan op 
de koers van het vorige kabinet. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Veldhoen had in dat kader een 
opmerking aan het adres van mijn 
voorganger de heer Winsemius. De 
heer Veldhoen stelde vast, dat in zijn 
visie de heer Winsemius eigenlijk in 
1984 die gidsfunctie voor Nederland 
had opgegeven. Ik vind dat geen 
terecht verwijt. Ik vind dat ook een 
verwijt dat niet klopt met de feiten 
die ik in de afgelopen maanden heb 
gezien. Nederland had internationaal 
een belangrijke rol. Ik kan nog steeds 
vaststellen, dat bij die internationale 
bijeenkomsten die ik in de afgelopen 
maanden heb bijgewoond voor 
Nederland, nog steeds wordt 
gekeken naar het Nederlandse 
standpunt. Nederland zal in dat kader 
nog steeds een voortrekkersrol 
kunnen vervullen. 

De heer Veldhoen (PvdA): De 
minister noemt nu de gidsfunctie en 
de gidsfunctie van zijn voorganger. 
Het was niet in 1984, maar in 1983 
dat ik de ommekeer van Winsemius 
signaleerde. De oorzaak daarvan 
was, dat toen de deregulering van 
start ging. In die deregulering stond 
onder andere, dat wij voortaan op 
een soort modaal EG-niveau moesten 
werken, als een gemiddelde EG-lid-
maat. Voor die tijd hadden wij de 
gidsfunctie. Dat is de reden dat bij 
voorbeeld op het gebied van export 
van chemisch afval — de heer 
Winsemius zei nog in 1982 dat wij de 
hoeveelheid daarvan sterk moesten 
beperken — het beleid volslagen is 
omgedraaid. Dat heb ik de heer 
Winsemius verweten. Ik heb de 
regering gevraagd, het beleid terug 
te draaien. 

Minister Nijpels: Ik vind het verwijt 
aan mijn voorganger, de heer 
Winsemius, niet terecht. Uit hetgeen 
ik in de afgelopen maanden heb 
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mogen leren, heb ik niet begrepen 
dat Nederland zijn gidsfunctie heeft 
opgegeven. Op de manier waarop dit 
kabinet aan het internationaal 
milieubeleid gestalte denkt te geven, 
kom ik straks nog terug. Gelet op het 
beleid ten aanzien van de zure regen 
en het beleid op het gebied van 
milieu en ontwikkelingssamenwer-
king en ook gelet op bij voorbeeld het 
feit dat het milieubeleid internatio-
naal de aandacht trekt en ook in 
belangrijke mate een element zal 
vormen bij het vierde actieplan van 
de EG, ben ik van mening dat 
Nederland niet alleen in het verleden 
een voortrekkersrol heeft vervuld, 
maar die wat mij betreft ook in de 
toekomst zal spelen. Ik kom hier 
straks nog uitgebreid op terug. 

Ik maak nu een enkele opmerking 
naar aanleiding van wat de heer 
Braams heeft gesteld over de 
milieuparagraaf in het regeerakkoord. 
In het regeerakkoord is in een korte 
paragraaf ook gesproken over de 
handhaving, als een van de kernpun-
ten van het beleid. Wi j hebben 
daarover enkele weken geleden 
tijdens een UCV al gesproken. Ik zal 
daar nu aan voorbijgaan. Uiteraard 
zal in de komende jaren uitvoering 
worden gegeven aan wat in het 
regeerakkoord is gesteld ten aanzien 
van het intensiveren van de milieu-
normen. Op de opmerking dat het 
gaat om kwaliteitseisen en dat 
daarbij de risico's voor mens en 
milieu dienen te worden betrokken, 
kom ik straks nog terug. 

Wat mij aansprak in het betoog 
van de geachte afgevaardigde de 
heer Veldhoen was dat hij zei dat de 
milieu-aspecten zouden moeten 
worden geïntegreerd in het totale 
economische beleid. Ik vind dat een 
juiste benadering, vooral omdat uit 
die woorden niet een polarisatie 
tussen bewindslieden of departe-
menten blijkt op het gebied van het 
milieu. Nee, het is de taak van het 
milieudepartement en de milieumi-
nister om te proberen, bij zijn 
collega's meerderheden te vinden 
voor het nemen van maatregelen. Dit 
betekent dat het niet moet gebeuren 
in de sfeer van een conflict. Het moet 
gebeuren door samen met de 
collega's te proberen, iedere keer 
een stap te zetten op de weg naar 
het schone milieu. 

De heer Lankhorst (PPR): Dat 
klinkt buitengewoon vriendelijk. Op 
die wijze zal iedereen het er wel mee 
eens zijn. Het gaat er echter om dat 

op een gegeven moment confl ictpun-
ten kunnen ontstaan met bij voor-
beeld de minister van Economische 
Zaken, de minister van Verkeer en 
Waterstaat of de minister van 
Landbouw en Visserij. Voor het 
milieu moet dan iets gebeuren, 
terwijl Economische Zaken heel iets 
anders wi l , bij voorbeeld omdat de 
markt het maar moet regelen. Dan is 
de vraag, of deze minister bereid is, 
het conflict aan te gaan. Het klinkt 
mooi als je zegt dat je het allemaal 
samen moet doen. Er zullen in de 
komende jaren echter stevige 
conflicten ontstaan, bij voorbeeld 
met de minister van Economische 
Zaken. Mijn vraag is, of deze minister 
dan bereid is, werkelijk voor het 
milieu op te komen. Wi l hij dan kijken 
of hij de zaak voor het milieu kan 
winnen? 

Minister Nijpels: Het antwoord op 
de laatste vraag is natuurlijk: ja. Ik 
zou geen knip voor mijn neus waard 
zijn als ik dan niet voor het milieu zou 
opkomen. De vraag is echter niet 
zozeer of ik van plan ben, voor het 
milieu op te komen. De vraag die 
werd gesteld, was of ik bereid zou 
zijn, een conflict aan te gaan. Ik heb 
geprobeerd te betogen dat het 
confl ictmodel niet het aangewezen 
model is om de kwaliteit van het 
milieu te verbeteren. Ik kies voor een 
ander model, namelijk een model 
waarin ik probeer, de collega's op 
mijn lijn te krijgen bij het nemen van 
bepaalde maatregelen. De heer 
Lankhorst kent mij nog uit mijn 
periode als kamerlid. Hij weet dat ik 
ook toen altijd heb geprobeerd, in 
harmonie te opereren. Het conflict is 
in mijn visie dus nog steeds niet het 
aangewezen middel. 

De heer Eisma (D66): Ik heb 
overigens de indruk dat de minister 
op het punt van de variabilisatie van 
de autokosten aardig in het conflict-
model terecht is gekomen! Ik neem 
aan dat hij daar nog op terugkomt. 

Minister Nijpels: Dat heeft de heer 
Eisma voortreffelijk gezien. De 
passage daarover komt aan het eind 
van mijn betoog. 

Ik kom tot enkele opmerkingen 
over de milieukwaliteit. Door een 
aantal afgevaardigden is nog eens 
gewezen op een opmerking uit het 
IMP. Daarin staat dat de kwaliteit van 
ons bestaan, van ons milieu, helaas 
nog steeds achteruit gaat. Het is 
triest, dat te moeten vaststellen. 

Inderdaad wordt de milieukwaliteit 
nog niet op alle fronten gestabili-
seerd. In een aantal opzichten gaat 
de milieukwaliteit achteruit. Zo is de 
verzuring een zorgwekkende 
ontwikkeling. De vitaliteit van de 
bossen gaat nog steeds achteruit, en 
de emissies van stikstofoxyden — 
S02 — en ammoniak zijn nog steeds 
te hoog. Ook bij de vermesting is het 
verhaal weinig opwekkend. Ook 
hierbij moeten nog resultaten worden 
geboekt. De kwaliteit van het 
grondwater loopt nog steeds terug. 
Wij zullen problemen krijgen met 
nitraat. Verder noem ik de problemen 
in verband met C02, de verdroging 
en de grote milieuproblemen in 
ontwikkelingslanden. Wij kunnen al 
met al vaststellen dat er nog veel 
werk op ons ligt te wachten en dat de 
milieukwaliteit nog lang niet optimaal 
is, op een aantal punten zelfs nog is 
verslechterd. 

Hieruit zou dan ook de vraag 
kunnen volgen of de aanpak wel de 
juiste is en of wij wel op de goede 
weg zijn. Ik beantwoord deze vraag 
toch met " j a " , zij het met drie 
kanttekeningen. De eerste kantteke-
ning is dat het volledige wettelijke 
instrumentarium nog maar net 
beschikbaar is. De Wet bodembe-
scherming treedt per 1 januari 1987 
in werking. De WABM moet op een 
aantal punten nog verder worden 
uitgebouwd. Voor de komende jaren, 
vooral voor 1987, ligt een groot 
aantal uitvoeringsbesluiten te 
wachten. 

De tweede kanttekening heeft 
betrekking op de economische 
ontwikkeling. Wij hoeven er niet 
omheen te draaien dat de economi-
sche ontwikkeling op sommige 
punten nadelig voor het milieu 
uitpakt. Dat betekent dat wij de 
economische ontwikkeling mede 
moeten richten op de verbetering van 
de milieukwaliteit. Wat mevrouw 
Oomen hierover zei, sprak mij aan. 

De derde kanttekening is dat wij 
toch in grote mate afhankelijk zijn 
van wat er internationaal gebeurt. Er 
zijn toenemende internationale 
problemen, ledere keer weer blijkt 
dat de milieukwaliteit in Nederland in 
belangrijke mate wordt bepaald door 
gebeurienissen in het buitenland. Ik 
hoef maar te denken aan Tsjernobyl, 
aan het ongeluk met de Rijn, aan de 
zure regen en aan de foto-chemische 
verontreiniging Op al deze onderde-
len is er reden tot zorgen in het 
milieubeleid. Wij kunnen deze 
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problemen in Nederland niet alleen 
oplossen. 

Vandaar dat internationale 
afspraken noodzakelijk zijn, ten 
aanzien van bronnen maar ook ten 
aanzien van produkten. Vandaar ook 
dat wij er rekening mee moeten 
houden dat een aantal doelgroepen 
van het milieubeleid - bij voorbeeld 
de grote internationale industrieën -
ook op internationaal niveau 
opereren. In dit opzicht dienen wij 
dan ook rekening te houden met de 
concurrentieverhoudingen. 

Enkele sprekers zijn ingegaan op 
de wijze waarop internationale 
verdragen en Europese richtlijnen 
doorwerken in de nationale besluiten. 
Met name de heer Braams heeft 
hierover gesproken. Zijn betoog 
kwam er in het kort op neer dat zijn 
fractie een voorkeur heeft voor een 
snelle invoering van de EG-richtlij-
nen. Het spreekt vanzelf dat de 
regering die voorkeur deelt, maar in 
de praktijk blijkt dit helaas niet altijd 
zo simpel te zijn. Natuurlijk heeft de 
heer Braams gelijk als hij zegt dat wij 
niet altijd moeten proberen, de 
richtlijnen tot in detail te verwerken 
in onze wettelijke maatregelen. Aan 
de andere kant vraagt de EG van ons, 
zorgvuldig te opereren. Dat betekent 
dat wij de richtlijnen toch zo goed 
mogelijk moeten verwerken. Ik ben 
graag bereid, maar aanleiding van 
vragen van de heren Braams en 
Veldhoen, ieder jaar bij de begroting 
een overzicht te geven van de stand 
van zaken met betrekking tot de 
uitvoering van de Europese richtlij-
nen. Het lijkt mij dan ook voor de 
Kamer iets gemakkelijker, voor 
zichzelf te inventariseren of er al dan 
niet sprake is van vooruitgang. 

De geweldige problemen die op 
ons afkomen en die al op ons bordje 
liggen, vormen een uitdaging. Toch 
gebiedt de realiteit, met het oog op 
het internationale aspect, enige mate 
van bescheidenheid. Ik kom daar 
straks nog op terug. 

Door de heren Braams en Veld-
hoen is gevraagd of ik nog eens op 
een rij wil zetten waar de milieupara-
graaf in het regeerakkoord in de 
komende jaren toe gaat leiden. 
Mevrouw Oomen heeft gezegd dat 
het IMP te veel de geest ademt van 
"even rustig aan" . Voorzitter, ik zal 
uitleggen waarom ik het in dat 
opzicht niet met mevrouw Oomen 
eens ben. Ik zal ook proberen aan te 
geven wat er in de komende jaren 
van het kabinet te verwachten is, 

voor zover dat al niet is verwoord in 
het IMP. 

In de eerste plaats is er de 
afspraak in het regeerakkoord om de 
Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne, de WABM of, zoals ik de heer 
Veldhoen wel eens heb horen zeggen 
de WAB-Mi l , uit te bouwen tot een 
milieukaderwet. Ik denk dat dit van 
het allergrootste belang is. Dat 
voornemen is onder andere tot 
uitdrukking gekomen in het wets-
voorstel financiële bepalingen, dat ik 
een maand geleden naar de Kamer 
heb gestuurd. Het komt ook nog 
verder tot uitdrukking in het wets-
voorstel dat in de eerste helft van 
1987 te verwachten is en dat gaat 
over de algemene regels en vergun-
ningen voor inrichtingen en het zal 
ook nog worden gevolgd door een 
wetsvoorstel ten aanzien van de 
plannen en van de milieukwaliteitsei-
sen. Als wij dat gehele pakket bij 
elkaar nemen, dan betekent dit dat 
wij aan het eind van de kabinetsperi-
ode, als de Kamer bereid is de 
wetsontwerpen ter zake binnen die 
termijn te behandelen, uitvoering 
hebben gegeven aan de wens in het 
regeerakkoord om te komen tot een 
milieukaderwet. 

De heer Veldhoen (PvdA): Voorzit-
ter! De minister spreekt voornamelijk 
over wetgeving. Wordt in die wet dan 
ook geregeld dat de depositie van 
zure regen en de totale hoeveelheid 
mest wordt teruggedrongen? Het is 
prachtig om wetgeving te maken 
maar wij hebben meer naar regels en 
echte activiteiten gevraagd. 

Minister Nijpels: Voorzitter! Dat was 
nog maar het eerste punt en ik heb er 
nog vijftien op mijn lijstje staan. Ik 
vrees dat ik in de rest van mijn 
verhaal uitgebreid terug zal komen 
op die depositiedoelstellingen. Ik zou 
de heer Veldhoen dan ook willen 
vragen, enig geduld te betrachten. 

De heer Veldhoen (PvdA): U vreest 
dat? 

Minister Nijpels: Ja ik vrees dat het 
noodzakelijk is. Het zou goed zijn als 
het niet noodzakelijk was. 

De heer Veldhoen (PvdA): Het is 
zeker noodzakelijk. 

Minister Nijpels: Inderdaad, zeker 
na datgene wat ik straks ga zeggen. 

Mijn tweede punt heeft betrekking 
op de Wet bodembescherming. 

Tijdens de eerste UCV die ik als 
minister in dit huis heb mogen 
meemaken, werd die wet besproken. 
Ik denk niet dat wij hierop uitgebreid 
moeten terugkomen. Het is evenwel 
duidelijk dat het gehele proces van 
sanering van vervuilde bodems ook in 
deze periode fors wordt aangepakt. 
Het kabinet heeft niet voor niets 
hiervoor 123 miljoen gulden extra ter 
beschikking gesteld. 

Het derde punt betreft het 
nationaal milieubeleidsplan dat in de 
eerste helft van 1988 zal uitkomen. 
Het is goed, er nog eens de nadruk 
op te leggen dat in het nationaal 
milieubeleidsplan ook de visie op de 
middellange en de wat langere 
termijn van het kabinet zal worden 
gegeven over het milieubeleid dat 
gevoerd zal moeten worden. Met 
andere woorden, de visie waarover is 
gesproken en die bij voorbeeld in het 
vorige IMP duidelijk was verwoord, 
zal ook haar neerslag krijgen in het 
nationaal milieubeleidsplan. Ik meen 
dat de rauwe werkelijkheid ons 
noodzaakt om in het nationaal 
milieubeleidsplan een aantal 
verscherpte normen op te nemen. 
Daarover volgt nog meer. 

Het vierde belangrijke punt in deze 
kabinetsperiode is de integratie van 
de Afvalstoffenwet en de Wet 
chemische afvalstoffen. Wij hebben 
hierover ook vorige week gesproken. 
Daarnaast betreft het de terugdrin-
ging van emissies van S02 van de 
stikstofoxyde en van de ammoniak. 
Het raakt de uitwerking van een 
groot aantal wettelijke maatregelen 
in de vorm van AMvB's. Andere 
concrete acties die ik zou willen 
noemen, zijn bij voorbeeld het 
realiseren van de verbrandingsoven 
voor chemisch afval, de aanpak van 
de C02-problematiek, het realiseren 
van de slufter voor vervuilde slib, het 
realiseren van de C2-deponie. In 
deze kabinetsperiode zullen er 1500 
LPG-stations worden gesaneerd; er 
zal sprake zijn van een sanering van 
50.000 woningen in verband met de 
geluidshinder en 300.000 zullen niet 
langer meer vallen onder de oude 
hinderwetverplichting. Daar zullen 
standaardvoorschriften voor worden 
gemaakt. Ik tel daar nog bij op de 
realisering in deze kabinetsperiode 
van doorvoering van Eurosuper op 
ieder benzinestation in ons land. Ik 
kijk tevens naar de lawine van 
stukken die de Kamer zal krijgen 
omtrent de vraag: ja of neen tegen 
kernenergie. Dan kan toch niet 
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worden volgehouden dat dit IMP rust 
uitstraalt! 

Ik verwijs nog naar de pagina's in 
het IMP waarop ten aanzien van 150 
onderwerpen — alleen al voor 1987 
— nota's, standpunten, algemene 
maatregelen van bestuur, beschikkin-
gen of convenanten worden toege-
zegd. Het zal al een hele kunst 
worden om die 150 punten in 1987 
allemaal te realiseren. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Voorzitter! Ik constateer een hele rij 
beleidsvoornemens. Tot op dit 
moment heb ik echter geen nieuwe 
beleidsvoornemens gehoord. Sterker 
nog, op een aantal punten wordt 
uitstel aangekondigd. Ik denk dan 
aan de Eurosuper, die aanvankelijk 1 
oktober ingezet zou worden. 

Minister Nijpels: Ik kom op de 
Eurosuper nog terug. Wat wij met 
elkaar in het regeerakkoord hebben 
afgesproken, is dat het milieubeleid 
wordt voortgezet. Voor 1987 gaat 
het om 150 activiteiten: nota's, 
algemene maatregelen van bestuur, 
beschikkingen, convenanten en 
standpunten. Dat legt een gigantisch 
beslag op het ambtelijk apparaat. Ik 
stel vast dat de milieuproblemen 
waarmee wij worstelen op dit 
moment bekend zijn. Het gaat er niet 
om, nog langer te studeren. Het gaat 
er ook niet om, steeds weer nieuwe 
problemen aan te dragen. Als die er 

zijn, moeten zij natuurlijk worden 
bekeken. Maar het gaat er nu om, dat 
milieu concreet te verbeteren. Dat 
houdt niet alleen nieuwe wetgeving, 
nieuwe regels in. Het gaat om 
uitvoering van hetgeen in de 
afgelopen kabinetsperiode is 
afgesproken. Het bouwwerk staat er. 
Wij moeten nu aan het werk. 
Natuurlijk is uitvoering in een aantal 
opzichten minder spectaculair. 
Wanneer het echter gaat om de 
kwaliteit van het werk is uitvoering 
van doorslaggevender belang dan 
alleen het stellen van regels en het 
maken van een wettelijk bouwwerk. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Voorzitter! Ik heb de indruk dat de 
minister mij niet goed heeft begre-
pen. Het is het één of het ander. Wij 
kunnen in het IMP constateren dat de 
milieukwaliteit zich op een aantal 
punten verslechtert en dat wij met 
het beschikbare instrumentarium 
stringentere maatregelen moeten 
nemen, of wij stellen dat dit niet 
nodig is — hetgeen in het IMP moet 
worden geconstateerd — en dat dus 
kan worden doorgewerkt aan de 
beleidsvoornemens uit de vorige 
kabinetsperiode. 

Minister Nijpels: In de eerste plaats 
voeren wij uit wat in de afgelopen 
kabinetsperiode is afgesproken. Dat 
vraagt veel energie. Het gaat om veel 
punten. In de tweede plaats zullen wij 

bepaalde normen aanscherpen, als 
blijkt dat zij niet leiden tot het 
beoogde resultaat. Uiteraard kom ik 
hierop nog terug. Er werd echter 
gediscussieerd over het IMP. Ik ben 
van mening dat het IMP barst van de 
activiteiten. Ik zal eerlijk gezegd al blij 
zijn als wij alle activiteiten in 1987 tot 
uitvoering kunnen brengen. 

Er is gesproken over de prioritei-
tenstelling. Natuurlijk moeten 
prioriteiten worden gesteld. Er is 
gezegd dat er af en toe wat meer 
gestudeerd moet worden. Studeren 
is prima, maar het is van belang dat 
wij niet te lang studeren. Af en toe 
moeten er concrete maatregelen 
worden genomen. Als je te lang 
studeert, kunnen maatregelen wel 
eens geen zin meer hebben. Wat de 
prioriteitenstelling betreft, heb ik 
helaas dinsdag kunnen beluisteren 
dat aan één punt minder prioriteit 
wordt toegekend. Het gaat dan om 
de hinder. De Kamer heeft mij veel 
nieuwe ideeën meegegeven. Daar 
ben ik blij mee. Ik ben van mening 
dat wij gezamenlijk dat milieubeleid 
gestalte moeten geven. Dan wil ik 
echter geen verhalen horen over 
meer prioriteiten stellen. Ik krijg dan 
graag een lijstje met activiteiten die 
niet moeten worden uitgevoerd. 
Daartoe gaan wij natuurlijk niet over. 
Wij moeten proberen om het 
milieubeleid, zoals vastgelegd in het 
IMP, zo goed mogelijk tot uitvoering 
te brengen. Er zijn vragen gesteld 
over het beheer en over handhaving. 
Tijdens de UCV van 3 november is 
hierover al uitgebreid gesproken. Ik 
wil daarop dus nu niet te diep op 
ingaan. Er zijn echter twee onderwer-
pen waarover ik toch iets naders wil 
zeggen. Ik doel op de vragen die 
gesteld zijn door de heren Lankhorst 
en Van den Berg. 

De heer Lankhorst sprak over de 
vervuiling van de Rijn en over 
milieugevaarlijke stoffen. Wat mij 
vooral aansprak in zijn verhaal was, 
dat het op zich natuurlijk niet goed is 
dat het milieubeleid het moet hebben 
van incidenten. Die aandacht moet 
permanent zijn. Ik ben het met hem 
eens dat het droevig is dat wij een 
incident met de Rijn nodig hebben 
om weer extra aandacht voor de Rijn 
te krijgen. Hij vroeg om een aantal 
concrete maatregelen in het kader 
van de Rijn en het ongeluk dat heeft 
plaatsgevonden. Ik zal er enkele op 
een rijtje zetten. Ik doe dit mede 
namens mijn collega van Verkeer en 
Waterstaat. 

Allereerst is een evaluatie van de 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA) aan de interruptiemicrofoon. Links mevrouw Roosen van Pelt 
(CDA) 
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gevolgen gewenst. Dat spreekt 
vanzelf. Dit betekent dat daaraan 
beschouwingen moeten worden 
gekoppeld over het herstel, met 
name van de ecologische systemen 
die wij kennen. 

In de tweede plaats zijn voorzorgs-
maatregelen noodzakelijk, ter 
voorkoming van gevaar voor milieu 
en volksgezondheid. Ik doel op de 
externe veiligheidsrapporten die 
straks voor 65 bedrijven in Nederland 
verplicht zullen worden. Dat betekent 
dat die bedrijven de plicht opgelegd 
krijgen om niet alleen te kijken naar 
het gevaar binnen zo'n bedrijf maar 
ook om duidelijk te maken in een 
openbaar rapport dat door iedereen 
kan worden gelezen en getoetst, 
welke risico's zo'n bedrijf voor de 
buitenwereld kan opleveren. Als er 
sprake is van een calamiteit, moet 
ook duidelijk worden gemaakt op 
welke wijze bedrijven denken te 
opereren. Op het moment dat een 
calamiteit zich onverhoopt voordoet, 
moet aangegeven worden hoe men 
denkt rekening te kunnen houden 
met het milieu. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Zou het 
mogelijk zijn dat de rapportage over 
de externe veiligheid waarvoor nu 
stringentere regelingen worden 
voorgesteld, eerst aan de Kamer 
worden gestuurd voordat de eisen 
worden opgelegd? Wij kunnen dan 
bezien of een en ander stringent 
genoeg is. 

Minister Nijpels: Mijnheer de 
Voorzitter! Mijns inziens zal er in de 
Kamer een discussie worden gevoerd 
over de Post Seveso-richtlijn. Men 
weet dat ik deze in augustus naar de 
Raad van State heb gestuurd, dus 
nog voor het ongeluk in de Rijn. Ik 
stel mij voor dat de Kamer deze 
richtlijn krijgt. Ik ben graag bereid 
daarover met de Kamer verder te 
praten. De discussie zal over de 
uitwerking van de richtlijn in de 
Nederlandse wetgeving moeten 
worden gevoerd. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Als ik het goed begrijp wordt de Post 
Seveso-richtlijn door Nederland iets 
anders uitgelegd dan in Europees 
verband. Mijns inziens is het een 
goede zaak dat de beleidsnotitie over 
de externe veiligheid als apart stuk 
aan de Kamer wordt meegestuurd. 

Minister Nijpels: Deze is opgeno-

men in de toelichting op de uitwer-
king van de Post Seveso-richtlijn. Het 
lijkt mij, nogmaals, het beste als de 
discussie plaatsvindt aan de hand 
van het concept-WABW. Als men 
meer informatie wenst, zal deze ook 
worden verstrekt tijdens het debat 
hierover. 

Een volgend punt dat noodzakelijk 
is, is dat wij in internationaal verband 
periodiek de risicodragende bedrijven 
gaan doorlichten. In eerste instantie 
denk ik dan aan de risicovolle 
gebieden in het stroomgebied van de 
Rijn. Dit zal moeten gebeuren door 
een internationale commissie van 
deskundigen die toegang moet 
krijgen tot de bedrijven die langs de 
Rijn liggen. Zij moet de mogelijkheid 
krijgen, te bekijken hoe deze 
bedrijven opereren en of er gevaren 
voor het milieu zijn. Het spreekt voor 
zichzelf dat de alarmregeling moet 
worden verbeterd. Voorts spreekt het 
voor zichzelf dat wij de ecologische 
doelstelling voor de Rijn formuleren. 

Deze zaken zullen door Nederland 
aan de orde worden gesteld op de 
vervolgconferentie van de Rijnminis-
ters op 19 december in Rotterdam. 
Mijn collega van Verkeer en Water-
staat en ik zullen de Kamer uiteraard 
daarvan op de hoogte houden. 

Overigens is ook weer eens 
duidelijk geworden, zeker door de 
ongelukken in Tsjernobyl en de Rijn, 
dat het van levensbelang is, te 
beschikken over een goed monitor-
systeem opdat wij snel kunnen 
reageren. Wij moeten in dat opzicht 
toch vaststellen, dat Nederland zowel 
bij het Tsjernobyl- als het Rijn-onge-
luk toch in staat was via dat systeem 
adequaat te reageren. Ook dat mag 
wel eens een keer worden vastge-
steld. 

De heer Van den Berg heeft een 
vraag gesteld over decentralisatie, 
handhaving en beheer. Hij vroeg, wat 
er nu eigenlijk gebeurt met de 
decentralisatie. Ik denk dat het 
milieubeleid al in belangrijke mate is 
gedecentraliseerd. De komende jaren 
moeten de knelpunten op dat terrein 
worden opgespoord. De knelpunten 
zijn voor een deel bekend. Het gaat 
om de financiële middelen van de 
gemeente en dikwijls ook om de 
intergemeentelijke samenwerking, 
waarmee je het minimaal benodigde 
draagvlak kan krijgen. In dat opzicht 
is een aantal maatregelen genomen, 
gebeurt onderzoek en worden 
subsidies verstrekt om de uitwerking 
van de decentralisatie gestalte te 
geven. Ik denk bij voorbeeld aan het 

proefproject "handhaving chemisch 
afval", aan de hulpprogramma's voor 
de uitvoering van de Hinderwet en 
aan de partiële projecten voor de 
afvalstoffen. 

Ik kom thans op de centrale 
thema's in het milieubeleid, zoals 
verzuring, verwijdering, verstoring, 
verspreiding en vermesting. Gezien 
de tijd, zal ik mij beperken tot een 
drietal thema's waarover voorname-
lijk opmerkingen zijn gemaakt. Ik doel 
dan op de verzuring, op de verwijde-
ring en op de verstoring. 

De heer Veldhoen en mevrouw 
Oomen hebben gesteld, dat het 
bereiken van een aantal depositie-
doelstellingen onder druk komt te 
staan door de verhoogde auto-mobi-
liteit en ook door de economische 
groei. Ik wil benadrukken dat de 
depositie- en emissiedoelstellingen 
nog niet zolang geleden zijn vastge-
steld, namelijk in de loop van 1984. 
Er is toen ook afgesproken, dat wij 
die doelstellingen in 1988 zouden 
evalueren. Ik kan mij echter, gezien 
die toenemende economische groei, 
voorstellen dat het noodzakelijk is om 
op een aantal punten eerder te 
onderzoeken hoe het zit met die 
reductiedoelstellingen, vooral omdat 
wij nu al kunnen vaststellen dat die 
onder druk zijn komen te staan. In 
dat opzicht vraag ik in het bijzonder 
aandacht voor reductie van stiksto-
foxyde. Die zal — dat kunnen wij nu 
al vaststellen — tegenvallen. Dat 
betekent ook dat wij in 1987 een 
tussentijdse evaluatie zullen doen van 
het onderzoek naar de effecten van 
stikstof en de verdergaande bestrij-
dingstechnieken voor de NOx-en. Die 
tussentijdse evaluatie is des te 
dringender geworden, gezien de 
voorgenomen plannen inzake 
nieuwbouw van kolenstookcentrales. 
Ik stel mij voor, deze nieuwe 
gegevens van de tussentijdse 
evaluatie bij de behandeling van de 
begroting voor 1987 mondeling aan 
de Kamer mede te delen. Eerder is 
dat niet mogelijk. Bovendien zal deze 
zaak uitgebreid aan de orde komen in 
het nationaal milieubeleidsplan, dat 
in het voorjaar van 1 988 zal verschij-
nen. 

De heer Veldhoen (PvdA): De 
minister zegt dus, dat het duidelijk is 
dat het misgaat wat betreft de 
depositie van stikstofoxyde en dus 
gaan wij weer studeren en het beleid 
evalueren. En dus moeten wij weer 
een jaar wachten. Volgens mij is het 
verstandiger te kijken, welke schone 
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technologieën er op dit gebied al in 
de handel zijn. Ik verwijs naar het 
elektriciteitsbedrijf in Schipluiden en 
naar Nederlandse importeurs van 
uitstekende apparatuur, waarmee de 
stikstofoxyde-uitworp met 4 0 % tot 
6 0 % is teruggebracht. Daar moet 
naar gekeken worden. Er moet 
natuurlijk ook gestudeerd worden, 
maar je kunt toch ook een beetje 
anticiperen op het beleid? 

Minister Nijpels: Dat is juist de kern 
van wat ik heb betoogd. Wij gaan 
niet zozeer studeren op de vraag, of 
de resultaten tegenvallen. Ik heb 
namelijk al gezegd, dat de resultaten 
op dat punt tegenvallen. Er wordt wel 
gestudeerd op de bestrijdingstech-
nieken, waarvan u zelf al een 
prachtig voorbeeld noemde. In dat 
opzicht moeten wij bezien, wat de 
stand der techniek ons op dit 
moment kan opleveren als wij willen 
doorgaan met een verdere reductie, 
verder dan nu is afgesproken. 
Vandaar dat wij nu ook onderzoek 
verrichten naar de effecten van 
stikstof. Ik zal een technisch 
voorbeeld noemen. Er werd altijd 
verondersteld dat de zure regen voor 
een aanzienlijk deel verantwoordelijk 
zou zijn voor de vergrassing van 
grote heidegebieden. Wat blijkt nu? 
Het is niet zozeer de verzuring, maar 
de overdaad aan stikstof die leidt tot 
vergrassing. Dat is een vorm van 
overbemesting. Een jaar geleden 
namen wij nog aan dat de verzuring 
in dat opzicht een bepaald gevolg 
zou hebben. Nu blijkt uit onderzoek 
dat naar alle waarschijnlijkheid dit 
probleem wel met de verzuring 
samenhangt, maar dat toch sprake is 
van een andere invalshoek. Dit soort 
zaken zullen wij moeten bekijken. In 
het IMP zijn daarover opmerkingen 
opgenomen. De afgelopen dagen is 
hier in Europees verband een 
workshop georganiseerd over de 
verzuringsproblematiek. Daarbij 
komen iedere keer weer nieuwe 
gegevens boven tafel. De resultaten 
vallen tegen; wat kunnen wij daaraan 
doen? In 1987 zullen de te nemen 
maatregelen bekend worden 
gemaakt. 

De heer Braams (VVD): U hebt een 
paar keer gezegd dat de resultaten 
tegenvallen. Toch is er behoefte aan 
inzicht. Als de autoverkopen 
toenemen, zou het kunnen zijn dat 
daarmee ook de vervanging van 
auto's toeneemt. Dat betekent dat er 
sprake is van een snellere doorstro-

ming naar auto's met minder 
energieverbruik. Wordt er sneller 
vervangen? Gaan er meer auto's naar 
de schroothoop? Neemt het aantal 
gereden kilometers toe? Neemt de 
hoeveelheid brandstof toe? Al die 
gegevens zou ik graag willen hebben. 
U hebt tegen de heer Lankhorst 
gezegd dat niet per incident moet 
worden bestuurd. Ik neem aan dat er 
vragen kunnen rijzen door de groei 
van de economie en de groei van het 
aantal auto's. 

Minister Nijpels: Ik kom nog terug 
op de opmerkingen over verkeer en 
milieu, waarbij ik wat cijfers zal 
geven. Daaruit zal blijken dat een 
aantal resultaten tegenvalt. Vorig jaar 
is gezegd dat in 1988 evaluatie 
plaats zal vinden. Wat ik nu aan 
resultaten zie op het terrein van de 
stikstofoxyden valt tegen, in vergelij-
king met wat wij vorig jaar wisten. 
Dat betekent voor dit kabinet dat wij 
zullen proberen de Kamer in 1987 
tijdens de begrotingsbehandeling 
mondeling te informeren over de te 
nemen maatregelen. Het tegenvallen 
van de resultaten is pas de laatste 
maanden beetje bij beetje bekend 
geworden. Nogmaals: het milieube-
leid kan niet van de ene op de andere 
dag worden veranderd. Wij hebben 
afspraken gemaakt. Het feit dat ik 
tegen de Kamer heb gezegd dat we 
die afspraken opnieuw gaan bekijken, 
geeft aan dat het kabinet dit punt 
serieus neemt. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik begrijp 
het niet helemaal. U zegt tot twee 
keer toe dat u de Kamer tijdens de 
begrotingsbehandeling over 1987 
iets mee zult delen. Dat betekent 
toch dat u dat nu zou moeten doen? 
Ik stel die haast overigens zeer op 
prijs. 

Minister Nijpels: Ik ben blij dat u bij 
het stellen van uw vraag glimlacht, 
want u weet dat u een overbodige 
vraag stelt. Het gaat uiteraard om de 
begrotingsbehandeling die plaats-
vindt in 1987. U weet nu al dat die 
begrotingsbehandeling zal gaan over 
de begroting voor 1988. 

De heer Lankhorst (PPR): Als wij 
nog een jaar te gaan hebben, begrijp 
ik niet waarom u nu zegt dat u die 
mededelingen te zijner tijd mondeling 
zult doen. Ik mag toch aannemen dat 
wij voor die tijd eerst een schriftelijke 
reactie krijgen, waarop wij tijdens de 
begrotingsbehandeling terug kunnen 

komen? Ik zou het niet prettig vinden 
als wij er in het komende jaar niets 
over horen en als u daarna in eerste 
termijn mondeling met uw standpunt 
komt. Ik vind dat een vreemde 
aankondiging. Nu lach ik dus niet 
meer! 

Minister Nijpels: Dat kan helaas 
niet, omdat wij nu bezig zijn met het 
onderzoek naar nieuwe verbrandings-
technieken en de NOx-en. Het kan 
in de komende vier jaar natuurlijk niet 
zo zijn dat de Kamer naar aanleiding 
van bepaalde gegevens alles aan de 
kant veegt. Zo werkt het niet. 
Hierover zal overleg, ook internatio-
naal, moeten plaatsvinden. Immers, 
ook internationaal gebeurt op dit 
moment het een en ander aan het 
terugdringen van de stikstofoxyden. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): Ik 
vind het voorstel van de minister erg 
procedureel van aard, want hij weet 
nu toch nog niet of wij de begroting 
zullen behandelen in oktober of in 
december. Daar zit al drie maanden 
tussen. Dan kan de minister toch de 
toezegging doen dat medio volgend 
jaar door hem goede informatie 
wordt verschaft. Dan behoeven wij 
mensen ook niet te overvallen met 
nieuwe regelgeving. Dat lijkt mij ook 
slecht. 

Minister Nijpels: Voorzitter! Met uw 
goedvinden wil ik de volgende 
afspraak maken. Als de Kamer de 
behandeling van de begroting milieu 
niet aan het begin van de agenda zet, 
maar wat later in het jaar, zal ik in 
staat zijn de Kamer een notitie te 
doen toekomen. Als de begroting 
wordt behandeld in oktober, kan ik 
op dit moment die toezegging nog 
niet doen, want wij hebben tijd nodig 
om een en ander op papier te zetten. 
Men moet reëel zijn. Als wij in 
Nederland praten over nieuwe 
bestrijdingstechnieken, moet men 
niet denken dat omdat wij die mening 
hebben er dan ook opeens nieuwe 
bestrijdingstechnieken zullen komen. 
Wij moeten dit op een verstandige 
manier doen. Dan wil ik de Kamer 
graag tegemoet komen, voor zover ik 
dat al niet gedaan heb, door met een 
tussentijdse evaluatie te komen. 

De heer Veldhoen (PvdA): De 
minister herinnert zich nog wel dat hij 
ook gisteren antwoorden naar de 
Kamer heeft gestuurd. Daarin staat 
het antwoord heel duidelijk. In 
Nederland is van bepaalde maatrege-
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len vooralsnog uit kostenoverwegirv 
gen afgezien. Wij hebben het over de 
stand der techniek. Wat in Duitsland 
wel kan, kan in Nederland niet 
vanwege kostenaspecten. Dat is zeer 
betreurenswaardig. 

Minister N i j pe l s : Dat is de lijn die in 
het verleden door mijn voorganger is 
gevolgd. Die lijn zal dus moeten 
worden bekeken. Dat is een van de 
punten waarover wij een standpunt 
zullen moeten bepalen. Daarmee is 
de Kamer overigens in het verleden 
akkoord gegaan. Als de Kamer iets 
anders w i l , zullen wij elkaar daarover 
volgend jaar ontmoeten. 

Ik ga verder met een paar opmer-
kingen over het internationale 
overleg. Aanstaande maandag vindt 
de milieuraad plaats in Brussel. Daar 
zal worden gesproken over het 
dossier grote vuurhaarden. Ik maak 
mij nu al grote zorgen over vooral de 
Engelse visie. Wij weten dat de 
Engelse regering de maatregelen die 
in dit opzicht in de EG genomen 
zouden moeten worden, blokkeert. 
Dat is buitengewoon jammer. 
Daardoor zullen wij een stukje 
vooruitgang moeten missen. 

Mevrouw Oomen heeft in dit 
verband gevraagd of Engeland nu 
eigenlijk weigert om maatregelen uit 
te voeren. Dat is niet precies het 
geval. Er zijn nog geen maatregelen. 
Engeland blokkeert juist de totstand-
koming van deze maatregelen. Men 
weet overigens ook dat Engeland 
geen partij is in het protocol van 
Helsinki. In dat protocol wordt 
gesproken over 3 0 % reductie. Zelfs 
daaraan houdt Engeland zich niet. 
Men weet dat in Nederland het 
beleid erop gericht is om in 1995 al 
een reductie van 5 0 % S02 te 
bereiken. In dat opzicht gaan wij dus 
al veel verder dan het protocol van 
Helsinki dat door Engeland nog 
steeds niet is ondertekend. 

De heer Eisma (D66): De minister 
spreekt over de aanstaande milieu-
raad van maandag. Heeft hij de 
agenda van de milieuraad naar de 
Kamer gestuurd? 

Minister N i j pe l s Ja ik heb de brief 
daartoe een dezer dagen onderte-
kend. 

De heer E isma (D66): Ik zal niet de 
enige zijn in deze Kamer die hem nog 
niet onder ogen heeft gehad. Dan is 
het nuttig — daar praten wij in het 
kader van de vaste kamercommissie 

voor Europese zaken over — om 
tevoren aan de hand van de agenda 
een deugdelijke toelichting te 
hebben, waarna overleg over de 
milieuraad moet plaatsvinden. Dat 
kan nu helaas niet, omdat wij behalve 
uit de woorden van de minister van 
nu, verder niet geïnformeerd zijn over 
de stand van zaken in de milieuraad 
van aanstaande maandag. 

Minister N i j p e l s : Het is aan de 
Kamer om overleg te plegen. De 
procedures die in het verleden met 
agenda's van raden plaatsvonden, zal 
ik graag volgen. Ik ben bereid over 
alles overleg te plegen. 

De heer Eisma heeft gevraagd of 
er sprake is van onderhandelingen 
tussen Oost en West over de zure 
regen. Dat is het geval. Het protocol 
van Helsinki behoort bij het verdrag 
van Genève en is ook door een aantal 
Oosteuropese landen getekend. Wij 
zijn nu bezig met een tweede 
protocol dat betrekking heeft op de 
stikstofoxyde. Het is de bedoeling 
dat eind 1987 een ontwerp-protocol 
wordt voorgelegd aan het uitvoeren-
de orgaan van dat verdrag. Overigens 
merk ik op dat het Nederlandse 
milieubeleid heel dikwijls al voorop-
loopt. Wij hebben dus veel aan zo'n 
protocol als het gaat om de internati-
onale aanpak, maar Nederland is 
over het algemeen al een stuk verder. 
De heer Van den Berg heeft ge-
vraagd hoe het zit met de S02-emis-
siereductie in 1995 en met wie wij te 
vergelijken zijn. Wij zijn te vergelijken 
met België, Denemarken, Noorwe-
gen, Finland, Oostenrijk en Frankrijk. 
West-Duitsland en Zweden gaan een 
stapje verder. Wij zitten op een 
reductie van 5 0 % in 1995. De 
afspraken hebben betrekking op 
3 0 % , dus wij zitten er 2 0 % boven. 

Mevrouw Oomen heeft een vraag 
gesteld naar aanleiding van de 
NH3-emissie en de schade die 
daarbij door de bossen wordt 
opgelopen. Zij vraagt verder: wat 
kunnen wij eigenlijk verwachten van 
de maatregelen die minister Braks en 
minister Nijpels hebben genomen. 
Het vorige kabinet heeft die maatre-
gelen ook genomen. Er is een aantal 
uitvoeringsmaatregelen. Wij hopen 
dat de NH3-emissie in 1995 door de 
uitvoering van die maatregelen in 
grotere mate zal dalen. In 1987 
wordt een aantal AMvB's van kracht 
en dat heeft betrekking op de 
boekhouding en het uitrijverbod. Dat 
betekent dat wij in dat opzicht ook 
concrete maatregelen kunnen 

verwachten. Ik verwijs overigens nog 
eens naar hetgeen hierover in het 
IMP staat. Daar wordt een vrij helder 
beeld gegeven van de maatregelen 
die zijn genomen, ook door het 
vorige kabinet. Ook de uitwerking 
wat de schade aan de bossen betreft, 
is erin beschreven. Dat waren een 
aantal opmerkingen over het thema 
verzuring. 

Ik kom nu te spreken over het 
thema verwijdering. De heer 
Veldhoen heeft een voorstel 
gelanceerd dat in het kort hierop 
neerkomt: hef ƒ 1 50 of ƒ 200 
statiegeld op auto's om de inlevering 
en de verwerking te bevorderen. Hij 
zegt erbij: dat statiegeld moet straks 
worden terugbetaald. Het statiegeld 
heeft als doel om er de verwijde-
ringskosten straks uit te financieren. 
In feite komt het idee van de heer 
Veldhoen neer op een soort bestem-
mingsheffing. Ik denk dat het 
voorstel van de heer Veldhoen als 
stimulans niet nodig is. Op dit 
moment komt het overgrote deel van 
de wrakken al bij de slopers terecht. 
Voor de paar procent auto's die er 
niet terechtkomen, is het heffen van 
statiegeld op auto's een zeer zwaar 
en ineffectief middel. Dit soort 
maatregelen wordt alleen maar 
getroffen in landen met een grote 
oppervlakte. Ik geloof dat het idee 
van de heer Veldhoen niet nodig is. 
De voorziene kosten voor de 
uitvoering van het autowrakkenbeleid 
in de periode 1987 tot en met 1996 
— dit is de eerste en de tweede 
planperiode — zitten al in de 
rijksbijdrageregeling. Daarvoor is in 
totaal ƒ 140 min. uitgetrokken. Dat 
betekent dat een specifieke heffing 
niet nodig is. Ik stel overigens vast 
dat er een groot aantal administratie-
ve problemen vastzit aan het idee 
van de heer Veldhoen. Het is ook een 
regeling die buitengewoon fraudege-
voelig zal zijn en veel rompslomp met 
zich brengt. Bovendien vraag ik mij 
af, of wij het alleen voor de nieuwe 
auto's moeten doen, of ook voor de 
oude. Ik hoor mijn collega van 
Financiën al juichen als de heer 
Veldhoen ook statiegeld zou willen 
heffen op oude auto's. Ik heb een 
klein rekensommetje gemaakt. Als 
wij dat zouden doen, dan zou het 
idee van de heer Veldhoen zo'n ƒ 750 
min. tot ƒ 1 mld. opbrengen. Dat is 
een aardig bedrag om in één klap te 
vangen. Het betekent eigenlijk een 
heel bijzondere vorm van staatsle-
ning. Deze wijze van financiering 
vindt in mijn ogen dan ook geen 
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genade. Wij moeten doorgaan op de 
ingeslagen weg, namelijk provinciale 
autowrakken-plannen enerzijds en 
anderzijds vergunningsverlening, de 
rijksbijdrageregeling en toezicht; 
vooral het laatste, omdat op dat punt 
— ik zeg dat in de richting van de 
heer Veldhoen — nog heel wat te 
verbeteren is. 

De heer Ve ldhoen (PvdA): Ik sta er 
verbaasd van, Voorzitter, wat voor 
financiële bronnen ik heb aange-
boord door alleen een statiegeldre-
geling voor te stellen voor koelkas-
ten, diepvriezers, batterijen, accu's 
en auto's. Ik ben wel blij dat de 
minister zegt dat het is bedoeld als 
een stimulans. Elke regeling is 
fraudegevoelig. Alle kosten die zich 
voordoen bij het aanschaffen van een 
auto zijn impopulair. Dat geef ik toe. 
Het gaat erom, in de afvalfase van de 
auto, een financiële prikkel aan te 
brengen, zodat de mensen ervan 
overtuigd zijn dat de auto die zij 
hebben gebruikt en als wrak 
aanbieden op een fatsoenlijke, 
milieuvriendelijke manier wordt 
verwerkt. Die autobezitters vormen 
ook de doelgroep. Ik heb uitgerekend 
dat de gemiddelde begrafenispolis 
voor een auto niet meer kost dan ƒ 8 
per jaar. De hoeveelheid geld die de 
minister erbij sleept, stelt niets voor. 
De regeling geldt niet voor oude 
auto's. Het is een financiële prikkel 
bij de aanschaf van nieuwe auto's. Er 
bestaat dan zekerheid dat in de 
eindfase lood, accuzuur en cadmium 
op een nette manier worden 
verwerkt. 

Minister Nijpels: Het gaat niet om 
de vraag of de maatregel populair is 
of impopulair. Ik zal af en toe 
namelijk genoopt zijn om in de 
komende jaren impopulaire maatre-
gelen te nemen. Het gaat er echter 
om of de maatregel effectief is. Ik 
denk met het beleid, zoals dat nu op 
tafel ligt, met autowrakkenplannen, 
vergunningsverlening, streng toezicht 
en een rijksbijdrageregeling, ade-
quaat de problemen, als die er al 
zouden zijn, aan te kunnen pakken. 
Het overgrote deel van de autowrak-
ken komt terecht op een autokerkhof. 
Er is dus geen probleem. Pas als er 
sprake zou zijn van een werkelijk 
probleem, dat niet op de huidige 
manier kan worden opgelost, kunnen 
wij kijken naar de ideeën van de heer 
Veldhoen. Wat mij betreft breekt die 
tijd niet aan. 

De heer Veldhoen (PvdA): De 
bonafide sloper vertrouw ik wel, 
maar de niet-bonafide sloper niet. 
Over de paar procent die verdwijnt, 
maak ik mij ook bezorgd. 

Minister Nijpels: Die niet-bonafide 
sloper zal ook moeten verdwijnen. 
Dat is de remedie! Wij moeten de 
Nederlandse automobilist niet 
aanspreken, maar wij moeten de 
malafide autohandelaar aanpakken. 
Dat zal ook gebeuren. Ik heb niet 
voor niets gesproken over het 
handhavingsbeleid. 

De heer Veldhoen (PvdA): Alles 
heeft voordelen en nadelen. Ik heb 
het voorstel op tafel gelegd. Het is 
een financiële prikkel voor een 
autobezitter om zijn wrak voor ƒ 200 
of ƒ 150 naar een bonafide sloper te 
brengen. Hij is er dan van overtuigd 
dat zijn eindprodukt op een goede 
manier milieuhygiënisch wordt 
verwerkt. Een automobilist is niet 
iemand die zo maar aan rijdt, hij 
heeft die auto nodig en op het 
moment dat er statiegeld op wordt 
gelegd, is de garantie dat die auto 
uiteindelijk op een milieuvriendelijke 
manier wordt verwerkt groter. 

Ik hoop dat de minister ook nog 
even ingaat op de andere produkten 
die ik heb genoemd, zoals freon in 
koelkasten en diepvriezers. Ik wil het 
probleem namelijk niet beperken tot 
auto's. Ik hoop dat de minister een 
meer algemene visie zal geven op dit 
retributiesysteem. 

Minister Nijpels: Ik heb niets toe te 
voegen aan hetgeen ik al heb 
gezegd. Het kabinet voelt niets voor 
het idee van de heer Veldhoen, 
omdat het probleem zoals door hem 
is gesignaleerd naar onze mening 
niet bestaat. Voor zover er sprake is 
van een probleem, kan dat adequaat 
worden aangepakt via de maatrege-
len die het kabinet heeft genomen en 
zal gaan nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Roosen heeft in dat kader een aantal 
vragen gesteld over de relatie tussen 
het autowrakkenbeleid en het 
woonwagenbeleid. Ik wil daar gezien 
de tijd niet uitgebreid op ingaan. Het 
is wel duidelijk dat tot nu toe de 
woonwagenbewoners/slopers nogal 
zijn ontzien ten opzichte van andere 
bewoners. De anderen zijn over het 
algemeen met wat minder egards 
behandeld. Er is, in verband met de 
positie van de woonwagenbewoners, 
besloten om in dat opzicht tot een 

geleidelijke sanering over te gaan. Ik 
voeg eraan toe dat uiteindelijk ook 
woonwagenbewoners zich hebben te 
houden aan de regels, zoals wij die 
op het milieuterrein kennen. Dat 
moet uiteindelijk de doelstelling zijn, 
ook van het integratiebeleid van 
woonwagenbewoners in de rest van 
de Nederlandse samenleving. 

Er zijn in het kader van de verwijde-
ring ook nog vragen gesteld over de 
nota-riolering. Die nota zal de Kamer 
voor het einde van het jaar bereiken. 
Ik maak daar nu een paar korte 
kanttekeningen bij. Het rioolbeheer is 
al van oudsher een gemeentelijke 
taak, inclusief de financiering. De rol 
van het Rijk is in dat opzicht beperkt. 
Wij kunnen stimuleren en onder-
zoeksprojecten financieren, maar de 
grote financiering is een zaak van de 
gemeenten zelf. Ik vind dat er een 
gesloten financieringsstelsel zou 
moeten komen voor gemeenten voor 
dat rioolbeheer. Wij zullen - dat zal 
ook in die notitie naar voren komen 
- bekijken of er een wettelijke 
regeling nodig is. Wij zouden die 
kunnen koppelen — mevrouw 
Oomen heeft dat ook gesuggereerd 
- aan de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren. Ik denk dat het 
beter is dat wij daar uitgebreid op 
ingaan als de notitie aan de Kamer is 
toegezonden. 

Overigens maak ik hierbij de 
persoonlijke kanttekening dat ik ten 
aanzien van de rioleringsproblema-
tiek (die ik fascinerend vond toen ik 
aant*ad op het departement) toch 
enigszins verwijtend in de richting 
van de gemeenten moet kijken, zeker 
gelet op de cijfers over het achter-
stallig onderhoud in dezen. Het is 
voor een wethouder nu eenmaal veel 
aantrekkelijker om een sporthal te 
openen dan een stuk nieuwe 
riolering, maar het één is even 
noodzakelijk als het ander en ik moet 
vaststellen dat de riolering de 
afgelopen jaren nogal weinig 
aandacht heeft gekregen in het 
gemeentelijk beleid. 

Mevrouw Oomen heeft als enige 
kamerlid nog enigszins aangegeven 
wat eventueel minder prioriteit zou 
mogen hebben; ik vind dat eerlijk van 
haar. Zij heeft gezegd dat, als het dan 
toch moet (zij stond er overigens 
zeker niet bij te juichen) misschien 
maar wat minder prioriteit zou 
moeten worden gegeven aan hinder 
in het algemeen (geluid- en stank-
hinder). Toch wijs ik erop dat geluid-
en stankhinder voor veel mensen 
zeer ernstige hinder veroorzaakt, 
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vooral in het persoonlijke leven van 
het kleine bestel, als ik het gezin als 
een bestel zou mogen omschrijven. 
Hinder betekent vaak ook blijvende 
schade voor mensen. In dit verband 
vraag ik aandacht ervoor dat grote 
delen van de bevolking nog steeds 
worden blootgesteld aan geluidhin-
der en direct worden getroffen in hun 
gezondheid. Het is niet voor niets dat 
de wetgever in 1983 aan de hinder-
bestrijding nogal wat aandacht heeft 
gegeven door verruiming van de 
weigeringsgronden bij vergunningen 
op grond van de Hinderwet. Ik meen 
dat het van belang blijft om met 
kracht te werken aan het wegnemen 
van hinder. 

Ik kom tot een enkele opmerking 
over hetgeen de heer Braams heeft 
gezegd, sprekende over veiligheid en 
risicoanalyses. Ik vond zijn betoog 
ook daarom zo de moeite waard 
omdat hij op zeer nuchtere wijze 
heeft aangegeven hoe in dat 
milieubeleid iedere keer moet 
worden voldaan aan risicoanalyses, 
hoe iedere keer de risico's voor het 
milieu aan de hand van zoveel 
mogelijk objectieve normen op een rij 
moeten worden gezet. Dat is in het 
vorige IMP ook gebeurd. De opmer-
kingen van de heer Braams vormen 
in ieder geval reden om binnen twee 
jaar nog eens te evalueren wat in het 
vorige IMP op dit punt stond. 

Hij heeft in dit verband ook een 
vergelijking getrokken met de 
benadering van Rijkswaterstaat bij 
het waterbeheer. Bij die benadering 
gaat het natuurlijk vooral om aan 
risico's blootgestelde objecten, 
terwijl het bij risicoanalyses in het 
kader van het milieubeleid vooral 
gaat om aan risico's blootgestelde 
subjecten. Dat maakt de discussie zo 
moeilijk. Met het oog hierop was ik 
ook blij met de opmerkingen van de 
heer Braams bij het mondeling 
overleg over Tsjernobyl, twee 
maanden geleden, toen hij zei dat 
gepoogd zou moeten worden om de 
risicoanalyses duidelijk te maken 
voor de mensen. Ik wil daar zeker 
mijn best voor doen. 

De heer Braams (VVD): Ook bij het 
waterbeheer gaat het om mensenle-
vens, bij voorbeeld als het gaat om 
het bepalen van de hoogte van de 
dijken. Natuurlijk is de schade een 
belangrijke factor, maar ik neem toch 
aan dat het beleid erop gericht is om 
ongelukken met 2000 doden een 
kleine kans te geven. 

Minister Nijpels: Bij een risicoanaly-
se van een dijk gaat het om de 
sterkte van die dijk, dus om de vraag 
hoe hoog en hoe breed de dijk moet 
zijn en wat er allemaal ingestopt 
moet worden. Dat betreft dus een 
object. Als het gaat om milieubeleid, 
bij voorbeeld om de gevolgen van 
straling, gaat het meestal om een 
subject. Natuurlijk: als de dijk 
doorbreekt, is dat buitengewoon 
vervelend voor de mensen die achter 
die dijk wonen, maar de risicoanalyse 
heeft op zichzelf niet betrekking op 
de mensen die achter de dijk wonen, 
maar op de dijk zelf. 

Ik kom vervolgens tot enige 
opmerkingen over het brongerichte 
beleid. Ik sluit mij daarbij aan bij de 
stelling van de heer Veldhoen dat er 
nog steeds sprake is van te veel 
verontreiniging en afval en dat het 
vooral moet worden gezocht in 
brongericht, preventief beleid. Ik ben 
dat met hem eens. Ik stel vast (zoals 
mevrouw Oomen ook heeft gedaan) 
dat in dit opzicht de economische 
groei en de technologische vernieu-
wing ons stappen vooruit kunnen 
brengen. Econonmische groei brengt 
dus niet alleen maar negatieve zaken 
voor het milieu mee. Het is niet voor 
niets dat het kabinet heeft besloten, 
de WIR-milieutoeslag voor een 
aanzienlijk deel te handhaven en het 
is ook niet voor niets dat wij via de 
milieu-effectrapportage, de Wet 
milieugevaarlijke stoffen en de 
afvalstoffenwetgeving zoveel 
mogelijk proberen tot een integrale 
afweging vooraf voor het milieu te 
komen. 

Voorzitter! Ik wil een paar opmer-
kingen maken over iets wat de 
gemoederen dikwijls bezighoudt, 
namelijk het wegverkeer. Wij moeten 
vaststellen — ik sluit mij wat dit 
betreft aan bij de woorden van 
mevrouw Oomen - dat het autover-
keer veel verontreiniging veroorzaakt 
Dat baart ons zorgen. Ik wil voorop-
stellen om ieder misverstand te 
vermijden, dat het kabinet er niet op 
uit is, automobilisten te pesten en de 
auto te beschouwen als een melkkoe 
In dat opzicht ben ik het volkomen 
eens met de strekking van het 
hoofdartikel in NRC/Handelsblad van 
afgelopen dinsdag, waarin het hele 
dilemma van de automobiliteit - of 
automobielmobiliteit, zoals de heer 
Veldhoen graag zegt — op een 
voortreffelijke wijze tot uitdrukking 
wordt gebracht. Daarin wordt niet 
alleen precies aangegeven hoe 
gevoelig deze zaak ligt — dat weten 

wij met zijn allen wel - maar vooral 
ook hoe moeilijk het gedrag is te 
beïnvloeden. Met dat worstelingspro-
ces heeft het kabinet ook te maken. 
Voorop dient te staan, dat de uitworp 
van luchtverontreinigende stoffen 
belangrijk moet worden teruggedron-
gen. Maatregelen in dat kader zijn in 
Europees verband genomen. 
Overigens is het triest dat de 
akkoorden van Luxemburg, die ter 
zake in de vorige kabinetsperiode zijn 
bereikt, nog steeds niet tot een 
richtlijn hebben geleid, omdat 
Denemarken dwars ligt. 

De fiscale maatregelen die in 
Nederland zijn genomen, hebben 
gunstige gevolgen. Ook dat mag wel 
eens worden gesteld. Het aandeel 
van de ongelode benzine in de totale 
markt bedraagt op dit moment zo'n 
kleine 20%. Dit betekent dat 
Nederland op Zwitserland na het 
hoogste percentage ongelode 
benzine heeft. In Duitsland wordt op 
dit moment zo'n 10% bereikt. Bij het 
opzetten van het fiscale stimulerin-
gensbeleid zijn wij destijds uitgegaan 
van 20%. In dat opzicht hebben wij 
de doelstelling gehaald. 

Als wij kijken naar het aandeel van 
de schone auto in de verkoop van 
nieuwe auto's, is er nog meer reden 
tot vreugde. De getallen van 
september wijzen uit dat het 
marktaandeel van de schone auto op 
dit moment 2 6 % is, terwijl te 
verwachten is dat dit tegen het eind 
van het jaar tot zo'n 30% zal 
oplopen. En dat terwijl wij voor het 
eind van het jaar 10% hadden 
verwachte. Kortom, het aandeel van 
de verkoop van schone auto's is 20% 
hoger dan was verwacht. 

Zoals mevrouw Oomen heeft 
gezegd, moet nog nader worden 
bezien wat moet worden gedaan met 
betrekking tot de auto's met een 
cilinderinhoud van minder dan 1400 
cc. Overigens is het opvallend dat 
een groot deel van die auto's op dit 
moment aan de eisen, vervat in de 
akkoorden van Luxemburg, voldoet. 

Ik kom tot de introductie van de 
loodvrije superbenzine. Voor het 
geheel van de loodvrije benzine is 
een prima resultaat bereikt, maar het 
aandeel van de superbenzine daarin 
valt tegen. Dat is jammer. Er zijn op 
dit ogenblik zo'n 250 verkooppunten 
voor Eurosuper, maar wij moeten 
vaststellen dat er nauwelijks vraag is 
naar 95 RON-benzine, zoals die ook 
wel heet. De RAI - auto-importeurs 
zeg ik maar even — verwacht dat bij 
een grootschalige introductie van 
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Eurosuper een sterkere groei van de 
verkoop van katalysatorauto's zal 
plaatsvinden. De olie-industrie denkt 
dat dit niet het geval is. Er is in dit 
kader dus eigenlijk sprake van een 
vicieuze cirkel. De automobielindus-
trie zegt tegen de benzinemaat-
schappijen: kom met die Eurosuper, 
dan komen wij met die katalysatorau-
to 's. De benzinemaatschappijen 
zeggen: eerst die katalysatorauto's, 
dan komen wij met Eurosuper. Dat is 
geen goede zaak. Ik ben dan ook van 
plan, met de benzinemaatschappijen 
en met de RAI rond de tafel te gaan 
zitten om na te gaan hoe wij die 
vicieuze cirkel kunnen doorbreken. 
Wat mij betreft, zal op korte termijn 
— dat wil zeggen: ruim voordat 
Eurosuper verplicht wordt in geheel 
Nederland, dus in de loop van 1987 
— het aantal verkooppunten moeten 
worden uitgebreid in die mate, dat 
men om de tien kilometer ergens 
Eurosuper kan tanken. Met die 
instelling ga ik ook het gesprek in. 
Wat mij betreft zal voordat de 
maatregel wettelijk verplicht wordt, 
het aantal verkooppunten sterk 
worden uitgebreid. Het is dus een 
overgangsprobleem. In 1988 en 
1989 is het verplicht. Dan zal iedere 
benzinepomp in Nederland ook 
Eurosuper moeten verkopen. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Betekent dat in feite geen uitstel? 
Het CDA heeft een motie ingediend, 
die door de hele Kamer is onder-
steund en getekend, dat per 1 
oktober die Eurosuper in voldoende 
mate beschikbaar moet zijn. De 
minister constateert met mij, dat dit 
niet is gebeurd. In september krijgen 
wij een brief. De minister zegt dat hij 
nog eens gaat overleggen. Ik 
constateer nu, dat het over de 
jaarwisseling heen wordt getild. De 
benzinemaatschappijen hebben 
echter bij een bezoek van de vaste 
commissie voor Milieubeheer nog 
beweerd, dat het voor hen geen 
enkel probleem is. 

Minister Nijpels: Dat kan natuurlijk 
niet. Als het geen probleem is voor 
de benzinemaatschappijen, kunnen 
zij morgen daarmee onmiddellijk 
beginnen. De benzinemaatschappijen 
voeren een zelfstandig beleid. Als zij 
zeggen dat het geen probleem is, zou 
in theorie morgen al Eurosuper 
kunnen worden verkocht. Ik ben niet 
de baas van één van de grote 
benzinemaatschappijen. Zij zitten ook 
niet op ons te wachten. Het is eigen 

beleid. Ik stel vast, dat dit verhaal dat 
zij kennelijk tegen u afsteken, niet 
leidt tot resultaten. Er zijn namelijk 
nog maar 250 verkooppunten. Men 
zegt, dat men wacht op de komst van 
de auto's met katalysator. Het 
verhaal van de fabrikanten van auto's 
met katalysator is, dat men wacht op 
de Eurosuper. Dan lijkt het mij 
verstandig, beide partijen aan tafel te 
noden om te bezien of wij die 
vicieuze cirkel kunnen doorbreken. 
Op dit moment zijn er 250 verkoop-
punten. Wij zullen de vlag uitsteken 
als dit aantal tegen het eind van het 
jaar is uitgebreid. Er is echter niets 
dat dit belemmert, althans niets dat 
onder mijn verantwoordelijkheid valt. 
Nu kijken mevrouw Oomen en ik 
elkaar vertwijfeld aan. Ik zal proberen 
uw twijfels tot uitdrukking te brengen 
in dat gesprek. 

Wat de diesel betreft zullen wi j , 
naar ik hoop, in de Milieuraad van 
aanstaande maandag een paar 
stappen vooruit kunnen zetten; een 
paar stappen vooruit in de richting 
van schone diesel. Als dit gebeurt, is 
het mijn voornemen om in de loop 
van 1987 met een fiscale stimule-
ringsmaatregel te komen. Degenen 
die een schone diesel aanschaffen, 
zouden dan een voordeel van 600 tot 
900 gulden hebben. Dit moet dan 
allemaal in 1987 gebeuren. 

Ik wil nog een enkele opmerking 
maken - en ik sla dan een paar 
zaken over — over de relatie tussen 
de groei van het autopark en de 
uitworp van bij voorbeeld stikstofoxy-
de. Mevrouw Oomen heeft gezegd, 
dat wij alles moeten richten op die 
schone auto en - als ik een beetje 
overdrijf — dat dan alles wel goed 
komt. Ja, was dat maar waar. Het 
droevige is juist dat als het autopark, 
ondanks die strenge eisen, in dit 
tempo blijft toenemen, namelijk 3% 
per jaar, de vermindering van de 
stikstofoxyde in plaats van de 
beoogde 4 0 % in 2000 maar 15% zal 
zijn. Dat is een gigantisch probleem. 
Dat voorkom je dus niet met een heel 
schone auto. Ook een heel schone 
auto zal altijd NOx blijven uitstoten. 
Als het aantal auto's toeneemt, zal 
dus ook de hoeveelheid NOx 
toenemen. Wij zullen ons dus moeten 
bezinnen op de vraag wat daaraan te 
doen valt. 

De heer Eisma (D66): De minister 
zei zojuist, dat hij iets zou overslaan. 
Ik hoop niet, dat dat het antwoord op 
mijn vraag over die fiscale regeling 
rijkostenvergoedingen is. » 

Minister Nijpels: Ik was dit juist van 
plan. Nu de heer Eisma daarnaar 
vraagt, zal ik dat niet overslaan. Ik sla 
wel de opmerking van de heer 
Veldhoen over, dat ik mevrouw 
Smit Kroes meer achter de broek 
moet zitten, als ik het zo simpel mag 
vertalen. Als ik zeg dat het milieube-
leid vooral een gezamenlijk milieube-
leid van het kabinet moet zijn, denk ik 
dat de aanpak van de heer Veldhoen, 
evenals de aanpak van de heer 
Lankhorst via het confl ictmodel, niet 
de meest aangewezen aanpak is. 

De heer Lankhorst (PPR): Dit is juist 
zo'n punt waarbij op een gegeven 
moment moet blijken of de minister 
voor zijn zaak staat. Als de minister 
zegt dat het aantal auto's groeit en 
dat dit op deze wijze niet kan, dat 
men het dan niet redt en dat men zal 
bezien hoe men het moet aanpakken, 
zal hij dit toch moeten doen in 
overleg met zijn collega van Verkeer 
en Waterstaat. De Kamer heeft er 
echter wel recht op, van het kabinet 
te horen wanneer het met een 
integraal plan komt, waar de 
ministers voor Milieubeheer en van 
Verkeer en Waterstaat het hopelijk 
over eens zijn. Als zij het er niet over 
eens zijn, zal de Kamer erover 
moeten praten en dan zal de Kamer 
keuzen moeten maken. De vraag is 
dus eigenlijk wanneer er een 
integrale aanpak komt van de 
problemen die de minister zelf zo 
keurig bij de Kamer op tafel heeft 
gelegd. 

Minister Nijpels: In het verleden is 
toegezegd dat aan het einde van 
1986 verschillende notities zuhen 
verschijnen. Eén notitie zal gaan over 
de schone auto's en in het bijzonder 
over het handhavingsbeleid. Een 
andere zal vooral gaan over de 
ombouw van het bestaande auto-
park. Weer een andere zal gaan over 
de stedelijke infrastructuur en het 
milieu. De laatste notitie betreft een 
gezamenlijke produktie van Verkeer 
en Waterstaat en van VROM. Dat 
stuk zal de Kamer bereiken. In dat 
kader zal de heer Lankhorst straks 
kunnen ervaren dat mevrouw Smit en 
ik het eens zijn over belangrijke 
onderdelen van het beleid en over de 
relatie tussen verkeer en milieu. 

De heer Lankhorst (PPR): Het gaat 
mij nu juist om de samenhang. In het 
kader van de economische groei — 
wij zien en weten dat er meer auto's 
op de weg komen - heeft de 
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minister dit probleem laatst zelf 
aangekaart. Ik krijg nu het gevoel dat 
de minister een beetje is geschrok-
ken van de scherpe reacties daarop 
en dat hij er nu weer wat van 
wegkruipt. Wanneer komt deze 
minister samen met de minister van 
Verkeer en Waterstaat met een 
aantal integrale, samenhangende 
maatregelen? 

Minister Nijpels: Er komen verschil-
lende stukken naar de Kamer. In die 
stukken zal ongetwijfeld de integrale 
samenhang, die de heer Lankhorst 
wenst te benadrukken, vooropstaan. 

Ik kom nu toch tot een paar 
opmerkingen aan het adres van de 
heer Eisma. Hij heeft gezegd dat er 
op grond van recente publikaties 
reden voor is, ervan uit te gaan dat 
fiscale regelingen het gebruik van de 
auto stimuleren. Er zijn inderdaad 
enkele publikaties verschenen. Er is 
echter nog sprake van te weinig 
kwalitatief onderzoek om een 
verantwoord oordeel te kunnen 
geven. Dat wordt op dit moment 
nader onderzocht. Ik verwacht, over 
ongeveer een jaar de eerste resulta-
ten te krijgen. Dan zal ik samen met 
mijn collega van Verkeer en Water-
staat en met die van Financiën nader 
bezien of er reden voor is, maatrege-
len te nemen. Ik ben overigens graag 
bereid, toe te zeggen dat ik zal 
vragen, in de fol low-up van de 
voorstellen van de commissie-Oort 
aandacht aan deze zaak te geven. 

De heer Eisma (D66): Dit is weer 
een typisch voorbeeld van het doen 
van onderzoek, onderzoek en nog 
eens onderzoek. Zo staan er honder-
den in het IMP. Wij zijn van mening 
dat er nu al genoeg gegevens bekend 
zijn. Als er nog nader onderzoek 
moet plaatsvinden, wil ik dat zoveel 
mogelijk samen met andere betrok-
ken ministers laten doen. Als je te 
lang in je eigen departement blijft 
zitten en als je vervolgens in een laat 
stadium met uitgewerkte voorstellen 
naar buiten treedt, dan heeft dat een 
overrompelingseffect op de andere 
ministeries. Ik heb dat een "loopgra-
venoorlog" genoemd. Ik pleit er juist 
voor, samen met andere ministeries 
— ik denk aan Binnenlandse Zaken 
en Financiën — op te trekken ten 
aanzien van deze maatregelen. 

Minister Ni jpels: Het spreekt voor 
zich zelf dat dit soort studies niet 
geïsoleerd wordt uitgevoerd, maar 
dat zij zoveel mogelijk samen met de 

collega's worden opgezet. Ik kom 
daar nog op, als ik nog een paar 
opmerkingen over de variabilisatie 
maak. Er is een rapport van de 
interdepartementale stuurgroep 
variabilisatie autokosten. In die 
werkgroep zijn dus ook andere 
departementen vertegenwoordigd, 
juist om te proberen, een gezamenlij-
ke afweging te maken. 

De heer Eisma (D66): U bent van 
plan, een zelfde stuurgroep op te 
zetten voor de fiscale aspecten, 
samen met Binnenlandse Zaken en 
Financiën? 

Minister Nijpels: Ik moet even 
precies bekijken hoe het onderzoek 
plaatsvindt. Daar kan ik nu nog niets 
over zeggen. Ik ben echter graag 
bereid, gevolg te geven aan deze 
suggestie van de heer Eisma. 

Ik kom nu tot een enkele opmer-
king over variabilisatie. Er zijn twee 
rapporten uitgebracht. Een rapport is 
van het Nederlands Economisch 
Instituut. Dat handelt over de 
grenseffecten van eventuele 
variabilisatie. Het andere is van de 
interdepartementale stuurgroep 
variabilisatie autokosten. De stand 
van zaken is dat er op dit moment 
nog steeds sprake is van ambtelijk 
overleg tussen de betrokken 
departementen. Dit ambtelijk overleg 
zal gewoon worden voortgezet. Ik 
ben van mening dat de stukken nu 
nog niet rijp zijn om naar kabinetsni-
veau te til len. Ik ben overigens ook 
van mening, zoals ik afgelopen 
zaterdag nog eens heb benadrukt 
tijdens een radio-uitzending, dat wij 
niet de ogen mogen sluiten voor de 
gevolgen van de accijnsverhoging en 
de BTW-verhoging, die onlangs 
hebben plaatsgevonden. Ik heb in die 
uitzending ook gezegd dat de 
speelruimte voor variabilisatie dan 
eigenlijk nog maar heel klein is. Ik 
ben het dan ook eens met de 
geachte afgevaardigden die hebben 
gezegd dat je variabilisatie in 
internationaal verband moet bekijken. 
Met "internationaal verband" wordt 
dan bedoeld: België en West-Duits-
land. Dat was ook de strekking van 
het verhaal dat ik hierover vorige 
week heb gehouden. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Betekent dit dat er voorlopig niks van 
het plan komt? Begrijp ik dat goed? 

Minister Nijpels: U begrijpt het in 
zoverre goed dat de speelruimte 

buitengewoon gering is, en dat wij 
onze ogen niet moeten sluiten voor 
de realiteit. Dat heb ik afgelopen 
zaterdag benadrukt. Het zou heel 
onverstandig zijn, te denken dat je 
met een eenzijdige maatregel in 
Nederland echt het probleem 
aanpakt. Dit is een van de punten in 
het rapport van het Nederlands 
Economisch Instituut over de 
grenseffecten. Vandaar ook dat er 
geen kabinetsvoorstel is. De 
ambtenaren zijn nog met elkaar aan 
het overleggen. Gezien de randvoor-
waarden, die wij ook zelf in ons 
hoofd hebben, moeten wij niet al te 
optimistisch zijn. 

De heer Eisma (D66): Maar de 
minister had toch toegezegd, voor de 
begrotingsbehandeling van Verkeer 
en Waterstaat een standpunt van de 
regering naar de Kamer te zenden? 
Gaat dat dan dus niet door? 

Minister Nijpels: De ministervan 
Verkeer en Waterstaat had toege-
zegd, daartoe pogingen in het werk 
te stellen. Het rapport van de 
ambtelijke stuurgroep is nog maar 
een paar weken tot onze beschikking. 
Het heeft kennelijk al een ruime 
verspreiding gekregen, als ik de 
media mag geloven Daarover wordt 
nu nog ambtelijk overleg gepleegd. Ik 
denk dan ook dat mijn collega van 
Verkeer en Waterstaat niet aan die 
toezegging gevolg zal kunnen geven. 

De heer Eisma (D66): Constatering: 
storm in een glas water. 

Minister Nijpels: U moet constate-
ren wat u wilt. Het is natuurlijk niet zo 
dat wij tegenwoordig niet meer over 
beleid zouden mogen discussiëren. 
Over het IMP zijn schriftelijke vragen 
gesteld waarop gewoon antwoord is 
gegeven. Over de voor- en nadelen 
mag normaal worden gediscussieerd. 
De nadelen zijn heel groot. Als u dat 
niet vindt, hoor ik dat graag van u. 

De heer Eisma (D66): Ik constateer 
dat wij uit de krant hebben moeten 
vernemen, nadat de minister 
zaterdag voor de radio had gespro-
ken, dat enkele collega's van deze 
minister felle tegenstanders van dit 
voorstel zijn. In dit stadium noem ik 
de kwestie dus "een storm in een 
glas water", omdat het idee nog 
geen enkel draagvlak in het kabinet 
heeft. Ons was beloofd dat wij voor 
de begrotingsbehandeling van 
Verkeer en Waterstaat uitgewerkte 

Tweede Kamer Milieubeheer 
20 november 1986 
T K 2 6 26-1412 



Nijpels 

voorstellen zouden ontvangen. Niets 
is daarvan waargemaakt. 

Minister Nijpels: De ambtelijke 
rapporten zijn een paar weken 
geleden verschenen en toen voor het 
eerst stevig doorgesproken. Ik denk 
dat mijn collega van Verkeer en 
Waterstaat haar toezegging niet kan 
nakomen, omdat er op dit moment 
nog overleg plaatsvindt. De tekst in 
het IMP milieubeheer staat er nu 
eenmaal. Het is volstrekt duidelijk dat 
je bij het overwegen van zo'n 
maatregel rekening moet houden 
met allerlei economische grenseffec-
ten. De heer Eisma trekt nu een 
gezicht alsof hij hier verbaasd over is. 
Ik benadruk dat deze aspecten tot 
hun recht moeten kunnen komen en 
dat zij bij de afweging ook een rol 
spelen. 

Ik kom tot de milieu-educatie. In 
de nota die zal worden uitgebracht 
door de departementen VROM en 
Landbouw en Visserij zullen vijf 
aspecten centraal staan, ten eerste 
de beleidsvoornemens voor de 
komende vijf jaar, en ten tweede de 
middelen voor de komende vijf jaar. 
Daarbij zal ook de vraag aan de orde 
komen in hoeverre een uitbreiding 
van die middelen mogelijk is. Die 
uitbreiding zal positief worden 
benaderd. Overigens wordt daarop 
momenteel niet bezuinigd, hetgeen 
de heer Veldhoen betoogde. 
Eventueel kan ik hierop in tweede 
termijn nader ingaan. 

Er zijn enkele opmerkingen 
gemaakt over het internationale 
beleid. Met het oog op de tijd ga ik 
hier kort op in. Ik benadruk dat 
Nederland zich op een aantal fronten 
in internationale fora inzet om de 
milieubescherming de nodige 
aandacht te geven. Dat gebeurt door 
het leveren van ideeën. Men denke 
aan de uitwisselingsprogramma's 
met Griekenland en Portugal, waarbij 
wij deze landen helpen met het 
opzetten van een milieuprogramma. 
Verder gebeurt dit door het leveren 
van mankracht en van financiële 
middelen. Dit is van Europees 
belang, maar uiteraard ook van direct 
Nederlands belang. Ook wij hebben 
er alle belang bij als er in andere 
landen sprake is van een groei van de 
medeverantwoordelijkheid voor het 
Europees milieubeleid. 

In dit verband geef ik een aantal 
voorbeelden. In OESO-verband wordt 
gesproken over onderwerpen als 
milieu en ontwikkelingssamenwer-
king, en over de problematiek van de 

chemicaliën. In ECE-verband wordt 
gesproken over de S 0 2 problema-
tiek. Het Helsinki-protocol is een 
ECE-actie. Het NOx-protocol is ook 
een ECE-actie. Uiteraard wordt ook in 
UNEP-verband gewerkt aan voorstel-
len. Men denke aan de export van 
milieugevaarlijke stoffen en aan de 
bescherming van de ozonlaag. De 
afgelopen dagen was er in Nederland 
nog een andere club aan het 
vergaderen, die zich bezighoudt met 
de bescherming van de ozonlaag. Er 
worden dus allerlei activiteiten 
ontplooid. Ik ga daar spoedheidshal-
ve aan voorbij. Ik kan echter niet 
voorbijgaan aan alle opmerkingen die 
zijn gemaakt over de C02-problema-
tiek. De heren Lankhorst, Eisma, 
Braams en Leerling zijn hierop 
ingegaan. De heer Leerling antwoord 
ik vandaag, Voorzitter, terwijl hij niet 
het woord heeft gevoerd in eerste 
termijn. Enkele weken geleden heeft 
hij echter bij de UCV-Handhaving zijn 
verhaal over de begroting gehouden. 
Hij heeft mij toen gevraagd of ik 
vandaag, ondanks zijn afwezigheid, 
hem zou willen antwoorden. Hij was 
er dus niet; hij heeft hier niet het 
woord gevoerd; hij krijgt toch zijn 
antwoorden! Zo service-bereid zijn 
wij op dit departement. 

Ik wil dus een aantal opmerkingen 
maken over het C02. Terecht is er in 
een aantal speeches aandacht 
gevraagd voor het broeikaseffect en 
voor de ozonlaagaantasting. Het 
broeikaseffect wordt naar alle 
waarschijnlijkheid veroorzaakt door 
C02's en door de CFK's. Wij 
vermoeden dat de aantasting van de 
ozonlaag in belangrijke mate wordt 
veroorzaakt door de CFK's, de 
chloorfluorkoolwaterstoffen. Ik deel 
de zorg, veroorzaakt door het feit dat 
de eerste resultaten in dat onderzoek 
verontrustend zijn. Het probleem is 
overigens niet onbekend, zoals de 
heer Leerling zei, want het probleem 
is al enige tijd bekend. Ook in dat 
opzicht zijn er in het verleden al 
maatregelen genomen en actie 
ondernomen. Op dit moment kunnen 
wij in ieder geval vaststellen dat er 
internationaal bij onderzoekers een 
grote unanimiteit is en dat er ook 
veel over wordt gesproken en 
gestudeerd. Nu kan men wel vragen 
waarom er eerst weer gestudeerd 
moet worden, maar dat is zeker 
belangrijk. Pas recent heeft de relatie 
tussen CFK's en C02 meer gestalte 
gekregen. Dit toont aan, dat de 
wetenschap ons iedere keer weer 

een stapje vooruit moet helpen. 
Daarvoor hebben wij helaas onder-
zoek nodig. 

Voor de bestrijding van de uitworp 
van CFK's is een aantal beleidslijnen 
uitgezet. Voor de C02-bestri jding is 
nog geen uitzicht op een voldoende 
breed gedragen internationaal beleid. 
De oorzaak hiervan is, dat de 
maatregelen in het kader van C02 
van een volstrekt ander kaliber zijn, 
zodat de aanpak veel meer proble-
men veroorzaakt. Een positief effect 
is in ieder geval, dat de recente 
verontrustende onderzoeksresultaten 
hebben geleid tot een toenemende 
bereidheid om internationale 
afspraken te maken. Zo hebben op 
dit moment de CFK-producenten zelf 
aangedrongen op de totstandkoming 
van een CFK-protocol in UNEP-ver-
band. In aansluiting op een dergelijk 
CFK-protocol en in overeenstemming 
met het beleid van de EG streef ik 
een verdere beperking van de 
CFK-uitworp na. De genoemde 
maatregelen, zoals bij voorbeeld 
voorgesteld door de heer Veldhoen, 
worden op dit moment nader 
bekeken. Ik ga overigens aanstaande 
maandag in de Milieuraad in Brussel 
er nog eens de nadruk op leggen dat 
wat Nederland betreft de EG als 
geheel zich positief zal moeten 
opstellen bij de onderhandelingen 
over een CFK-protocol in Genève. 

Ten aanzien van de C02-problema-
tiek komt de Gezondheidsraad 
binnen enkele maanden met een 
tweede deeladvies. Hierin zullen een 
aantal mogelijke gevolgen van het 
broeikaseffect op een rij worden 
gezet, zoals bij voorbeeld de 
zeespiegelrijzing. Naar aanleiding van 
dit advies van de Gezondheidsraad 
zullen de betrokken departementen 
zich beraden over de vraag of, en zo 
ja in hoeverre er aanleiding is voor 
het nemen van maatregelen. Ik stel 
mij voor om u zo snel mogelijk na het 
uitbrengen van het tweede advies 
van de Gezondheidsraad, schriftelijk 
te berichten. Ik meen dat het 
verstandig is, dat schriftelijke bericht 
aan de Kamer te combineren met 
wat nadere informatie over de aard 
en de omvang van dit mondiale 
luchtverontreinigingsprobleem en 
tegelijkertijd mijn voorlopige oordeel 
eraan toe te voegen over het advies 
van de Gezondheidsraad. Overigens 
is het goed, te weten dat Nederland 
in 1987 zelf een internationale 
bijeenkomst organiseert met een 
aantal deskundigen die zich specifiek 
zullen bezighouden met de gevolgen 
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voor het bioklimaat van deze door 
een aantal afgevaardigden gesigna-
leerde problemen. 

De heer E isma (D66): Ik heb een 
specifieke vraag gesteld over de 
reductie van 8 0 % in het kader van 
het protocol van het Weens verdrag. 
Kan de minister zeggen of hij die 
reductie van de fluorkoolwaterstoffen 
nastreeft in een periode van vijf a 
tien jaar? 

Minister IMijpels: Voorzitter! Het zou 
mooi zijn als het CFK-protocol de 
80% als doelstelling had. Ik moet 
nog zien dat dat gebeurt. Nederland 
zit in het algemeen ver boven wat in 
de protocols wordt afgesproken. Ik 
denk aan S 0 2 en aan NOx. Dit zal 
ongetwijfeld ook voor het CFK-proto-
col gelden. Internationale organisa-
ties hebben niet de neiging om aan 
het maximum te gaan zitten. Zij 
denken eerder aan het minimum. 

Ik kom bij het vierde milieuactie-
programma, waarover door de heren 
Braams en Veldhoen is gesproken. Ik 
wijs even op hetgeen de Europese 
Gemeenschappen in dit verband aan 
voorstellen doen. Het is een waslijst 
van schone voornemens. Er staan 
zoveel activiteiten in het vierde 
actieprogramma, dat ik het gewoon 
niet meer reëel vind. Als je zoveel 
prioriteiten stelt, zal er in de praktijk 
niets van terecht komen, zeker niet in 
het verband van de Europese 
Gemeenschappen. Ik zal dan ook 
aanstaande maandag als standpunt 
van de regering naar voren brengen 
dat er veel te veel prioriteiten zijn 
gesteld. De ervaringen uit het 
verleden wijzen er ook op. De 
beperkte hoeveelheid geld en 
menskracht waarmee de Commissie 
moet werken, kan men beter inzetten 
op een aantal hoofdonderwerpen. 
Voor ons zal het enige selectiecriteri-
um zijn: het milieurendement. De 
Europese Gemeenschappen willen 
zich aansluiten bij allerlei verdragen 
die op het milieubeleid nauwelijks 
meer effect hebben, omdat wij in de 
Europese Gemeenschappen al veel 
verder zijn. Dan zeg ik: dames en 
heren binnen de Europese Gemeen-
schappen, het is mooi om je bij een 
verdrag aan te sluiten, maar laten wij 
het houden bij de richtlijnen, bij de 
concrete maatregelen. De energie 
die nodig is voor aansluiting bij zulke 
verdragen, kunnen wij beter op 
andere terreinen gebruiken. Neder-
land kiest voor toespitsing van de 

prioriteiten. Ik noem drie aandachts-
velden: 

1. de relatie tussen het landbouw-
en milieubeleid, waarbij ik verwijs 
naar de bijdrage die commissaris 
Andriessen enkele weken geleden 
leverde op een studiedag van de 
CRMH; 

2. het verkeers-, vervoers- en 
mil ieubeleid; 

3. de verzuring en de vervuiling 
van de hogere luchtlagen inclusief 
uiteraard de ozon- en C02-proble 
matiek. 

Dit zijn, globaal samengevat, onze 
prioriteiten. Ik hoop dat wij onze 
collega's hiervoor kunnen vinden. 

Voorzitter! De heer Veldhoen heeft 
ook in internationaal opzicht 
gesproken over de positie van ons 
land als gidsland. Nederland blijft er 
natuurlijk naar streven om besluitvor-
ming in Europees kader snel te doen 
verlopen, vooral met als uitgangs-
punt dat het rendement voor het 
eigen milieu zo groot mogelijk moet 
zijn. In die zin ben ik graag bereid ook 
in deze kabinetsperiode Nederland 
als gidsland te laten functioneren. Ik 
voeg er echter nadrukkelijk aan toe 
dat je alleen gidsland kunt zijn, als je 
je niet te veel losmaakt van de 
andere landen. Dan kom je namelijk 
alleen te staan en kun je niet meer 
als gids functioneren. Het doel staat 
voorop. Wij moeten niet gaan gidsen 
om te gidsen. 

Verdergaande nationale maatrege-
len zijn in een aantal opzichten 
uitstekend. Zij mogen echter geen 
belemmering vormen voor het 
bereiken van de gemeenschapsge-
dachte. Ik denk hierbij aan de uitleg 
die Denemarken geeft aan het 
nieuwe verdrag. Dit land stelt: wij 
willen straks op basis van het verdrag 
strengere eisen kunnen stellen en 
produkten uit de gemeenschap 
kunnen tegenhouden. Dat is een 
verkeerde interpretatie van het 
verdrag. Bovendien is het een 
onjuiste gedachte. Natuurlijk kun je 
strengere eisen stellen. Als die eisen 
echter worden gesteld als barrière 
voor andere landen, zijn wij toch op 
de verkeerde wijze bezig. Denemar-
ken is op meer punten op de 
verkeerde wijze bezig. Op dit 
moment wordt een richtlijn over het 
zwavelgehalte van bepaalde soorten 
olie tegengehouden door Denemar-
ken. De eis van Denemarken is 0,2. 
Denemarken kent zelf een gehalte 
van 0,3. Nu stelt men dat men niet 
wil overgaan tot de grens van 0,2, 
maar dat men de vrijheid daartoe wil 

behouden. Daarom is Denemarken 
tegen de richtlijn waarin 0,3 wordt 
gesteld. Als dat de opvatting moet 
zijn over milieubeleid, dan zijn wij 
echt verkeerd bezig. Daarmee 
houden wij fasen tegen om alleen 
maar vast te kunnen houden aan 
eigen principes die wij vervolgens 
niet toepassen. Ik zal dit ook aan mijn 
collega vertellen. 

Ten slotte stelde de heer Braams 
een vraag over het internationale 
beleid en over de internationale 
verrekening van de milieuschade. Zijn 
opmerking is mijns inziens een goed 
uitgangspunt. In principe ben ik het 
dan ook met hem eens. Hij heeft 
terecht opgemerkt dat het nog 
buitengewoon ingewikkeld is om de 
milieuschade te kwantificeren in 
concrete bedragen. Daarvoor moeten 
systematieken ontwikkeld worden en 
de schade moet onderling bepaald 
kunnen worden. De heer Braams kan 
er van op aan dat wij ons best doen. 
Het gaat vooral om de ontwikkeling 
en toepassing van modellen, waarbij 
de wederzijdse milieubelasting kan 
worden vastgesteld. Bij verzuring en 
fotochemische verontreiniging 
kunnen wij dat in belangrijke mate. 
Bij andere milieu-onderwerpen is dat 
veel lastiger. Nogmaals, het idee is 
goed en het past in internationaal 
verband onder het principe dat de 
vervuiler moet betalen. 

Er zijn geen vragen gesteld over de 
milieu-ontwikkelingssamen werking. 
Toch wil ik hierover iets zeggen. Ik 
zal dat echter indien mogelijk in 
tweede termijn doen, omdat ik 
anders te veel gebruik maak van uw 
goedgeefsheid, mijnheer de Voorzit-
ter! Ik ben namelijk al langer bezig 
dan ik gisteren met u heb afgespro-
ken. Ik houd mij graag aan mijn 
afspraken, zeker met de Voorzitter 
van dit huis. 

Ik sluit af. Voorzitter! Als je 
hetgeen ik in eerste termijn heb 
gezegd, overziet, kun je de conclusie 
trekken dat wij op dit moment nog 
ver verwijderd zijn van de gewenste 
milieukwaliteit en dat wij vooral ook 
nog bezig zijn met sondering. Ik 
noem in dit verband de verzuring en 
vermesting. De centrale vraag en dat 
is ook een vraag die in het betoog 
van de heer Veldhoen erg veel 
aandacht heeft gekregen, is: hoe kun 
je het beleid zo inrichten dat wij 
voorkomen dat de gewenste 
milieukwaliteit wordt aangetast. De 
heer Veldhoen zei dat dit preventie 
betekent. Hij heeft natuurlijk het 
grootste gelijk van de wereld. Het 
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betekent echter ook dat niet altijd de 
overheid als grote regelaar moet 
optreden. Het betekent dat je van het 
bedrijfsleven en van mensen die 
deelnemen aan het economisch 
proces, dus van de burgers, een 
inspanning mag vragen. De Centrale 
raad voor de milieuhygiëne heeft 
gevraagd om een strategie voor een 
preventief milieubeleid. Ik stel vast 
dat een aantal elementen daarvoor 
aanwezig is. Denk maar aan het 
streven naar verinnerlijking waarover 
ik al sprak. Denk vooral ook aan de 
milieubeleidsplanning zoals deze in 
de WABM gestalte zal krijgen. Denk 
voorts aan de toekomstgerichte 
bedrijfstakstudies en aan de ontwik-
keling van de milieutechnologie. 
Denk ten slotte aan de milieu-effec-
tenrapportage en aan de onderzoek-
splicht zoals deze staat omschreven 
in de Wet milieugevaarlijke stoffen. 
Deze elementen zijn belangrijke 
bouwstenen voor een preventief 
beleid, voor een beleid waarmee 
moet worden voorkomen dat de 
milieukwaliteit wordt aangetast, zoals 
dat in de afgelopen veertig jaar in 
ons land en ook internationaal is 
gebeurd. Dit betekent overigens ook 
dat wij de maatschappelijke ontwik-
kelingen in een breed perspectief 
moeten zien. Ik vind de woorden " in 
breed perspectief zien" eigenlijk een 
afschuwelijke term, maar ik wil 
daarmee aangeven dat wij van het 
doelgroepenbeleid in de afgelopen 
jaren hebben geleerd dat je iedere 
keer door benadering van die 
doelgroepen, moet zoeken naar 
creatieve oplossingen. Dat betekent 
niet alleen maar kijken naar bij 
voorbeeld elektriciteitscentrales. Het 
betekent ook kijken naar het geheel 
van de elektriciteitsvoorziening en 
zelfs naar de voorziening van licht en 
warmte. Het betekent ook niet alleen 
maar eenzijdig discussiëren over 
personenvervoer door middel van 
auto's, maar ook praten over de 
mobiliteit met alle facetten daarvan. 

In dit verband wil ik nog een 
opmerking maken over het werk van 
de milieu-organisaties. Die opmer-
king heb ik overigens ook al eerder 
gemaakt in deze Kamer tijdens de 
behandeling van een aantal andere 
onderwerpen. De rol van de milieu-
organisaties in Nederland kan in mijn 
ogen nog steeds een voorbeeld zijn 
voor vele andere landen. Ik ervaar 
deze rol als constructief, ook daar 
waar men af en toe frontaal botst 
met het kabinetsbeleid. Mijn korte 
ervaring tot nu toe - ik moet immers 

bescheiden zijn — is, dat de milieu-
organisaties een hele belangrijke rol 
spelen. In internationale contacten 
van de afgelopen maanden heb ik 
hiermee extra ervaring opgedaan. 
Nogmaals, wat mij betreft, spelen de 
milieu-organisaties, of zij het wel dan 
niet eens zijn met het kabinetsbeleid, 
in de komende jaren een hele 
belangrijke rol bij de noodzakelijke 
vormgeving. Het milieubeleid moet 
het vooral hebben van handelingen 
en activiteiten van anderen dan de 
rijksoverheid. Dat betekent dat de 
ministers van VROM, Landbouw en 
Visserij en Verkeer en Waterstaat als 
ondertekenaars van het IMP het niet 
alleen kunnen. Dat moet ook niet. 
Want wie in enige vrijheid in dit land 
wi l leven, dient wat mij betreft ook 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
het milieu. 

D 
De heer Ve ldhoen (PvdA): Voorzit-
ter! Op het laatst had ik, kijkend naar 
de tribune, even het idee dat zelfs 
Lucas Reijnders er een kleur van 
kreeg. Met dat deel van het betoog 
van de minister ben ik het in elk geval 
wel eens. 

In eerste termijn heb ik gezegd, dat 
er geen sprake is van een daadwer-
kelijke versterking van het milieube-
leid. Het beleid maakt een pas op de 
plaats. Het antwoord van de minister 
heeft mijn vrees in elk geval niet 
weggenomen. 

Ik heb in eerste termijn extra 
aandacht gevraagd voor twee zaken: 
de gidsfunctie in internationaal 
verband en het brongericht beleid. 
De minister heeft geïnsinueerd, dat 
de Kamer zelf geen ideeën of 
prioriteitstelling heeft. Dat ben ik niet 
met de minister eens. Ik vind dat mijn 
fractie en ook andere fracties 
voldoende hebben aangegeven, dat 
de snelheid waarmee een en ander 
wordt uitgevoerd te traag is. Er 
treedt te veel vertraging op. Dat ligt 
niet alleen aan het onderzoek, maar 
ook aan de financiering. Ik vind bij 
voorbeeld de bodemsanering te traag 
gaan. Om de minister z'n verhaal te 
ontzenuwen, heb ik aangegeven dat 
produktheffingen mogelijk moeten 
zijn, dat de grijze stoffen beter 
kunnen worden aangepakt en dat er 
meer aandacht moet zijn voor schone 
technologie en de versnelling van de 
NOx-bestrijding. Ik heb de minister 
verweten, dat er geen daadwerkelijke 
voortgang wordt gerrfaakt in de 
reraffinage van smeerolie of smerige 

olie. Ook heb ik gesproken over het 
chemisch-afvalbeleid. Laat ik die 
suggestie van de minister dus even 
van mij werpen. 

Wij hebben voldoende gediscus-
sieerd over het statiegeld op de 
auto's. Ik had graag gehoord, dat de 
minister een notitie had toegezegd 
over de voor- en nadelen van 
statiegeldregelingen in het alge-
meen. Ik heb hem verder niet meer 
gehoord over batterijen en vooral niet 
over de freonzaak. Spuitbussen, 
koelkasten en diepvriezers zitten vol 
met freon. Ik weet niet precies hoe 
dat in elkaar wordt geperst voordat 
het weer omgesmolten wordt, maar 
die freon gaat de lucht in. Het 
freonprobleem is niet gering. De 
totale hoeveelheid chloorfluorkool-
waterstoffen stijgt met 5% a 8% per 
jaar. Hoeveel komt er nu per jaar vrij 
en hoe kunnen wij dat terugdringen? 

Ik ben tevreden met de opmerking 
van de minister, dat er een notitie 
komt over rioleringen. Wij weten 
overal wel waar en op wiens hoofd 
de boter zit; niet omdat ik zelf 
wethouder geweest ben die graag 
sportvelden aanlegde en dergelijke. 
Maar goed, die problematiek is wel 
bekend. 

De minister zegt dat het internatio-
naal milieubeleid in het IMP weinig 
aandacht krijgt, omdat het er 
helemaal in geïntegreerd behoort te 
zijn. Dat is juist ons probleem: wij 
vinden dat niet of nauwelijks terug. In 
verband met de gidsfunctie merk ik 
op, dat een gids voorop moet lopen 
en dat een gids de mensen die achter 
hem lopen, moet meetrekken. Een 
gidsfunctie betekent niet alleen 
maar: daar moeten wij heen. Het 
betekent ook dat Nederland een 
voorbeeld moet geven. In verband 
met de specifieke omstandigheden 
van dit land hebben wij al veel 
geleerd over bodemsanering en 
dergelijke. Dit geldt ook voor het 
preventief beleid. 

De heer Van Agt — toch op 
milieugebied een onverdacht 
persoon — heeft gezegd: Nederland 
kan en moet zoveel mogelijk een 
voorbeeldfunctie, een gidsfunctie, 
vervullen waar het gaat om de zorg 
voor het milieu. Dan ben ik het voor 
de verandering eens met de heer Van 
Agt eens. Ik heb hierover een motie 
geformuleerd, omdat ik vind dat dat 
nodig is. De minister heeft de 
gidsfunctie niet helemaal verlaten. Hij 
heeft gezegd dat wi j , waar mogelijk, 
voorop moeten lopen. Er zijn ook 
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ontwikkelingen in het nieuwe 
EG-verdrag te zien. 

Motie 

Door de heren Veldhoen en Melkert 
wordt de volgende motie voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat Nederland in het 
internationale milieubeleid een 
gidsfunctie kan vervullen; 

van oordeel, dat de mogelijkheden 
voor Nederland om aan de verbete-
ring van het mondiale leefmilieu een 
wezenlijke bijdrage te leveren, 
optimaal moeten worden benut; 

verzoekt de regering, zich in te 
spannen om de gidsfunctie ten 
minste in EG-verband beleidsmatig 
te versterken en tevens optimaal 
gebruik te maken van de mogelijkhe-
den om nationaal verdergaande 
maatregelen te nemen of te handha-
ven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzi t ter: Naar mij blijkt, wordt 
deze motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8 (19 707). 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Wat denkt u te bereiken met deze 
algemeen en vaag gestelde motie? U 
kunt toch geen ander antwoord 
krijgen dan dat de minister daartoe 
bereid is? 

De heer Veldhoen (PvdA): Het 
antwoord staat op pagina 20 van het 
IMP. In het nieuwe verdrag kunnen 
meerderheidsbesluiten worden 
genomen, wat al een verbetering is. 
Verder kunnen lidstaten, als zij verder 
willen gaan, dat ook doen. Op dit 
moment kan dat niet of nauwelijks. Ik 
heb zelf ervaren dat de meeste 
landen ook niet verder willen gaan. 
Stel dat Nederland volzit met 
cadmium, terwijl Portugal nog niet 
zover is. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
De zaak is mij zeer sympathiek. Er 
moet echter wel gecontroleerd 
kunnen worden of de regering het 
voorgestelde beleid uitvoert. Ik zie 

niet in hoe ik moet controleren, of 
men nog bij de welpen mag horen. 

De heer Ve ldhoen (PvdA): De 
minister heeft toegezegd, jaarlijks 
alle EG-richtlijnen aan de Kamer voor 
te leggen en daarbij zijn positie 
uiteen te zetten. Het gaat om die 
EG-richtlijnen. Of ze nu via artikel 
100 of 235 van het Verdrag van 
Rome zijn goedgekeurd, maakt niets 
uit. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Waarom hebt u dan nog een motie 
nodig? 

De heer Ve ldhoen (PvdA): Om de 
minister ertoe te bewegen, waar 
mogelijk en gewenst een uitzonde-
ringspositie in te nemen. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Die mogelijkheid heeft de minister 
toch al? 

De heer Ve ldhoen (PvdA): De 
laatste jaren heb ik daar niets van 
gemerkt. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Kijk naar de verzuring. 

De heer Ve ldhoen (PvdA): Daar kom 
ik nog op. 

De mogelijkheden voor Nederland 
om bij voorbeeld in navolging van 
West-Duitsland NOx-bestrijding in de 
praktijk te stimuleren en toe te 
passen, heb ik gemist. Ik verzoek de 
minister, erop in te gaan, hoe hij op 
het gebied van schone technologie 
maatregelen zou kunnen nemen. 
Voor schone technologie, een heel 
belangrijk onderwerp, is in de 
begroting 10 min. uitgetrokken. Er is 
gevraagd om een specificatie van de 
bezuinigingen die op het desbetref-
fende artikel zijn toegepast. Wij 
kregen daarop een zeer onduidelijk 
antwoord. In de later gevraagde 
schriftelijke specificatie vonden wij 
ook niets terug. Van het totaal 
beschikbare budget is 10 min. 
opnieuw bestemd voor dit doel, 
terwijl er tevens 10 min. is bezuinigd. 
Ik begrijp er op dit moment helemaal 
niets van. Als de minister dit niet 
verder kan uitleggen, overweeg ik 
een amendement in te dienen. Voor 
stimulering van schone technologie 
— zeker waar het gaat om nieuwe 
apparatuur — geldt dat momenteel 
onduidelijk is, wat er begrotingsteclv 
nisch gebeurt. 

De minister heeft gezegd dat SO 

2-uitstoot ook bestreden moet 
worden. Als wij weten dat raffinade-
rijen heel gemakkelijk kunnen vol-
doen aan hetgeen in de AMvB - die 
bij de Raad van State ligt - wordt 
gevraagd, vraag ik mij af wat die 
AMvB in deze vorm voor nut heeft 
gehad. 

Minister Nijpels: De vorige Tweede 
Kamer heeft daarover gesproken. 
Daar is beleid uit voortgevloeid. In 
het nationaal milieubeleidsplan, dat 
in 1988 uitkomt, zullen alle emissie-
reductiedoelstellingen aan de orde 
moeten komen, mede met het oog 
op de economische groei. 

De heer Ve ldhoen (PvdA): Ik betreur 
het inderdaad dat de Tweede Kamer 
mijn moties destijds heeft verworpen. 

Minister Ni jpels: Het leven is hard, 
mijnheer Veldhoen. Het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat wat de Tweede Kamer 
in een vorige periode heeft geaccor-
deerd, nu wordt veranderd. Ik vind 
dat wij via het nationaal milieube-
leidsplan al een heel mooi aankno-
pingspunt hebben om te bezien of de 
reductiedoelstellingen zich wel 
verhouden tot de ernst van de 
problemen. 

De heer Ve ldhoen (PvdA): Plus het 
feit dat de AMvB een eindfase kent 
en er opnieuw normen moeten 
worden vastgesteld. Ik ben misschien 
wat te ongeduldig en het leven is 
hard. 

Brongericht beleid. De minister 
heeft gezegd dat de technologische 
groei tot gevolg kan hebben dat wij 
wat meer schone technologie 
ontwikkelen en dat je best eens blij 
kan zijn met het ontwikkelen van 
schone technologie. Ik vind er te 
weinig stimulering in terug. Ik ben 
wel blij met het feit dat de minister 
tot brongericht beleid ook de 
produkten rekent. Dat zal wel wat 
internationale problemen geven, 
want produkten die hier ingevoerd 
worden en waarin allerlei rommel zit, 
zouden wij dan moeten verbieden. 
Wi l de minister nog eens nagaan of 
de Afvalstoffenwet voldoende 
voorziet in de mogelijkheden om 
produkten die in Nederland niet meer 
verboden zouden moeten worden, 
maar die wij bij de bron wil len 
aanpakken en nu toch nog ingevoerd 
kunnen worden, terwijl ze te veel 
gifstoffen bevatten, te verbieden? 

Het dilemma van de minister: het 
wegverkeer, de groei van het 
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wagenpark. Wij moeten het gedrag 
beïnvloeden, dat kan ook door 
milieu-educatie. Het is niet onmoge-
lijk dat de antwoorden van de 
minister hierover leiden tot een 
amendement van onze kant omdat 
wi j bang zijn dat 400.000 gulden dit 
jaar naar O. en W. is gesluisd, terwijl 
wij ons de vraag stellen of dat nu 
echt voor milieu-educatie is. Ik zie de 
nota met belangstelling tegemoet, 
maar well icht kan de minister de 
overdracht van vier ton uit de post 
milieu-educatie, artikel 56, naar O en 
W voor hoogleraren toelichten. Als 
die toelichting niet voldoende is, 
besluit ik alsnog een amendement in 
te dienen. Over het worstelingspro-
ces om het gedrag te beïnvloeden 
van autorijders, kunnen wij de laatste 
tijd nogal wat in de krant lezen. Er 
zijn een aantal problemen. Wij lezen 
over variabilisatie van autokosten, 
over snelheidslimieten, over voertuig-
technische eisen, over uitworpemis-
sie en ook over het openbaar 
vervoer. Ik heb in eerste termijn 
gezegd dat het openbaar vervoer 
zwaar gestimuleerd wordt, althans 
wat de prijzen betreft die ervoor 
berekend worden en dus niet het 
gebruik. Dat verhaal behoef ik niet te 
herhalen. Ik eindig met het indienen 
van een motie over deze zaak. 

Motie 

Door de leden Veldhoen en Castri-
cum wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het autoverkeer en 
daarmee de milieubelasting toe-
neemt; 

van mening, dat de noodzaak van 
maatregelen ter beperking van die 
milieubelasting verder is toegeno-
men; 

voorts overwegende, dat het daarom 
wenselijk is op een aantal samenhan-
gende terreinen (oa. variabilisatie 
van autokosten, snelheidslimieten, 
voertuigtechnische eisen, keuze van 
vervoerswijze) een pakket van 
maatregelen te ontwikkelen; 

nodigt de regering uit, hiertoe op 
korte termijn een integraal plan te 
presenteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 9 (19 707). 

D 
Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
minister voor zijn vlotte beantwoor-
ding van de gehouden betogen. Ik 
ben hem dankbaar voor het feit dat 
hij op een aantal punten de visie die 
de CDA-fractie in eerste termijn heeft 
verwoord, kan delen. Dat geeft 
goede moed voor de komende 
periode. 

Ik constateer met vreugde dat ten 
aanzien van de internationale 
aspecten de minister bereid is bij het 
komende IMP te noteren wat er 
allemaal internationaal gaande is. 

Dan een tweede punt. Ik heb er 
ook bij interruptie op gewezen. De 
minister stelt: mevrouw Oomen zegt 
dat in het IMP pas op de plaats wordt 
gemaakt, maar wij doen al zoveel. Ik 
heb dat inderdaad aan de orde 
gesteld. In het IMP wordt gezegd, 
dat er op een aantal terreinen nog 
zoveel moet gebeuren vanwege de 
economische groei. Door die 
economische groei is er sprake van 
een verhoogde automobiliteit. Ik heb 
in eerste termijn een aantal positieve 
effecten gesignaleerd van die 
economische groei: het versterken 
van de bedrijvigheid, nieuwe 
industrieën met hoog milieu-hygië-
nisch rendement. Ik constateer ook 
dat de milieu-hygiënische voorwaar-
den aangescherpt kunnen worden, 
omdat er wat meer geld. is. Ander-
zijds deel ik niet de conclusie van de 
minister. Hij zegt dat er sprake is van 
verhoogde mobiliteit. Dat betekent 
dus extra stikstofoxyden. Wat gaan 
wij dan doen? De minister zegt dat hij 
iets aan de diesel gaat doen. Ik vind 
dat er meer moet gebeuren. Het 
probleem is immers veel groter dan 
verwacht. Ik heb in eerste termijn 
gevraagd of de minister bereid is om 
in het komende voorjaar, in elk geval 
voor het zomerreces, de problemen 
die het verhoogde autogebruik met 
zich brengt, in een notitie uiteen te 
zetten. Ik wil in die notitie het 
volgende zien staan: wat is het effect 
van die verhoogde automobiliteit op 
het milieu?; hoe pakken wij dat 
milieuhygiënisch effect aan? Dat 
betekent dat wij voor nieuwe auto's 
— de minister noemt de diesel — en 
voor bestaande auto's op termijn 

well icht nieuwe regelgeving moeten 
maken. Ik wil dan weten welk 
milieuhgyiënisch rendement er is 
wanneer de eis wordt gesteld dat alle 
auto's vanaf een bepaald moment 
schoon zijn. Dat betekent dat ook 
bekeken moet worden hoe fiscale 
tegemoetkomingen in dit kader gaan 
uitwerken. Deze informatie moet 
voorafgaan aan de besluitvorming 
over een extra toekenning of een 
extra fiscale tegemoetkoming voor 
de diesel waarover de minister net 
sprak. Je kunt niet iets los beoorde-
len, maar je moet het totale pakket 
nemen. Een aantal elementen dat is 
genoemd in de motie van de heer 
Veldhoen kan dan goed worden 
meegenomen. En dat alles moet dus 
voor het zomerreces gebeuren. 

Ik sta met de minister met de 
handen omhoog wanneer het gaat 
over de Eurosuper. Wij hebben, 
kamerbreed, een motie ingediend, 
waarin wordt gevraagd om die 
Eurosuper per oktober in te voeren. 
Ik vrees dat de Kamer gelijk krijgt. Er 
had niet begonnen moeten worden 
met de invoering van loodvrij/nor-
maal. Maar wat doen wij nu? Ik ben 
blij dat de minister alvast met de 
oliemaatschappijen gaat overleggen. 
Overigens is er bij een bezoek van de 
vaste commissie voor het Milieube-
heer aan een oliemaatschappij 
gezegd dat invoering van Eurosuper 
best kan. Ik vind dat het ook snel 
moet. 

Dan de evaluatie van het NOX-be-
leid. De minister doelde daar in zijn 
betoog op, maar ik denk dat hij over 
de AMvB wat betreft de grote 
vuurhaarden sprak. Daarop zou hij bij 
de begrotingsbehandeling kunnen 
terugkomen, maar misschien kan hij 
een en ander nog even aangeven. Wij 
krijgen een notitie over de riolering; 
prima. Dan het punt van de prioritei-
ten. De minister zegt dat, wanneer er 
ernstige situaties ontstaan in verband 
met de gezondheid van de mensen, 
de verstoringen ter zake, geluid en 
geur, moeten worden aangepakt. Ik 
ben dat van ganser harte met hem 
eens. Ik mis echter een uitwerking 
van dat verhaal en een prioriteiten-
stelling. Ik heb een hele verhandeling 
gehouden over mijn mening ter zake 
en waarom ik denk dat de geurcon-
centratienorm niet kan worden 
gesteld op de manier zoals de 
minister dat doet. Geur die hinder 
veroorzaakt bij mensen, moet je wel 
aanpakken. Ik daag de minister uit 
om nog eens te reageren op hetgeen 
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ik op dat punt heb gezegd, desnoods 
schriftelijk. 

Wij kunnen, wat de prioriteiten 
betreft, ook met deregulering een 
aantal zaken bereiken. Ik heb 
gevraagd aan de minister om de 
standaardvoorschriften voor de 
Hinderwet uit te voeren. Een en 
ander is schriftelijk beantwoord. Het 
kost ƒ 36 min. per jaar voor de 
gemeenten minder, wanneer wij dat 
doen. Wij hebben in maart 1984 
daarover al in de Kamer gesproken. 
Ik zie alleen dat het allemaal te lang 
duurt. Doe dit eerst, dan kunnen 
andere dingen wat indringender 
worden gedaan. Dat is het advies dat 
ik op dat punt aan de minister wil 
geven. 

D 
Mevrouw Roosen-van Pelt (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
minister voor zijn uitvoerige beant-
woording. Er blijven echter toch nog 
een aantal vragen over. Ik hoop dat 
de minister in tweede termijn wat 
meer toezeggingen kan doen. 

1987 is het jaar van het milieu. 
Welke stappen onderneemt de 
minister in het kader van het jaar van 
het milieu, eventueel in samenwer-
king met de EG? Er valt dan te 
denken aan een aantal proefprojec-
ten in het kader van de educatie. Er 
zou kunnen worden ingespeeld op de 
betrokkenheid van de maatschappe-
lijke organisaties en van het onder-
wijs. Het zou een goede invalshoek 
zijn om echt wat aan mentaliteitsver-
andering te kunnen doen. Milieu-or-
ganisaties nemen wel het voortouw, 
maar dat is niet genoeg. Een bredere 
aanpak zou veel doelmatiger zijn. Wil 
men werkelijk de mentaliteit beïn-
vloeden en veranderen, heeft de 
minister concretere ideeën nodig dan 
bij voorbeeld het geven van subsidies 
aan O. en W. voor een leerstoel? 
Men moet meer naar de samenleving 
toe doen. 

Als ik de minister goed heb 
begrepen, kan pas in het voorjaar van 
1987 een definitieve beleidsnota 
over het klein chemisch afval worden 
verwacht. Daarin zullen dan de 
resultaten van de proefprojecten 
worden verwerkt. Waaruit blijkt dat 
de voorgestelde inzamelstructuren 
mogelijk zijn? Wordt daarbij gedacht 
aan het statiegeldsysteem? Al zijn er 
bij de minister geen specifieke 
knelpunten bekend, het is toch goed 
om te bedenken dat, als het systeem 
'••'' slagen, er voldoende opslagcapa-

citeit moet zijn. Er moet dus ruimte 
worden gemaakt voor het halen en 
brengen van afvalprodukten. Als dat 
niet goed wordt aangepakt, is die 
zaak meteen al gedoemd om te 
mislukken. 

Over de selectie van afvalproduk-
ten, brongerichte scheiding, inzame-
ling en scheiding achteraf het 
volgende. Uit het antwoord van de 
minister blijkt dat de resultaten van 
de selectie niet erg hoopvol zijn. De 
problemen met de afzet en de 
milieukwaliteitseisen zijn struikelblok-
ken. Wij hebben daar ook geen 
oplossingen voor. Kan de minister 
het RIVM-rapport over dit proefpro-
ject echter eens aan de Kamer 
zenden? 

Ik wil ook nog even ingaan op de 
voedselverwerking. Het verbod van 
het ministerie van Landbouw en 
Visserij om voedselafval te verwerken 
tot varkensvoer, stuit op problemen. 
Een betere en veiliger verwerkings-
methode, die dierziekte zou kunnen 
voorkomen, zou te onderzoeken 
moeten zijn. Kan de minister een 
toezegging doen en is hij bereid 
overleg te voeren met de minister 
van Landbouw en Visserij over het 
teniet doen van het verbod dat er nu 
ligt en het zoeken van betere en 
aanvaardbare verwerkingsmethoden? 
Dit is ook een hergebruik en zou, als 
men goede systemen toepast, best 
kunnen worden toegepast. 

Het is verheugend dat ten aanzien 
van de provinciale afvalstoffenplan-
nen vooruitgang wordt geboekt. De 
plannen lijken heel redelijk aan te 
sluiten bij de nationale uitgangs-
punten. De CDA-fractie hoopt dat 
het streven van de minister tot een 
verdere verdieping in het kader van 
de samenwerking tussen de provin-
cies en het VNG succesvol zal zijn en 
zal leiden tot een doelmatiger 
infrastructuur van verwerkingsinrich-
tingen. 

Uit de antwoord van de minister 
blijkt dat provinciegrenzen niet 
afgebakend kunnen worden en dat 
bovenregionale verwerking in tal van 
categorieën noodzakelijk is. Dat is 
een cl iché-antwoord. In de praktijk 
blijkt namelijk dat provinciegrenzen 
wel ter dege een belemmering 
kunnen zijn. De rijksoverheid zou niet 
zo passief toe moeten kijken, maar 
zou in dezen een stimulerend beleid 
moeten voeren. 

Mijn vraag over de provinciale 
autowrakken blijft overeind. De 
minister heeft geen antwoord 
gegeven op de vraag of er voldoende 

afstemming van beleid is tussen de 
verschillende departementen op het 
punt van de woonwagenbewoners. Ik 
ben het met de minister eens dat er 
plannen moeten zijn die controle 
mogelijk maken en kunnen leiden tot 
goede, effectieve oplossingen. Daar 
kunnen voorwaarden voor worden 
geschapen. Wij moeten wel beden-
ken dat nu een aantal arbeidsplaat-
sen in deze sector beschikbaar zijn 
die straks zullen wegvallen. 

Wat de afvallozingen van de 
kunstmestindustrie betreft, wijs ik 
erop dat op 1 juli 1988 de lozings-
vergunningen aflopen. De minister 
heeft in zijn beantwoording gezegd 
dat in opdracht van verschillende 
ministeries, zoals Verkeer en 
Waterstaat, Economische Zaken en 
VROM studie wordt verricht naar de 
gips- en fluorproblematiek. Zoals 
bekend, zijn de alternatieve produk-
tiemogelijkheden er pas rond 1990, 
terwijl het waarschijnlijk nog wel later 
zal worden. In de tussentijd, dus van 
1 juli 1 988 tot rond 1990 (waarbij ik 
eerder denk aan 1995), dient er toch 
een oplossing te worden gevonden. 
Zijn er mogelijkheden tot landopslag? 
In hoeverre zijn de betrokken 
industrietakken bereid mee te 
werken? Wat zijn de concrete 
plannen op dit punt? Wij praten over 
een cadmiumlozing van 14 ton, maar 
volgens bepaalde gegevens zou dat 
wel eens 20 ton kunnen zijn. 

Volgens het antwoord van de 
minister wordt vooruitgang geboekt 
in de vervanging van de toepassing 
van asbest bij het vervaardigen van 
cement en overige produkten. Goede 
alternatieven worden in 1990 
verwacht. Van overheidswege dient 
er regelmatig aandrang te zijn op 
voortgang van het onderzoek. In de 
praktijk blijkt dat in dezen (ik doel 
daarbij ook op eerder genoemde 
vervuilende industrieën) de vage 
beloften tot oplossingen steeds maar 
weer vooruit worden geschoven. Zo 
is 1987 genoemd als datum waarop 
een verbod op het toepassen van 
asbesthoudende remmaterialen zou 
kunnen ingaan. In 1990 zouden er 
goede alternatieven voor een aantal 
produkten zijn, maar er worden 
steeds voorbehouden gemaakt. Zijn 
deze data nu hard te maken en is de 
minister van plan hieraan de hand te 
houden? 

Als ik het goed heb begrepen, 
heeft de minister toegezegd in 1 987 
met een standpunt over verbranding 
te komen. Ten aanzien van de 
beleidsanalyse over verbranding op 
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zee en de mogelijkheid van alterna-
tieven merk ik op dat wij deze met 
verwachting tegemoet zien. Met 
stimulerend beleid ten aanzien van 
het onderzoek van katalytische 
dechlorering gaan wij akkoord, maar 
wat méér druk op de ketel lijkt ons 
wel aan te bevelen. De minister heeft 
in zijn beantwoording gezegd dat de 
Akzo-installatie daarvoor niet wordt 
gebruikt. Is het mogelijk dat die 
installatie wordt verbouwd en 
geschikt wordt gemaakt voor 
verbranding van PCB's, opdat 
Nederland in dezen niet langer van 
het buitenland afhankelijk is? 

Uit recente berichten blijkt dat een 
goed, zuiver systeem van reraffinage 
mogelijk is. In Zoetermeer is er zelfs 
een bedrijf. Waarom maakt alleen het 
buitenland hier gebruik van? Is het 
niet aan te bevelen dat ook Neder-
landse bedrijven hiervan gebruik 
gaan maken en de reraffinage ook 
hier in Nederland wat concreter 
wordt aangepakt? Nadrukkelijk 
verzoek ik de minister zo concreet 
mogelijk mijn vragen te beantwoor-
den. 

• 
De heer Eisma (D66): Voorzitter! Ik 
wi l oprecht dank uitspreken voor de 
beantwoording van de minister. 

De heer Lankhorst en ik hebben 
gevraagd naar de bestrijdingsmidde-
len van de zwarte lijst voor de 

bescherming van waterwingebieden. 
In de schriftelijke beantwoording die 
wij gisteravond hebben gekregen, 
zegt de minister dat op korte termijn 
een beslissing zal worden genomen 
over de zes door mij in eerste termijn 
genoemde bestrijdingsmiddelen. Wat 
is dan precies een "korte termijn"? 

De minister heeft ook schriftelijk 
geantwoord op de opmerkingen over 
de Europese kaderrichtlijn voor de 
grensoverschrijdende milieuveront-
reiniging. Voorshands is hij nog niet 
van plan om initiatieven te nemen in 
de EG-milieuraad voor een dergelijke 
kaderrichtlijn. In 1981 is de heer 
Ginjaar hiermee gekomen en deze 
heeft er geen succes mee gehad, 
aldus de minister. Echter, tussen 
1981 en 1986 liggen vijf jaren en de 
EG is in ontwikkeling. De minister kan 
naar mijn vaste overtuiging met zijn 
voorstellen over een kaderrichtlijn in 
die in ontwikkeling zijnde EG nu meer 
toegang krijgen, te meer daar de 
OECD gelijke aanbevelingen heeft 
gedaan die door alle EG-landen zijn 
ondertekend en het Europees 
Parlement er ook voorstander van is, 
inclusief de fractie van de VVD en de 
christen-democratische fractie in het 
Europees Parlement. Wij wijzen erop, 
dat het voor burgers uitermate 
belangrijk is dat zo'n richtlijn er komt. 
Kijk maar naar het proefproces van 
de stichting Burgerinspraak over de 
grens. De Vereniging voor Mil ieu-
recht is ook voor een dergelijke 

richtlijn. Met het oog daarop wil ik 
een motie aan de Kamer voorleggen. 

Motie 

Door het lid Eisma wordt de volgen-
de motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat milieu-effecten 
zich niets van landsgrenzen aantrek-
ken; 

constaterende, dat de verdergaande 
integratie van de EG een kaderricht-
lijn voor grensoverschrijdende 
milieuverontreiniging, waarin gelijke 
rechtstoegang en non-discriminatoir 
milieubeleid worden geregeld, 
noodzakelijk maakt; 

verzoekt de regering, naast bilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot 
consultatie en informatie over 
nucleaire aangelegenheden, een 
EG-kaderrichtlijn voor grensover-
schrijdende milieuverontreiniging in 
EG-verband te bepleiten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 10 (19 707). 

De heer Eisma (D66): Voorzitter! 
Wat de aantasting van de ozonlaag 
betreft, heb ik het standpunt van de 
minister wellicht niet goed begrepen. 
Met het oog daarop wil ik de Kamer 
een motie voorleggen. 

Motie 

Door het lid Eisma wordt de volgen 
de motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat aantasting van de 
ozonlaag ernstige gevolgen kan 
hebben voor het milieu en de 
gezondheid van de mens; 

overwegende, dat een emissiereduc-
tie van freon technisch mogelijk is bij 
toepassing in spuitbussen, piep-
schuim en koelinstallaties van De heer Eisma (D66) 
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beschikbare milieuvriendelijke 
middelen; 

verzoekt de regering, bij het overleg 
in 1987 over het Protocol inzake 
chloor-f luor-koolwaterstoffen in het 
kader van het Weense Verdrag ter 
bescherming van de ozonlaag, zich in 
te zetten voor een reductie van 80% 
ten opzichte van het huidige niveau, 
te bewerkstelligen in een periode van 
vijf tot tien jaar, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 13 (19 707). 

De heer Eisma (D66): Voorzitter! De 
minister heeft toegezegd dat hij met 
zijn collega's van Financiën en van 
Binnenlandse Zaken een regeling zou 
ontwerpen met betrekking tot de 
fiscale regeling en reiskostenvergoe-
ding in relatie tot het autobezit en 
gebruik. Om duidelijk te maken of 

wij er hetzelfde onder verstaan, wil ik 
alsnog de Kamer een motie voorleg-
gen. 

Motie 

Door het lid Eisma wordt de volgen-
de motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat fiscale regelingen en 
reiskostenvergoedingen met 
betrekking tot autobezit en gebruik 
invloed hebben op de toename van 
het autogebruik en daarmee op het 
milieu; 

voorts van mening, dat de effecten 
van deze regelingen op autobezit en 
gebruik bekend zijn; 

verzoekt de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, in overleg te treden 
met de ministers van Financiën en 
van Binnenlandse Zaken om regelin-
gen uit te werken, die het autoge-
bruik niet bevorderen en weer 
terugdringen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 12 (19 707). 

De heer Eisma (D66): Voorzitter! Tot 
slot wil ik iets zeggen over het 
vraagstuk van de fosfaathoudende 
wasmiddelen. Het is van belang, deze 
bron op lange termijn te beëindigen, 
heeft de minister in de schrijftelike 
voorbereiding geantwoord. Als wij 
zien dat zijn voorganger al in 1984 
concrete voornemens had in die 
richting vraag ik mij af waarom deze 
maatregel nog moet wachten in het 
geheel van maatregelen tegen de 
vermesting. Per 1 januari 1988 zou 
toch al kunnen wat ik heb neergelegd 
in de volgende motie? 

Motie 

Door het lid Eisma wordt de volgen-
de motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat fosfaatvrije 
wasmiddelen technisch en econo-
misch verantwoord geproduceerd 
kunnen worden; 

verzoekt de regering, na overleg met 
het bedrijfsleven, per 1 januari 1988 
een verbod op fosfaathoudende 
wasmiddelen in te voeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 11 (19 707). 

De heer Eisma (D66): Voorzitter! Ik 
ben met u niet voor een motie-infla-
tie in deze Kamer. Daarom behoud ik 
mij het recht voor, in derde termijn 
naar aanleiding van het antwoord van 
de minister een of meer van deze 
moties in te trekken. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de minister 
erkentelijk voor zijn antwoorden, ook 
de schriftelijke antwoorden, waarbij 
ik onder andere denk aan hetgeen hij 
heeft gesteld over de kwaliteit van de 
bossen en over zijn medewerking aan 
de verbetering van bosbodems. Het 
lijkt mij een goede zaak, over de 
risico's uitvoerig te praten, wanneer 
wij de Post-Seveso-richtlijn in de 
Kamer behandelen. Ik verwacht dat 
wij voldoende initiatief kunnen 
nemen als de minister ons de 

stukken toestuurt, zodra hij die terug 
heeft van de Raad van State. 

De minister introduceerde het 
verschil met betrekking tot risico-
analyses tussen objecten en 
subjecten. Uiteindelijk hebben alle 
veiligheidsmaatregelen echter te 
maken met de bescherming van 
mensen. Om die risico's gaat het mij. 
Natuurlijk zijn er ook economische 
objecten te bewaren. Bij dijkverho-
gingen, bij water en bij verkeer, gaat 
het om de veiligheid van mensen. 

En dan kom ik op de NOx. Ik vind 
dat het hoofdstuk over het wegver-
keer in de nota, vooral door zijn 
illustraties, uiterst moeilijk te lezen en 
te interpreteren is. Ik vraag de 
minister toch nog eens, in aansluiting 
op wat mevrouw Oomen heeft 
gezegd, om een brief of notitie naar 
de Kamer te sturen — het mag ook 
een nota zijn, maar dat heeft weer 
een UCV tot gevolg — waaruit blijkt, 
welke de niet voorziene effecten zijn. 
Toen als gevolg van minder economi-
sche groei de autoverkopen terugvie-
len, waren wij ongerust dat al die 
oude auto's, die zo vuil waren, op de 
weg bleven. Nu komen er nieuwe 
auto's en zal er zeker een snellere 
vervanging van oude auto's plaats-
vinden. Ik weet dit echter niet zeker. 
Ik hoor daar graag iets over. Dat zou 
dan een gunstig effect moeten 
hebben. Dat kan echter ongedaan 
worden gemaakt door heel andere 
zaken. Laat de minister ons daarover 
eens meer informatie geven. Er zijn 
natuurlijk ook goede en slechte 
auto's, ook onder de nieuwe. Er is 
niets op tegen als dit in een notitie 
wordt vermeld. Als wij dit soort zaken 
weten, kunnen wij ook veel gerichter 
maatregelen nemen. Misschien 
moeten wij oude auto's in grote 
aantallen van de weg nemen. Dat zou 
best een goede stap kunnen zijn, als 
daar een fundering voor is. Ik zie die 
gegevens graag tegemoet. 

Ik ben blij met de prioriteiten van 
de Nederlandse regering in het 
EG-actieprogramma. Die drie 
prioriteiten hebben onze steun, met 
name ook de C02 . Ik wijs erop, dat 
het bij die sporen gassen niet alleen 
om freon gaat, maar ook om 
methaan. Er zijn ook geluiden, dat wij 
in 2030 al het effect op de tempera-
tuur van een verdubbeling van het 
gehalte aan C02 kunnen merken. Dat 
geeft inderdaad aanleiding tot grote 
zorg. Ik ben blij, dat de minister 
daaraan aandacht schenkt. 

Ergens in de antwoorden wordt 
gezegd, dat men een Amerikaanse 
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oproep niet zou kennen. Er is een 
hoorzitting van de Senaat over dit 
onderwerp geweest. Daarbij is veel 
internationaal werk besproken. Er 
was zeer weinig Nederlands werk bij. 
Er werd ook gezegd, dat men moest 
komen tot meer internationale 
samenwerking. 

Ik waardeer de activiteiten van de 
milieu-organisaties. Ik wil echter de 
vrijheid hebben om daarop kritiek te 
geven, als men met onjuiste gege-
vens komt. Dat gebeurt wel eens. 
Men is ook bij beschuldigingen niet 
altijd even zorgvuldig. Dat wil ik nog 
eens opmerken. Verder waardeer ik 
hun activiteiten en lees ik graag hun 
publikaties. 

Ik ben blij met de mogelijkheid om 
hier het onderwerp van de rioleringen 
te bespreken. Dit is een zeer zorgelijk 
punt vanwege de geweldige omvang 
van dit probleem. 

Mevrouw Oomen heeft gesproken 
over de hinder, met name over die 
geur. Wij hebben daarover ook 
zorgen. Wij hebben alle begrip voor 
de mensen die er moeilijkheden mee 
hebben. Het betekent echter toch dat 
er vaak tegengestelde sectorbelan-
gen zijn binnen het milieubeleid. Je 
krijgt dan een strijd tussen de 
sectoren. Bij ons groeit dan de twijfel 
over de doelmatigheid. Ik moet dan 
ook erkennen, dat het voor een 
bedrijf moeilijk is om te weten te 
komen met wie men te maken heeft, 
als de overheid zich iedere keer in 
een andere rol tegenover een bedrijf 
presenteert. Dat was het punt van 
zorg. 

De vergadering wordt van 1 2.35 uur 
tot 13.15 uur geschorst. 

Voorzit ter: Eversdijk 

D 
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.)3 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de 
orde te stellen en te behandelen in 
de vergaderingen van 2, 3 en 4 
december a.s.: 

1. de gezamenlijke behandeling van: 
- hoofdstuk XII (Verkeer en Water-
staat) van de begroting voor 1987 
(19 700-XII) ; 
- de begroting van het Staatsvissers-
havenbedrijf voor 1987 (19 700-1); 
• het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk XII (Verkeer en Water-
staat) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1984 
(wijziging in hoofdzaak naar aanlei-
ding van de Voorjaarsnota; eerste 
wijzigingsvoorstel) (18 925); 
• het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk XII (Verkeer en Water-
staat) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1983 
(Slotwet; derde wijzigingsvoorstel) 
(19 392); 
• het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk XII (Verkeer en Water-
staat) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1985 
(wijziging naar aanleiding van de 
Voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoor-
stel) (19 413); 
- het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk XII (Verkeer en Water-
staat) van de begroting van de 
ontvangsten van het Rijk voor het 
jaar 1985 (eerste wijzigingsvoorstel) 
(19 597); 
• het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk XII (Verkeer en Water-
staat) van de uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1984 (slotwet; tweede 
wijzigingsvoorstel) (19 725) 
(indien de voorbereiding zal zijn 
voltooid); 

2. het deel Wetenschapsbeleid van 
hoofdstuk VIM (Onderwijs en 
Wetenschappen) van de begroting 
voor 1987 (19 700-VIII); 

3. het wetsvoorstel Regelen met 
betrekking tot de uitoefening van de 
diergeneeskunde (Wet op de 
uitoefening van de diergeneeskunde) 
(17 646); 

4. het wetsvoorstel Intrekking van de 
wet van 25 maart 1 978, houdende 
instelling van een Onderwijsplanbu-
reau (19 364); 

5. het wetsvoorstel Toepassing van 
de structuurregeling indien een 
naamloze of besloten vennootschap 
of dochtermaatschappij daarvan 
vennote is van een commanditaire 

vennootschap of vennootschap 
onder firma (17 845) ; 

6. het wetsvoorstel Wijziging van de 
Tijdelijke wet heffingen industriela-
waai (19 627). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal nader, dat 
de UCV van maandag 24 november 
a.s. over het ouderenbeleid niet 
doorgaat. 

Ook bepaal ik nader, dat in de UCV 
van maandag 24 november over de 
nota Defensie en de Nederlandse 
industrie (19 157) ook de nota 
Defensietechnologie (19 404) aan 
de orde is. 

Voorts bepaal ik, dat uitgebreide 
commissievergaderingen zullen 
worden gehouden op: 

maandag 8 december: 
I. van 11.1 5 tot uiterlijk 16.15 uur 
van de vaste commissie voor Welzijn 
en Cultuur over de Begrotingstoelich-
ting Interdepartementaal Welzijnsbe-
leid 1987 (19 734); 
II. van 16.30 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de commissie voor de Rijksuitga-
ven over het onderdeel Gevangenis-
wezen van het Verslag van de 
Algemene Rekenkamer over 1985 
(19465) ; 
III. van 11.15 tot uiterlijk 16.15 uur 
van de vaste commissie voor Verkeer 
en Waterstaat over de begroting van 
het Rijkswegenfonds voor 1987 (19 
700-B) en over het deel lnfrastruc-
tuur van hoofdstuk XII (Verkeer en 
Waterstaat) van de begroting voor 
1987 (19 700-XII); 
IV. van 16.30 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de vaste commissie voor Verkeer 
en Waterstaat over de Begroting van 
het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie (19 700-G). 

Ik geef het woord aan de heer 
Worrell, die het heeft gevraagd. 

De heer Worre l l (PvdA): Voorzitter! 
In uw functie van voorzitter bent u al 
sneller geweest dan een vertegen-
woordiger van de vaste commissie 
voor Welzijn en Cultuur op dit 
katheder kon komen. Wij hadden u 
namelijk willen vragen, de UCV van 
maandag a.s. uit te stellen en van de 
agenda voor maandag af te voeren. 
De reden hiervoor is dat wij er zeer 
teleurgesteld over zijn dat wij na 
wekenlang wachten op de noodzake-
lijke stukken van de regering, deze 
stukken nog niet hebben gekregen. 
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Voorzi t ter 

Wij kunnen nu de nota Zorg voor 
ouderen niet goed behandelen. 
Bovendien kunnen wij de begrotings-
behandeling niet afwerken. Ons 
hebben dus de stukken over de 
toekomstige financiële problematiek 
ten aanzien van het ouderenbeleid 
nog niet bereikt. Men zal begrijpen 
dat velen in dit land daarop zitten te 
wachten. Dat geldt ook voor de 
Kamer. Zoals het er nu uitziet, 
zouden die stukken ons op zijn 
vroegst aanstaande vrijdag of in het 
weekend kunnen bereiken. Dat is te 
kort dag om ze aanstaande maandag 
nog te kunnen behandelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij 
verzoeken u dan ook, de regering te 
vragen de stukken zo spoedig 
mogelijk naar de Kamer te zenden, zo 
niet vrijdagavond, dan toch zaterdag-
ochtend, zodat wij ons goed kunnen 
voorbereiden op een later in het jaar 
te houden UCV over de nota Zorg 
voor ouderen. De commissie heeft 
dit alles ook in deze procedure 
gegoten omdat zij wi l voorkomen dat 
de begrotingsbehandeling, waarmee 
ouderen en tal van organisaties in het 
land te maken hebben, tot na het 
kerstreces zou moeten worden 
uitgesteld. Ondanks onze diepe 
teleurstelling over de gang van 
zaken, verzoeken wij u, bij de 
regering te bevorderen dat de 
financiële stukken met betrekking tot 
de nota Zorg voor ouderen de Kamer 
zo niet dit weekend, dan toch uiterlijk 
8 december bereiken. Elke dag 
eerder zou de Kamer zeer op prijs 
stellen. 

De Voorzitter: Aan het eerste 
verzoek, tot uitstel van de UCV, is 
reeds voldaan. Aan het tweede 
verzoek zal ik heden voldoen. 

Ik geef het woord aan de heer 
Franssen, die het heeft gevraagd. 

De heer Franssen (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is met enige 
aarzeling dat ik u het woord vraag. 
Inmiddels heb ik kennis kunnen 
nemen van het voorlopige schema 
voor volgende week. U zult keurig 
hebben uitgerekend hoe veel tijd er 
nodig is voor de verschillende 
debatten. Ik zie dat de agenda nogal 
vol is. Well icht staat nog niet alles 
erop wat erop zou kunnen komen te 
staan. Ik voorzie dat de discussie 
over de onderwijsbegroting van 
aanstaande woensdag in de knel kan 
komen, omdat er voor het antwoord 
van de regering in eerste termijn en 
voor de tweede termijn van de Kamer 

en van de regering nu een tijd van 
viereneenhalf uur is ingeruimd. Gelet 
op het belang van de begroting en op 
datgene wat daarbij aan de orde is, 
zouden wij daardoor wel eens in 
moeilijkheden kunnen komen. Ik wijs 
daar nu slechts op. 

De Voorzit ter: Ik heb mijn bereke-
ning gebaseerd op de opgegeven 
spreektijden. Als u de agenda goed 
bestudeert, zult u zien dat er vooral 
op woensdag- en donderdagmiddag 
onderwerpen zijn geagendeerd 
waarvan een verschuiving naar een 
andere week niet tot grote proble-
men in het land zou leiden. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

• hoofdstuk X I (Volkshuisves-
t ing. Ruimtel i jke Ordening en 
Mi l ieubeheer) van de ri jksbegro-
t ing voor 1987, voor w a t betreft 
het deel Mi l ieubeheer (19 
700 -X I ) ; 

• het IMP-Mi l i eubeheer 1987-
1991 (19 707); 

• het wetsvoorstel Wi jz iging van 
hoofdstuk X I (Volkshuisvest ing, 
Ruimtel i jke Ordening en Mi l ieu-
beheer) van de begrot ing van de 
ui tgaven van het Rijk voor het 
jaar 1980 (s lo twet ; vierde 
wi jz igingsvoorstel ) (19 587) 

en van: 
- de motie-Veldhoen/Melkert over de 
gidsfunctie van Nederland in het 
internationale milieubeleid (19 707, 
nr. 8) ; 
- de motie-Veldhoen/Castricum over 
het autoverkeer (19 707, nr. 9); 
• de motie-Eisma over grensover-
schrijdende milieuverontreiniging 
(19 707, nr. 10); 
• de motie-Eisma over een verbod op 
fosfaathoudende wasmiddelen (19 
707, nr. 11); 
• de motie-Eisma over terugdringing 
van het autogebruik (19 707, nr. 
12); 
• de motie-Eisma over de aantasting 
van de ozonlaag (19 707, nr. 13). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Nijpels: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de afgevaardigden 
die in tweede termijn hebben 
gesproken voor de constructieve 
wijze waarop zij de dialoog hebben 

voortgezet. Ik zal in deze termijn 
graag proberen, op een aantal vragen 
te reageren en een oordeel te geven 
over een aantal moties van de 
oppositie. 

Ik begin met een enkele opmerking 
aan het adres van de heer Veldhoen. 
Ook in tweede termijn heeft hij 
gesproken over de gidsfunctie. Hij 
heeft geprobeerd duidelijk te maken 
hoe hij het optreden van het Neder-
landse kabinet, vooral van de 
milieuminister, in internationaal 
verband ziet. Ik heb daarvan in eerste 
termijn gezegd dat ik inderdaad vind 
dat ons land die belangrijke internati-
onale rol, die wij in mijn ogen 
vervullen, ook in de komende 
kabinetsperiode moeten doorzetten. 
Ik ben het dus niet eens met de heer 
Veldhoen dat mijn voorganger 
Winsemius die gidsrol zou hebben 
opgegeven. Natuurlijk kun je van 
mening verschillen over de manier 
waarop aan de inhoud van die rol 
vorm wordt gegeven. Die gidsrol 
hebben wij in de vorige kabinetsperi-
ode vervuld. Ook in deze periode 
moet dat zo blijven. 

De heer Veldhoen heeft zijn betoog 
toegespitst op een tweetal zaken. In 
de eerste plaats sprak hij over de 
meerderheidsbesluiten die mogelijk 
zullen zijn zodra de nieuwe Europese 
akte de diverse parlementen zal zijn 
gepasseerd. In de tweede plaats 
vroeg hij, in het nationale beleid van 
tijd tot tijd verdergaande maatregelen 
te nemen dan in Europees verband is 
afgesproken. Het is duidelijk dat het 
feit dat er in de toekomst meerder-
heidsbesluiten mogelijk zijn, ook 
betekent dat er wellicht wat meer 
ruimte ontstaat voor sommige 
maatregelen, maar al te groot 
optimisme zou ik op dit punt toch 
niet ten toon willen spreiden. Die 
meerderheid zou immers, als ik kijk 
naar het Nederlandse milieubeleid, 
ook verkeerd kunnen uitpakken. Een 
meerderheid zou immers wel eens 
maatregelen kunnen voorstaan waar 
wij in nationaal verband verder mee 
zouden willen gaan. Dat betekent ook 
- ik kom nu op het tweede element 
van zijn verhaal — dat zich op een 
aantal terreinen in de komende jaren 
situaties zouden kunnen voordoen 
waarbij onze nationale wetgeving 
verder zal gaan dan wat de Europese 
Gemeenschap van ons verlangt. Een 
concreet voorbeeld hiervan zal, naar 
alle waarschijnlijkheid, aanstaande 
maandag plaatsvinden in de Milieu-
raad. Wij praten daar dan onder meer 
over het zwavelgehalte van olie. Het 
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Nederlandse kabinet zal, naar ik hoop 
met een paar andere landen, het 
standpunt innemen dat verdergaande 
nationale maatregelen, met andere 
woorden een lager zwavelgehalte, 
mogelijk moeten zijn. Dat is een 
voorbeeld waarop de heer Veldhoen 
doelde. Daar waar wij de overtuiging 
hebben dat nationale verdergaande 
maatregelen mogelijk zijn, moet die 
ruimte worden benut. Dit betekent 
overigens, dat de motie die de heer 
Veldhoen op dit punt heeft inge-
diend, waarin hij vraagt om die 
gidsfunctie, in feite al door mij wordt 
uitgevoerd. Ik meen namelijk dat wij 
inderdaad in een aantal opzichten 
een dergelijk beleid moeten voeren. 
Die motie zou dan ook in dat opzicht 
overbodig zijn, nog afgezien van de 
opmerking van mevrouw Oomen dat 
het altijd moeilijk is om zo'n gids-
functie te kwantificeren. Je komt dan 
uit op subjectieve oordelen. Het 
oordeel dat hij bij voorbeeld had over 
het beleid van mijn voorganger wijkt 
af van het oordeel dat ik daarover 
heb. Dit leidt dus al, bij een evaluatie 
van de door hem ingediende motie, 
tot problemen. 

De heer Ve ldhoen (PvdA): Voorzit-
ter! Natuurlijk is de beoordeling van 
regeringsbeleid, zeker waar het een 
abstract begrip als gidsfunctie 
betreft, moeilijk te kwantif iceren. Ik 
heb echter gewezen op het nieuwe 
verdrag. Naast de meerderheidsbe-
sluiten valt ook op, dat een lidstaat 
iets verder kan gaan. Dit betekent 
dan men zowel bij de inzet van het 
beleid als bij de uitvoering daarvan 
iets verder zou kunnen gaan. Ik heb 
het dan niet over de produkten maar 
over de EG-richtlijnen in het alge-
meen. Ik wijs de minister toch op de 
conflictsituatie die in het verleden 
wel is voorgekomen en die ik heel 
belangrijk acht, namelijk daar waar 
artikel 36 van het Verdrag van Rome 
aangeeft dat uit gezondheids- en 
milieuoverwegingen men bepaalde 
afwijkingen kan aanbrengen in een 
richtlijn en men een bepaald 
nationaal beleid kan voeren. Dit is 
nogal eens in strijd verklaard met 
artikel 30 over het vrije verkeer van 
goederen. Ik heb eigenlijk het idee 
dat artikel 30 wel eens te veel wordt 
gebruikt. In een land dat bijna van 
het vuil overloopt — ik heb het 
voorbeeld van cadmium genoemd — 
is het aan de inzet van de minister 
van Milieuhygiëne te danken als een 
dergelijke afwijking van de richtlijn 

wordt toegepast. Dat is de inzet van 
mijn motie. 

Minister Ni jpels: Ik ben het eens, 
Voorzitter, met de heer Veldhoen dat 
in EG-verband niet te snel zou 
moeten worden gegrepen naar artikel 
30 om zo nationale verdergaande 
maatregelen tegen te houden. Ik 
merk wel op, dat het nationaal beleid 
van welke overheid binnen de 
Gemeenschap dan ook niet zo ver 
mag gaan dat daarmee de vooruit-
gang van de Gemeenschap wordt 
gestagneerd. Ik neem aan, dat wij in 
dat opzicht niet principieel van 
mening verschillen. Ik deel de 
mening van de heer Veldhoen dat het 
mogelijk moet zijn om eigen afzon-
derlijke standpunten in te nemen. Dit 
gebeurt aanstaande maandag op dit 
bijzondere punt ook al in de praktijk. 

De heer Veldhoen heeft ook een 
vraag gesteld over het brongerichte 
beleid bij produkten. Hij sprak over 
cadmium. Ik kan hier kort over zijn. Er 
is een AMvB voor cadmiumhoudende 
produkten in voorbereiding. Wij 
zullen die begin 1987 bij de Europese 
Gemeenschap notificeren. Verster-
king daarvan kan in het kader van de 
integratie Afvalstoffenwet en Wet 
chemische afvalstoffen plaatsvinden, 
zodat ook beleid voor het begin van 
het produkt mogelijk is. 

Voorzitter! Ik kom terug op 
hetgeen is gezegd over het stellen 
van prioriteiten. De heer Veldhoen 
heeft aangegeven dat hij niet wil dat 
er meer prioriteiten worden gesteld. 
Hij is van oordeel dat het milieubeleid 
te traag verloopt. Er zou veel sneller 
wat moeten gebeuren. Ik ben het 
graag met de heer Veldhoen eens, 
Voorzitter. Ik moet echter rekening 
houden met de financiële mogelijk-
heden en met de mogelijkheden 
inzake de inzet van personeel. Ik heb 
de uitgebreide lijst voor 1987 al 
genoemd. Verder heb ik gewezen op 
de doelstellingen die in deze 
kabinetsperiode zullen worden 
gerealiseerd. Ook ik zou willen dat 
een aantal zaken sneller plaatsvond. 
Ik word echter geconfronteerd met 
een gebrek aan mankracht. Dit 
verhaal zal iedere bewindsman hier 
houden. Echter, gelet op de lijst van 
activiteiten in het IMP kan dit verhaal 
voor het departement van VROM met 
recht en rede naar voren worden 
gebracht. Ik herhaal dat ik beschei-
den moet zijn met het vormen van 
een oordeel over bepaalde zaken. 
Toch wijs ik op de ambtelijke inzet 
die ik in de afgelopen maanden op 

mijn departement heb waargenomen. 
Er wordt veel energie gestoken in het 
milieubeleid. Ik heb daar veel respect 
voor. Ik ben ervan overtuigd dat het 
rendement van de inzet op dit 
onderdeel van mijn departement 
buitengewoon hoog is. 

De heer Veldhoen (PvdA): Voorzit-
ter! Op dit punt ben ik het graag met 
de minister eens. Uiteraard is de 
menselijke inzet een fascinerend 
onderwerp. Op het desbetreffende 
onderdeel is de inzet groot. Er mag 
ook zeker niet aan energiebesparing 
worden gedaan. Ik vraag in dezen 
naar de rol en de effecten van de 
afslankoperatie. De minister is daar 
niet op ingegaan. Ik heb gesproken 
over de mogelijkheid om hele 
stukken van het departement van 
VROM op te heffen en bij de 
vakdepartementen onder te brengen. 

Minister Nijpels: Voorzitter! Ik ben 
hierop al ingegaan bij de schriftelijke 
beantwoording. Ik heb gesteld dat op 
mijn departement — evenals op 
andere departementen — wordt 
nagegaan hoe een afslankingsopera-
tie zou moeten plaatsvinden. Het is 
mij nog niet bekend met welke 
voorstellen de ministervan Binnen-
landse Zaken zal komen naar het 
kabinet. Wij hebben zelf al enkele 
plannen opgesteld. In principe wordt 
geen enkel onderdeel van het 
departement hiervan uitgezonderd. 
In de lijn met het gestelde in de UCV 
van 3 november heb ik in de 
schriftelijke beantwoording gezegd 
dat de handhavingstaak extra 
aandacht zal krijgen. Het milieubij-
standsteam zal worden uitgebreid tot 
60 man. Verder zal er binnen het 
departement een afweging moeten 
plaatsvinden tussen de verschillende 
beleidsonderdelen. 

De heer Veldhoen heeft uitgebreid 
gesproken over produktheffingen, 
statiegeld. Gedacht wordt aan 
accu's, koelkasten, batterijen etc. Ik 
kom niet meer terug op de afwijzing 
van statiegeld op auto's. Wel wil ik 
ingaan op een aantal andere punten 
door de heer Veldhoen naar voren 
gebracht. In tegenstelling tot 
hetgeen de heer Veldhoen in eerste 
termijn zei, is er op dit moment in 
geen enkele lidstaat van de EG 
sprake van statiegeldsystemen voor 
accu's, auto's, koelkasten of 
diepvriezers. In Noorwegen — geen 
lid van de EG — kent men een 
systeem van statiegeld voor autobe-
zitters. Men kent dit systeem daar, 
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omdat dit land aanzienlijk groter is 
dan Nederland. Men wordt daar veel 
meer geconfronteerd met autowrak-
ken die zo maar ergens worden 
achtergelaten. In Zweden kent men 
dit systeem overigens ook. Vanwege 
de grote spreiding van de auto's over 
die landen is tot het invoeren van 
zo'n statiegeldsysteem overgegaan. 
De situatie in Nederland ligt funda-
menteel anders! 

Wat de batterijen betreft, ben ik 
het met de heer Veldhoen en 
mevrouw Roosen eens dat het om 
een zorglijke zaak gaat. Er komt een 
convenant met de fabrikanten om het 
kwikgehalte van met name de 
alkaliverbindingen van 1 % tot 0,1 % 
terug te brengen in vijf jaar ti jd. 
Intussen zullen de plannen inzake de 
inzameling van het kleine chemische 
afval gewoon doorgaan. Als het gaat 
om accu's, dan zal geen stimulans 
nodig zijn. Op dit moment kunnen wij 
uit de gegevens die ons ter beschik-
king staan, vaststellen dat de meeste 
accu's via garages en autoshops 
weer bij de verwerkers terecht 
komen. Met de nieuwe typen accu's 
zal overigens het gehele probleem 
van het accuzuur verdwenen zijn. Dat 
zal, naar het zich laat aanzien, binnen 
enkele jaren het geval zijn. Men weet 
dat de nieuwe accu's beschikken 
over een gesloten systeem. Deze 
gaan ook gesloten naar de verwer-
kers terug. 

Wat de diepvriezers en koelkasten 
betreft, kan ik zeggen dat het 
overgrote deel als witgoed wordt 
verwerkt tot schroot. Overigens heb 
ik de indruk dat de heer Veldhoen 
een heilig geloof heeft in het 
statiegeldsysteem. Ik heb daarvoor 
respect, maar ik ben bang dat hij de 
totale effecten overschat en dat hij 
vooral de problemen van de invoe-
ring van zo'n systeem onderschat. 
Als wij alleen maar praten over 
systemen van koelkasten, dan zal het 
buitengewoon ingewikkeld worden 
om een systeem te realiseren. Wie 
betaalt bij voorbeeld terug? Veel 
kopers eisen dikwijls bij de aankoop 
van een nieuwe koelkast, dat de oude 
wordt meegenomen. Ik spreek nu uit 
mijn ervaring als huisman. Dit 
betekent misschien dat ik wat 
optimistischer tegen de problemen 
aankijk dan de heer Veldhoen. 

De heer Veldhoen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb absoluut geen 
heilig geloof in statiegeldsystemen. 
Ik heb een heilig geloof in de 
noodzaak, ons milieu enigszins 

schoon te houden. Als de minister 
dan zegt dat freon in koelkasten, 
diepvriezers en andere koelinstalla-
ties beter verwerkt kan worden, vind 
ik dat goed. Daar gaat het echter niet 
om. Het gaat mij erom om bij de 
verschroting van dergelijke produk-
ten, ervoor te zorgen dat dat freon 
niet in de lucht terechtkomt en 
daarop gedurende een paar honderd 
jaar een nare uitwerking heeft. De 
stijging van freon is 5% a 8% per 
jaar. Dat betekent dat de effecten op 
het milieu alleen maar ernstiger 
worden. Dan is één van de zaken 
waarin ik niet heilig geloof, maar 
waarvan ik wel geloof dat dit een 
bijdrage kan leveren, een statiegeld-
systeem. 

Minister Nijpels: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij verschillen niet van 
mening over de intentie. De heer 
Veldhoen heeft natuurlijk gelijk dat 
wij zorg moeten dragen voor de 
verspreiding van freon bij het 
verzamelen van de zaken waarover 
wij al gesproken hebben. Het 
systeem waaraan de heer Veldhoen 
echter denkt, is mijns inziens niet het 
goede. Dat zal alleen maar leiden tot 
meer bureaucratie. Daarom zal er 
verschil van inzicht tussen ons blijven 
bestaan. Op de CFK's waarover de 
heer Veldhoen ook nog vragen 
stelde, kom ik nog terug. 

De heer Veldhoen heeft ook 
gesproken over het internationale 
milieubeleid. Hij zei dat ik misschien 
wel kan beweren dat dit geïntegreerd 
tot uitdrukking komt in de nationale 
doelstellingen, maar daar merkte hij 
toch weinig van. Ik heb echter 
gezegd dat ik bereid ben om ieder 
jaar bij de begroting een overzicht te 
geven van de Europese richtlijnen. 
Men kan dan zien hoe deze verder 
zijn uitgewerkt. Ik ga echter niet 
uitdrukkelijk streven naar een apart 
internationaal hoofdstuk en waarom 
niet? Omdat daar waar ik de interna-
tionale demensie van een groot 
aantal problemen heb aangegeven, ik 
nog steeds van mening ben en blijf 
dat als het bij voorbeeld gaat om 
centrale thema's in het milieubeleid 
zoals verzuring, vermesting, verwijde-
ring, enzovoort, vooral de internatio-
nale demensie daarbij betrokken 
moet worden. Daarom wil ik geen 
internationale paragraaf opnemen. 
Nogmaals, ik wil proberen om de 
internationale aspecten in de thema's 
en het doelgroepenbeleid tot 
uitdrukking te brengen. Verder wil ik 
proberen binnen vier jaar de 

richtlijnen van de EG aan te geven. Ik 
ben dat met de heer Veldhoen eens 
en dat gaat dus ook zo gebeuren. 

De heer Veldhoen heeft gevraagd, 
niet te bezuinigen op schone 
technologie. Hij maakte daarbij een 
onderscheid tussen onderzoek en 
stimulering. Het onderscheid tussen 
onderzoek en stimulering van schone 
technologie is echter niet steeds 
scherp te trekken. Het beroep op het 
budget voor schone technologie is 
flexibel. Het aanbod van reële 
projecten is het ene jaar wat groter 
dan het andere jaar. Ik vind wel dat 
het goed is als de Kamer kan 
beschikken over duidelijker gerubri-
ceerde gegevens. Daarom zeg ik 
gaarne toe, dat in de begroting voor 
1988 het budget voor schone 
technologie apart wordt vermeld. 
Dan kan de Kamer daarin een goed 
inzicht verkrijgen. 

De heer Ve ldhoen (PvdA): Dat klinkt 
wel aardig, maar dat is voor volgend 
jaar. Ik had gevraagd, nu een verdere 
aanduiding te geven van het 
onderwerp schone technologie, 
verdeeld over de hoofdstukken. In de 
schriftelijke beantwoording staat dat 
op schone technologie niet beknib-
beld is, maar wij kunnen dat op geen 
enkele manier terugvinden. Dat is 
misschien een reden om volgend jaar 
voor het milieu eens een fact-f in-
dingsprocedure te volgen. Ik vraag 
alsnog aan de minister, de Kamer in 
te lichten over de post schone 
technologie in de begroting voor 
1987. Ik heb gezegd, dat ik anders 
een amendement moet maken omdat 
ik niet precies kan nagaan, of schone 
technologie wel voldoende aandacht 
krijgt. Dat zal een amendement zijn 
ad 10 min. 

Minister Nijpels: Het lijkt mij goed 
als deze vraag van de heer Veldhoen 
over de precieze uitwaaiering over 
alle artikelen schriftelijk wordt 
beantwoord. Wellicht leidt dat ertoe, 
dat wij hem kunnen afhouden van het 
indienen van dat amendement. 
Gezien mijn informatie, denk ik dat 
dit amendement dan niet nodig is. De 
ambtenaren van mijn departement 
verlangen overigens, als het gaat om 
het milieubeleid, naar een fact-f in-
ding, omdat zij ervan overtuigd zijn 
dat die fact-f inding zal aantonen dat 
er de komende jaren nog meer geld 
voor het milieubeleid moet worden 
uitgetrokken. Wat dat betreft, vinden 
zij het dus jammer dat zij dit jaar niet 
aan de beurt zijn. 
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De heer Ve ldhoen (PvdA): Vinden zij 
het dan niet jammer als ik geen 
amendement indien? 

Minister Ni jpels: Door de heer 
Veldhoen ingediende amendementen 
kunnen altijd op warme sympathie 
rekenen, niet alleen bij mijn ambte-
naren maar ook bij mijzelf. Het 
vervelende is alleen dat de heer 
Veldhoen voor de financiering van 
zijn amendement altijd weer een 
beroep doet op hetzij de algemene 
middelen, hetzij andere belangrijke 
prioriteiten. Dat vinden wij wat 
minder plezierig. Daarom moet ik de 
aanvaarding van die amendementen 
ook ontraden, ondanks de goede 
bedoelingen die de heer Veldhoen er 
altijd mee heeft. 

De heer Ve ldhoen (PvdA): Jammer 
van die laatste zin, want ik zat al te 
schrijven. 

Minister Nijpels: Precies. Daarom 
heb ik die laatste zin ook uitgespro-
ken. Dat bespaart u in ieder geval het 
schrijven. 

Mijnheer de Voorzitter! Aan de 
hand van de moties van de heer 
Veldhoen kom ik straks nog terug op 
een aantal onderdelen van zijn 
betoog. 

Mevrouw Oomen was blij met de 
verduidelijking op het internationaal 
terrein. Zij heeft ook nog eens 
benadrukt, dat de hele internationale 
dimensie in het nationale beleid een 
heel belangrijke rol moet spelen. In 
mijn antwoord aan de heer Veldhoen 
heb ik geprobeerd, dat nog eens te 
benadrukken. 

Het lijkt mij goed, als ik nog even 
duidelijk maak welke procedure bij de 
Post-Seveso-richtlijn wordt gevolgd. 
De AMvB is gepubliceerd. De 
inspraak van een aantal adviesorga-
nen is al achter de rug. De AMvB is 
nog niet naar de Raad van State 
gezonden. Ik ben voornemens, de 
ontwerpr icht l i jn — die dus nog niet 
bij de Raad van State is — omstreeks 
15 december aan de Kamer te 
sturen. Ik zou het zeer op prijs 
stellen, als ik daarover dan vrijwel 
onmiddellijk een mondeling overleg 
met de Kamer kan houden. Het zou 
namelijk slecht zijn, als het kerstreces 
de totstandkoming van die richtlijn 
vertraagt. 

Waarom zeg ik dit heel nadrukke-
lijk? Het standpunt van mijn departe-
ment is, dat wij niet met de Kamer 
discussiëren over ontwerp-richtli jnen 
die al bij de Raad van State zijn. Het 

gaat daarbij om een staatsrechtelijk 
probleem. Er is afgesproken, dat dat 
niet de juiste staatsrechtelijke weg 
zou zijn. Maar in dit geval kan het dus 
wel en zeg ik dat dus graag toe. 

Mevrouw Oomen heeft nog eens 
precies uitgelegd, wat zij bedoelde 
met haar opmerkingen in eerste 
termijn over het nieuwe beleid en de 
bijstelling van het beleid. Zij heeft 
gezegd: natuurlijk gebeurt er een 
heleboel, maar als wij weten waar 
dingen fout dreigen te lopen, dan 
moeten wij daarop anticiperen. Zij 
heeft in dat verband gesproken over 
het autoverkeer, waarbij zij mij vroeg, 
in een notitie aan de Kamer een 
aantal van die elementen op een rijtje 
te zetten. In dit kader zijn aan de 
Kamer een aantal toezeggingen 
gedaan. Tegen het eind van het jaar 
zal een notitie verschijnen over de 
handhaving van de schone auto en 
de ombouw. Verder is een notitie 
toegezegd over de stedelijke 
infrastructuur en het milieu. Ik kom 
hierop straks in het kader van het 
antwoord op de vragen van de heer 
Veldhoen overigens nog terug. Zeker 
nu blijkt dat de nu aanwezige fracties 
in de Kamer om de bovengenoemde 
notitie vragen, is het verstandig om 
dat te doen. 

In dit kader behandel ik gelijk de 
motie van de heer Veldhoen. In die 
motie wordt gevraagd om een 
integraal plan, waarbij hij een aantal 
elementen noemt. Mevrouw Oomen 
heeft in haar betoog een aantal van 
die elementen overgenomen. Zij vindt 
dat de feiten op tafel moeten liggen 
voordat je op dit punt beslissingen 
neemt. De heer Braams heeft zich 
daarbij aangesloten. Over de notitie, 
die ik dus graag toezeg, moet ik 
overigens wel overleg voeren met 
mijn collega van Verkeer en Water-
staat over de vrije verkeers- en 
vervoerskeuze. Verder moet overleg 
worden gevoerd met mijn collega van 
Financiën over financiële raakvlak-
ken. De motie van de heer Veldhoen, 
gecombineerd met de elementen die 
zijn aangedragen door de heer Eisma, 
mevrouw Oomen en de heer Braams, 
kan derhalve in de door mij genoenv 
de zin worden uitgevoerd. De heer 
Veldhoen spreekt in zijn motie 
overigens over een integraal plan. Ik 
zou dat willen vervangen door een 
notitie, want bij een integraal plan 
denk je onmiddellijk weer aan 
planvorming. Aangezien een aantal 
zaken zijn toegezegd die al aan het 
eind van het jaar in de Kamer zullen 
worden behandeld, past een plan 

daar niet in. Veel zal het overigens 
niet uitmaken: wij zullen er toch over 
praten. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Voorafgaand aan de besluitvorming 
over het eventueel toekennen van 
fiscale tegemoetkomingen voor 
auto's met dieselmotoren wordt dus 
die notitie behandeld? 

Minister Nijpels: Ja. Ik heb al iets 
gezegd over de hoogte van de 
bedragen, wat uiteraard een zaak is 
van de staatssecretaris van Finan-
ciën. De heer Braams heeft mij 
gevraagd, feiten te geven aan de 
hand waarvan over een aantal andere 
zaken, die bij voorbeeld in het 
regeerakkoord naar voren komen, 
een oordeel kan worden gegeven. Dit 
moet overigens niet vertragend 
werken. Daarom zal ik pogen — na 
overleg met de collega's — niet te 
lang met een en ander te wachten. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Wat mij betreft betekent dat ook dat 
niet alleen moet worden bekeken, of 
voor dieselmotoren op korte termijn 
een fiscale aftrekmogelijkheid in het 
leven moet worden geroepen, maar 
ook voor de om te bouwen auto's. 

Minister Nijpels: Dit zal betrokken 
moeten worden in de notitie over 
ombouw, die al door mijn voorganger 
is toegezegd. Afgelopen maandag 
heb ik overigens een gesprek gehad 
met mijn Westduitse collega 
Wal lmann, waarbij mij bleek dat het 
ombouwbeleid in West-Duitsland 
niet zo erg vlot verloopt. Het is goed 
dat ook in andere landen de ervarin-
gen op een rijtje worden gezet. Ik zie 
de heer Braams al knikken! Wij 
moeten eerst de feiten kennen 
voordat wij een oordeel geven. 

De heer Eisma (D66): Ik mag toch 
hopen dat u niet mijn naam noemde 
in dit kader en daarmee een oordeel 
heeft uitgesproken over de motie op 
stuk nr. 12. 

Minister Nijpels: Ik kom op uw 
motie nog terug, mijnheer Eisma. Ik 
wilde alle moties aan het einde 
behandelen, maar omdat mevrouw 
Oomen naar de microfoon snelde, 
leek het mij voor een integrale 
behandeling goed als ik nu de 
motie-Veldhoen en de verlangens 
van mevrouw Oomen en de heren 
Braams en Eisma op een grote hoop 
te zamen bracht om vervolgens een 
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toezegging te doen. Die toezegging 
heb ik nu gedaan met een kantteke-
ning erbij, namelijk dat ik vind dat dit 
in goed overleg moet met andere 
mensen die het IMP mede hebben 
ondertekend. Ik ga dat overleg ook 
voeren. Een meerderheid van de 
Kamer is een meerderheid van de 
Kamer, dat is een realiteit voor het 
kabinet. 

Er zijn een aantal vragen gesteld 
over de tussentijdse evaluatie van de 
aanpak van de verzuring in 1987. De 
heren Veldhoen, Braams en Lank-
horst hebben in het bijzonder op de 
NOX-problematiek gedoeld. Wij 
moeten twee zaken goed gescheiden 
houden. Allereerst zien wij op het 
moment ontwikkelingen die de 
overschrijding van de doelstelling uit 
1984 betekenen. Deze ontwikkelin-
gen zijn bekend, namelijk groei van 
de economie en groei van de 
"automobi l i te i t " . Deze ontwikkelin-
gen betekenen zelfstandig dat de 
doelstellingen zoals in 1984 afge-
sproken in dit huis naar alle waar-
schijnlijkheid niet zullen worden 
gehaald. Een ander punt is dat 
nieuwe onderzoeksgegevens naar de 
effecten van stikstofoxyde het 
noodzakelijk kunnen maken om de 
depositiedoelstellingen beneden-
waarts bij te stellen. Kortom, het gaat 
om twee verschillende zaken. Ten 
aanzien van de gevolgen van de 
economische groei is verdere 
bestrijding mogelijk, maar dan zullen 
wij de resultaten van de demonstra-
tieprojecten die nu lopen, moeten 
kennen. De nieuwe onderzoeksgege-
vens naar de effecten zullen medio 
1988 ter beschikking komen. Op zijn 
vroegst is een tussentijdse evaluatie 
voor stikstof in september 1987 
mogelijk. Dat betekent dus dat 
afhankelijk van het tijdstip dat de 
Kamer volgend jaar vaststelt voor de 
behandeling van mijn begroting, ik in 
staat zal zijn de Kamer tevoren 
schriftelijk te of mondeling informe-
ren als de Kamer besluit de begroting 
van Milieu volgend jaar als eerste te 
behandelen. 

De heer Veldhoen heeft gevraagd 
of er niet meer geld ter beschikking 
moet komen. Een en ander wordt 
betaald via het nationaal onderzoeks-
programma kolen, het NOK. Dit 
gebeurt te zamen met EZ en staat 
daar ook op de begroting. Dat 
probleem is dus opgelost. 

De heer Ve ldhoen (PvdA): Het 
probleem geld is blijkbaar opgelost. 
Dat is overigens een van de weinige 

keren dat ik dat in deze Kamer hoor. 
Wanneer denkt de minister met een 
voorstel te kunnen komen om 
eventueel de depositiedoelstelling in 
nederwaartse zin bij te kunnen 
stellen? Is dat op hetzelfde moment? 

Minister Nijpels: Stel dat de 
resulaten in 1987 buitengewoon 
alarmerend zijn, dan denk ik dat de 
vlag uitgaat voor een voorstel om op 
dat moment verdergaande maatrege-
len te nemen. Het is goed dat wij met 
elkaar vaststellen dat een en ander 
eerder noodzakelijk kan zijn. Ik zie 
mevrouw Oomen en de heer 
Veldhoen beiden ja knikken, maar zij 
moeten zich goed realiseren wat zij 
daarmee zeggen. Dat betekent 
tussentijds bijstellen. Dat zal veel pijn 
betekenen, links en rechts, overigens 
niet in politieke zin. 

De heer Veldhoen heeft ook nog 
gesproken over de milieu-educatie. 
Er is geen sprake van overdracht in 
de zin van overheveling van delen 
van ons budget. Het gaat wat ons 
betreft om het gebruik van het meest 
voor de hand liggende financierings-
kanaal. De beschikkingsmacht blijft 
in dat opzicht volledig bij het 
departement van VROM. 

Mevrouw Oomen heeft gesproken 
over de Euro-superbenzine. Ik 
waardeer het buitengewoon, dat wij 
het daarover met elkaar eens zijn. Wij 
kunnen dus vaststellen dat het noch 
aan mevrouw Oomen, noch aan mij 
ligt, maar aan de oliemaatschappijen. 
Daarmee moeten wij dus gaan 
praten. Wij moeten proberen om de 
patstelling die er nu kennelijk is, te 
doorbreken. 

Dan kom ik tot een opmerking over 
de grote vuurhaarden. Mevrouw 
Oomen heeft gevraagd naar meer 
uitleg. Er liggen op dit moment twee 
AMvB's bij de Raad van State. Ik stel 
met de Kamer vast, dat de Raad van 
State erg veel tijd nodig heeft om die 
AMvB's te behandelen. Van inhoude-
lijke problemen is ons niets bekend in 
ieder geval. Ik neem aan dat de 
capaciteit van de Raad van State, 
met name wat de afwikkeling betreft, 
een belangrijke rol speelt. Wat ons 
betreft treden die AMvB's liever 
vandaag dan morgen in werking. 

In dit kader heb ik ook iets gezegd 
over het overleg dat aanstaande 
maandag plaatsvindt in de Milieu-
raad. Ik heb al gezegd, dat ik niet erg 
optimistisch ben over het standpunt 
van de Engelse regering. Zij heeft ten 
aanzien van de drie bestaande 
vuurhaarden besloten om verder-

gaande maatregelen te nemen. Dat 
zegt alles over de maatregelen die 
dus niet worden genomen wat 
betreft de andere vuurhaarden. In dat 
opzicht betekent dit grote proble-
men. Wat de nieuwe installaties 
betreft zie ik bij Engeland niet zo 
gauw een knelpunt. Het gaat vooral 
om hetgeen op dit moment wordt 
gestookt. Ik moet vaststellen, niet 
alleen door hetgeen ik tot nu toe heb 
gehoord, maar ook uit het simpele 
feit dat Engeland nog steeds geen 
partij is bij het Protocol van Helsinki 
dat de situatie niet zo goed lijkt. De 
vooruitzichten in dat kader zijn weinig 
hoopvol. Mevrouw Thatcher heeft 
een bezoek aan Noorwegen ge-
bracht. Aan de vooravond van dat 
bezoek is de desbetreffende 
mededeling gedaan over de drie 
bestaande installaties. In een gesprek 
met mijn Noorse collega twee weken 
geleden kwam naar voren dat 
Noorwegen dit volstrekt onvoldoende 
vindt. Voor ons is het natuurlijk ook 
onvoldoende, omdat wij verdergaan-
de reductiedoelstellingen hebben. 

Mevrouw Oomen is ook nog nader 
ingegaan op de hinder. Ik heb in 
eerste termijn al gezegd, dat ik er 
waardering voor heb dat zij de moed 
heeft om bij de behandeling van 
bepaalde punten te zeggen: wij 
moeten ons afvragen of wij een en 
ander niet onderaan het prioriteiten-
lijstje moeten plaatsen. Er wordt wel 
gevraagd om op dat terrein prioritei-
ten te stellen. Dat is al gebeurd in 
feite. Bij geluidshinder gaat het om 
een programma dat tien, vijftien jaar 
in beslag neemt. Wij trekken er ieder 
jaar ƒ 60 min. voor uit. Wij doen niet 
alles bij elkaar. Ik heb begrepen dat 
het gaat om 250.000 huizen wat 
betreft de sanering. Wij gaan er in de 
komende kabinetsperiode 60.000 
doen. Dat is dus een vierde. Wij 
kunnen dus een aantal mensen nog 
niet helpen. Er worden om financiële 
redenen, al prioriteiten gesteld. Ik ga 
dus niet verder met het stellen van 
prioriteiten. De mensen die wij de 
komende jaren nog niet kunnen 
helpen, zou ik veel liever ook helpen 
om van de geluidshinder af te 
komen. Wanneer je je in deze 
materie verdiept, is het schrikbarend 
om te moeten vaststellen — ik ga nu 
niet op de stank in, want die kwestie 
is nog veel discutabeler — hoezeer 
het persoonlijk leven van mensen kan 
worden geruïneerd door geluidshin-
der. In dat opzicht houd ik vast aan 
het programma dat door het kabinet 
in het IMP aan de orde is gesteld. 
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Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
De minister wekt een gevaarlijke 
suggestie, wanneer hij stelt dat de 
CDA-fractie van mening is dat de te 
saneren huizen niet moeten worden 
aangepakt. Wat ons betreft hoe 
eerder, hoe liever. Ik doel op een 
ander voorbeeld. Wij gaan een 
AMvB-spoorweglawaai vaststellen. 
Daarbij halen wij ongelooflijk veel 
over ons heen, terwijl wij een en 
ander niet kunnen saneren. Boven-
dien is het geluid daar zeer discuta-
bel. Ik heb ook niet gesproken over 
het lawaai op de arbeidsplek. Wij 
hebben, samen met andere fracties, 
een motie op dat punt gesteund. Het 
gaat om het stellen van prioriteiten. 
Er moet gekeken worden of alles 
tegelijkertijd moet worden aange-
pakt. 

Minister Nijpels: Dat ben ik met 
mevrouw Oomen eens. Wij pakken 
echter niet alles tegelijkertijd aan. Wij 
hebben een tienjarenprogramma 
voor de geluidshinder. Dat vind ik 
een vrij lange periode. Wij kunnen al 
die huizen niet allemaal tegelijkertijd 
aanpakken. Dat betekent dat er 
mensen moeten wachten. Misschien 
kunnen wij het in dat opzicht eens 
zijn. Ik begrijp uit de woorden van 
mevrouw Oomen dat de CDA-fractie 
dat ook niet wenst. Dat stemt alleen 
maar tot tevredenheid. Als ik de 
woorden van mevrouw Oomen zo 
mag interpreteren dat zij zegt: haal 
op dit moment niet meer problemen 
naar je toe waar je ook weer een 
oplossing voor moet verzinnen, dan 
vind ik dat een heel verstandige 
opmerking, die ook navolging zal 
vinden. Dat betekent aan de andere 
kant echter niet dat wij onze ogen 
moeten sluiten voor een aantal nieuw 
opdoemende problemen, waarover 
wij al eerder in de Kamer hebben 
gesproken, zoals de aantasting van 
de ozonlaag en het probleem van de 
C02 . 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): Er 
wordt nu een punt vergeten, namelijk 
het geurbeleid. Ik heb daarover in 
eerste termijn een aantal opmerkin-
gen gemaakt. De minister heeft daar 
niet op geantwoord. Wellicht kan hij 
mijn suggestie overnemen om dat 
schriftelijk te doen, maar misschien 
kan hij er nu op terugkomen. 

Minister Nijpels: Ik heb de opmer-
kingen van mevrouw Oomen over het 
geurbeleid opgevat als een aantal 
kanttekeningen die zij plaatst bij de 

manier waarop wij daarmee moeten 
omgaan. Ik heb van haar geen 
concrete voorstellen gehoord om het 
geurbeleid aan te passen. Mocht dat 
wel het geval zijn, dan nodig haar uit 
om bij interruptie in het kort aan te 
geven wat zij precies wenst. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): Ik 
heb in eerste termijn duidelijk 
gemaakt dat er een groot verschil is 
tussen geurconcentratie, de norm die 
wij vaststellen en die gemeten moet 
worden, en de geurbeleving van 
mensen. Ik heb gezegd dat de 
geurbeleving, die te maken heeft met 
hinder en ernstige verstoring, moet 
worden aangetoond. Het beleid dat 
sinds 1984 wordt gevoerd, valt 
iedere keer weer terug op de 
geurconcentratienormen. De minister 
is daarmee op de verkeerde weg. Ik 
constateer dat de oproepen die wij 
vanaf 1984 hebben gedaan, geen 
enkel gehoor hebben gevonden. Ik 
weet niet wat ik moet doen als ik nu 
weer geen reactie krijg. Daar word ik 
erg verdrietig van. 

Minister Nijpels: Ik zal uw verdriet 
proberen weg te nemen. U spreekt in 
verband met het geurbeleid over 
twee zaken, namelijk de geurconcen-
tratie en de geurbeleving. Ik ben het 
met u eens dat de geurbeleving een 
strikt individuele zaak is en dat het 
heel moeilijk is, daarvoor normen te 
stellen. Als het gaat om geurconcen-
traties, moet ik zeggen dat de 
techniek nu langzamerhand instru-
menten heeft om op dat punt wat 
verder te kunnen gaan. Ik begrijp dat 
u uw twijfels heeft over de wijze 
waarop het beleid ten aanzien van de 
geurconcentraties wordt vastgesteld. 
U zegt: het blijft altijd een individuele 
beleving en wees daar dus buitenge-
woon terughoudend mee. Dat kan ik 
haar toezeggen, dat is inderdaad het 
beste. U heeft die vraag kennelijk al 
gedurende een groot aantal jaren aan 
mijn voorganger gesteld. Dat is geen 
goede zaak. Daarom stel ik voor dat 
wij in het IMP van volgend jaar, in het 
bijzonder op dit aspect ingaan. 

Mevrouw Oomen-Rui j ten (CDA): 
Daar ben ik niet tevreden mee. Ik 
vind dat de vragen die ik gesteld heb 
en de opmerkingen die ik gemaakt 
heb, ook — al is het maar schriftelijk 
— beantwoord moeten worden en 
niet volgend jaar. 

Minister Nijpels: Niet volgend jaar, 
dat is jammer! U hebt die vraag een 

aantal keren gesteld en u wilt daar 
een duidelijk antwoord op. Het is een 
vrij technische kwestie. Ik wil 
voorkomen dat de ambtenaren, waar 
u allemaal zo tevreden over bent, nog 
meer werk krijgen. Zij krijgen nu al 
wat meer werk dankzij een vraag van 
de heer Veldhoen. Dit kan er nog net 
aan toe worden gevoegd. Ik zeg u toe 
dat er in ieder geval twee schriftelijke 
antwoorden zullen komen, één aan 
het adres van de heer Veldhoen en 
één aan uw adres. Als wij het daarbij 
kunnen laten, kunnen wij dat nog net 
verwerken. 

De algemene maatregelen van 
bestuur met betrekking tot de 
Hinderwet zijn terecht nog eens door 
mevrouw Oomen genoemd. Ik heb in 
eerste instantie erop gewezen dat 
straks 300.000 bedrijven onder 
standaardvoorschriften komen te 
vallen. Het is ons niet bekend 
waarom de algemene maatregelen 
van bestuur zo lang bij de Raad van 
State blijven liggen. Gezien de wens 
van de Kamer zullen wij ons nog 
eens, met de nodige beleefdheid, tot 
de Raad van State wenden, met het 
verzoek om er enige spoed mee te 
betrachten. Het ligt dus niet aan het 
departement, want het is bij ons al 
lang weg en wij wachten alleen nog 
op het advies van de Raad van State. 

Wat het jaar voor het milieu 
betreft, is het de bedoeling om de 
Kamer te informeren over het 
programma zoals dat is opgesteld. Ik 
zal dat de Kamer doen toekomen, in 
principe ter kennisname. Mocht dat 
leiden tot verdere vragen, dan zal ik 
dat te zijner tijd wel horen. Het gaat 
hier om een groot aantal projecten 
die worden voorgedragen voor 
medefinanciering. De commissie die 
zich bezighoudt met het Europese 
milieujaar, komt dus niet met een 
compleet nieuw milieubeleidsplan. 
Met zo'n plan wil ik juist zélf komen, 
in 1988. Overigens is het van belang 
dat wij in het kader van het Europese 
milieujaar proberen — ik heb dat al 
met een aantal collega's uit de 
Gemeenschap besproken — om het 
milieubeleid voor de mensen in een 
aantal opzichten concreter te maken. 
Wij moeten dus niet uitsluitend 
eindeloze internationale congressen 
en prachtige forumdiscussies 
houden, al zijn die nog zo zinvol. Het 
gaat er ook om vooral in die landen 
waar nog geen sprake is van 
milieubewustzijn zoals wij dat in ons 
land wel al kennen, aandacht voor 
het milieu te krijgen. Dat betekent 
dat het vooral om concrete zaken 
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moet gaan. Ik zal daar graag zoveel 
mogelijk op toezien. Overigens zal 
België, dat in het eerste halfjaar van 
het betreffende jaar het voorzitter-
schap heeft, daarin natuurlijk het 
voortouw moeten nemen. 

Mevrouw Roosen heeft een aantal 
meer technische vragen gesteld, 
mede naar aanleiding van de 
schriftelijke beantwoording. Wat het 
afvalprobleem betreft, merk ik op dat 
wij op dit moment niet overwegen 
om terug te keren naar het oude 
systeem van het voeren van swill aan 
varkens. Vanuit milieuhygiënisch en 
volksgezondheidsoogpunt heeft dat 
een te groot effect gehad op onze 
export. Samen met Landbouw en 
Visserij wordt nu een proefproject 
voorbereid, waarbij zal worden 
nagegaan wat dan wel met voedsel-
resten kan gebeuren. Een en ander 
vindt plaats in het kader van het 
nationaal onderzoeksprogramma 
hergebruik, samen met het bedrijf-
schap voor de horeca. Het gebruik 
van swill heeft in het verleden geleid 
tot bepaalde problemen, zoals het 
ontstaan van bepaalde ziekten. 
Gezien onze exportpositie in dezen 
moeten wij buitengewoon voorzichtig 
opereren. De verdere wensen en 
verlangens die voor een groot deel 
liggen op het terrein van mijn collega 
van Landbouw en Visserij, zal ik 
onder de aandacht van mijn collega 
brengen, met uiteraard het verzoek 
om daar de nodige aandacht aan te 
besteden. 

Mevrouw Roosen heeft voorts 
nadere vragen gesteld over asbest-
vrije produkten. Asbestvrije 
cementprodukten worden op grond 
van de huidige ontwikkeling in 1990 
verwacht, behalve als het gaat om 
rioleringsbuizen. Er zijn echter nog 
technische moeilijkheden te overwin-
nen, waardoor nog geen zekerheid 
bestaat over een definitieve datum. 
Asbestvrije remvoeringen voor 
personenauto's zijn mogelijk in 1987, 
maar voor een deel is dat wel 
afhankelijk van de besluitvorming in 
de Gemeenschap. Ik stel overigens 
vast dat een groot aantal automerken 
op dit moment al vooruitlopend 
hierop is overgegaan tot het 
aanbrengen van asbestvrije remvoe-
ringen. 

Mevrouw Roosen-van Pelt (CDA): 
Kunt u dan ook aan Volvo vragen om 
dat soort remvoeringen te gaan 
gebruiken? 

Minister Nijpels: Ik wil niet in het 
bijzonder praten over automerken. 

Mevrouw Roosen-van Pelt (CDA): 
Wij bevinden ons op Nederlands 
grondgebied. 

Minister Nijpels: Ja, maar sluikrecla-
me maken is heel gevaarlijk, zeker in 
mijn positie. Als ik toch praat met de 
auto-industrie in het kader van de 
Eurosuper en de katalysator zal ik 
ook deze wensen naar voren 
brengen. Ik neem aan dat het bedrijf, 
door mevrouw Roosen genoemd, ook 
aanwezig is. Ik stel vast dat een 
aantal autofabrikanten op vrijwillige 
basis zonder dat er sprake is van een 
Europese regeling een en ander al 
doen. Dat is een voorbeeld van de 
verinnerlijking: zelf de verantwoorde-
lijkheid nemen zonder dat de 
overheid per se met een stok achter 
de deur staat. 

Mevrouw Roosen heeft gesproken 
over de AKZO-oven in relatie tot de 
PCB-verbranding. Technisch blijkt 
een en ander mogelijk te zijn, maar 
niet in de praktijk, omdat zelfs een 
geringe verontreiniging met PCB's 
van tanks en produkten van AKZO te 
grote gevolgen zou hebben. De 
nieuwe oven van de AVR kan 
beperkte hoeveelheden PCB's 
verwerken. Wij zullen echter voor een 
deel toch gebruik moeten blijven 
maken van buitenlandse verwer-
kingscapaciteit. In eerste termijn heb 
ik al gezegd dat wij niet van plan zijn 
om verbranding op zee op welke 
wijze dan ook te bevorderen. 

Ik kom nog even terug op het 
reraffinageprobleem. In het schrifte-
lijke antwoord heb ik al gezegd dat 
overleg wordt gevoerd met de 
betrokkenen. Ik denk dat de heer 
Veldhoen enige reden heeft om, 
gezien zijn betogen van de afgelopen 
jaren, wat ontevreden te zijn. De 
grote oorzaak is natuurlijk de daling 
van de olieprijs. Daardoor kwamen 
allerlei problemen in het kader van de 
reraffinage te voorschijn. Indien 
reraffinage al economisch aantrekke-
lijk was, dan werd zij volstrekt 
onaantrekkelijk door de daling van de 
olieprijs. Aan die realiteit kan ik ook 
niets doen. Ik ga namelijk niet over 
de olieprijzen, in Nederlnad noch 
daarbuiten. Het gevolg van een en 
ander is dat het overleg gewoon door 
moet gaan. Het is wat droevig als wij 
in Nederland niet in staat zouden zijn 
om tot reraffinagecapaciteit te 
komen. 

De provinciegrenzen werken 

volgens mevrouw Roosen in een 
aantal opzichten belemmerend. Er is 
overleg gaande over dat probleem 
met de provincies, ook in het kader 
van de goedkeuring van de proviciale 
plannen en partnership-projecten. In 
een recente bundeling van de 
richtlijnen in het kader van de 
Afvalstoffenwet heb ik dat punt nog 
eens benadrukt. Het heeft ook in ons 
periodiek overleg met de milieumen-
sen in de provincie onze aandacht. 

Mevrouw Roosen sprak nog over 
de kunstmestindustrie. De bedrijfs-
takstudie, die nu aan de gang is, 
moet alle gegevens op tafel leggen 
die nodig zijn voor een goede 
belangenafweging. Daarbij hoort 
uiteraard het aspect van de tijdelijke 
opslag op land. Er is op dit moment 
een gebrek aan opslagmogelijkheden 
voor zo'n 2 miljoen ton per jaar. Dat 
is in het kader van het beginsel dat 
de vervuiler betaalt een eerste 
verantwoordelijkheid van de meest 
betroken bedrijven. In dat opzicht 
denk ik dat wij de verantwoordelijk-
heid in eerste instantie vooral 
moeten laten bij de bedrijven, die 
erbij betrokken zijn. Wij zijn uitreraard 
altijd bereid mee te denken, maar dat 
meedenken kent wel grenzen. 

Mevrouw Roosen-van Pelt (CDA): 
Ik denk dat wij niet zo gauw terug 
moeten schrikken voor het dreige-
ment van sluiting van bedrijven. Wi j 
moeten ons niet in allerlei bochten 
wringen op toch maar die termijnen 
op te schuiven. 

Minister Nijpels: Voorzitter! Ik ben 
blij met deze uitspraak, die een 
ondersteuning van mijn beleid 
inhoudt. Wat mevrouw Rutten zegt 
— ik bedoel: wat mevrouw Roosen 
zegt; een Freudiaanse vergissing — 
gaat vrij ver. Overigens maak ik de 
Kamer erop attent dat de hinderwet-
problematiek in de meeste gevallen 
primair een aangelegenheid is van de 
gemeenten, terwijl de inspectie 
milieuhygiëne in een aantal gevallen 
dat soort zaken ook kan aanpakken. 
Primair is het echter een zaak van de 
gemeenten. De opmerking van 
mevrouw Roosen heb ik opgeborgen 
in mijn achterhoofd en zal er niet snel 
uit verdwijnen. Het RIVM-rapport 
over de gescheiden inzameling zal 
naar de Kamer worden gestuurd ter 
kennisneming. Men kan dan lezen 
wat in het rapport wordt gezegd over 
de mogelijkheden en onmogelijkhe-
den van gescheiden inzameling. 

De heer Eisma heeft één feitelijke 
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vraag gesteld. Verder waren zijn 
vragen stuk voor stuk verwoord in 
moties. Hij heeft gevraagd, op welke 
termijn de Kamer voorstellen kan 
verwachten om de zwarte lijst van 
bestrijdingsmiddelen uit te breiden. 
Binnen enige maanden kan de Kamer 
nadere medelingen van onze kant 
verwachten. Ik zal straks nog 
terugkomen op de moties van de 
heer Eisma. 

De heer Braams heeft nog eens 
benadrukt, dat feiten en cijfers 
bekend moeten zijn voordat je 
maatregelen neemt, bij voorbeeld ten 
aanzien van auto's of grote vuurhaar-
den; kortom: ten aanzien van de 
industrie. Ik wil dat nog eens 
onderstrepen. Ik begrijp dit ook als 
een aansporing aan mijn adres om 
die notitie aan de Kamer te doen 
toekomen, zodat de Kamer vervol-
gens aan de hand van plannen en 
beleidsideeën een oordeel kan geven 
of dit wel of niet past in de al dan 
niet tegenvallende resultaten. Als ik 
de woorden van de heer Braams 
goed vertaal, zegt hij dat hij voor zo'n 
notitie is, maar dat het eerste 
hoofdstuk van die notitie feiten en 
cijfers moet bevatten. Vervolgens 
mag ik dan de notitie uitbreiden met 
hetgeen in het regeerakkoord staat 
over snelheidslimieten en met de 
zaken die door mevrouw Oomen aan 
de orde zijn gesteld. Hij wil echter 
feiten en cijfers hebben, voordat wij 
gaan praten over beleidsmaatrege-
len. Dan kunnen wij namelijk de 
zaken pas goed beoordelen. Dat lijkt 
mij een verstandige aanpak. Die 
aanpak spreekt mij dan ook aan. In 
het kader van de motie van de heer 
Veldhoen zal ik daarover ook overleg 
plegen met mijn collega's. 

De heer Braams heeft ook de 
problematiek van de riolering aan de 
orde gesteld. Het lijkt mij het beste 
dat ik over die rioleringsproblematiek 
wat zeg in het overleg dat wij 
ongetwijfeld zullen hebben over de 
nota die de Kamer nog krijgt. Ik ben 
in elk geval blij, dat in de tweede 
termijn van de Kamer niet mijn visie 
is bestreden dat rioleringsproblema-
tiek primair een zaak is van de 
gemeenten. Daar ligt dus ook de 
verantwoordelijkheid. Als gemeenten 
bepaalde beleidsterreinen verwaarlo-
zen en na verloop van tijd daardoor 
problemen krijgen, moeten zij 
vervolgens niet bij de rijksoverheid 
aankloppen. Zo werkt het niet. Wij 
mogen ook van de gemeenten zelf 
vragen om op dat punt, overigens 
niet alleen op dat punt, beleid te 

voeren. Ik ben dus blij, dat de Kamer 
dit niet heeft weersproken. Dat 
steunt mij in de gedachten die voor 
een deel in die notitie naar voren 
zullen komen. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Wat ziet 
u bij die rioleringsproblematiek dan 
als uw aandeel bij het opruimen van 
de rommel? Want die is er op het 
moment wel. 

Minister Nijpeis: Dat is natuurlijk 
ook mijn zorg. Ik wil in dit opzicht 
best een beetje openhartig zijn. Ik 
weet dat een aantal malen aan de 
Kamer is toegezegd, dat er een 
rioleringsnota zou komen. Je kan 
natuurlijk de vraag stellen of het 
verstandig is dat de centrale overheid 
dat doet. Ik vind van wel. Het gaat 
mij om mijn milieuhygiënische 
verantwoordelijkheid. Als het 
verkeerd gaat met de rioleringen, 
komen de mensen bij mij klagen. Dan 
nog ben ik echter van mening, dat de 
gemeenten primair verantwoordelijk 
zijn. De gemeenten hadden dan 
namelijk zorg moeten dragen voor 
een goed rioleringsstelsel. Dat neemt 
echter niet weg — en daarover ben ik 
het met mevrouw De Boois eens — 
dat ik ook een bepaalde verantwoor-
delijkheid heb, als het gaat om het 
stimuleren van de gemeenten, het 
doen van het onderzoek en het 
aanreiken van instrumenten. De 
gemeenten zullen echter zelf moeten 
bepalen of zij van die instrumenten 
gebruik wil len maken. Als ik gemeen-
teraadslid was, zou ik van het college 
van burgemeester en wethouders 
inzicht willen hebben. Wij kunnen 
ook vaststellen, dat in een aantal 
gemeenten gelukkig sprake is van 
vragen van de gemeenteraad om 
inzicht te krijgen in die rioleringspro-
blematiek. Ik heb begrepen, dat in de 
gemeente Dordrecht een levendige 
discussie over dit onderwerp 
plaatsvindt. Dat is ook een goede 
zaak, want daar hoort het thuis. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Maar 
ziet u het wel als uw taak, te 
stimuleren dat de gemeenten de 
plannen ordelijk op een rij zetten en 
dat u eventueel ingrijpt met financie-
ring van onderzoek naar de toestand 
van de rioleringen? Als dat het geval 
is, kan de zaak in Nederland planma-
tig worden aangepakt. Aan het 
laatste heeft het tot nu toe ontbro-
ken. Zo langzamerhand is onze 
volksgezondheid werkelijk in gevaar 

gekomen. U moet in dezen toch 
coördinerend en stimulerend 
optreden. 

Minister Ni jpeis: Ik ben het voor 
honderd procent met mevrouw De 
Boois eens. In dat opzicht zal de 
notitie die naar de Kamer wordt 
gestuurd, ook haar tevreden stellen, 
denk ik. 

De heer Braams (VVD): Ik heb nog 
een vraag die wellicht wat theore-
tisch is. De minister zegt dat de 
gemeenten verantwoordelijk zijn. Als 
echter uit de toestand van de 
riolering een bodemsaneringspro-
bleem voortvloeit, betaalt dan de 
minister niet 90%? 

Minister Nijpeis: Dat is juist het 
vervelende. De heer Braams heeft 
daar gelijk in. Ik wil mijn verantwoor-
delijkheid op dit terrein nemen en 
daarom vind ik dat de notitie moet 
worden uitgebracht. Het is uiteinde-
lijk de rijksoverheid die wordt 
geconfronteerd met de milieuhygië-
nische problemen van verzakte 
rioleringen. Dat is dus de vraag waar 
wij voor staan. 

De heer Braams heeft ook 
aandacht geschonken aan de 
voortdurende sectorale belangen-
strijd, vooral als het om hinder gaat. 
Ik heb aan deze waarheid eigenlijk 
weinig toe te voegen. Zeker als het 
gaat om geur- en lawaaiproblemen, 
betreft het vaak een confrontatie van 
belangen en een afweging van 
belangen. Die afweging moet heel 
dikwijls plaatsvinden op het niveau 
van de gemeenteraad, als het gaat 
om de vestiging van nieuwe bedrijven 
of om het toestaan van uitbreidingen 
van bestaande bedrijven. Dat is een 
lastige afweging. Vanwege mijn 
verantwoordelijkheid mag ik die 
afweging niet uit de weg gaan. In een 
aantal opzichten moet ik daaraan dus 
de consequenties verbinden. Wij 
hebben dat bij voorbeeld gedaan bij 
het verkeerslawaai. Wij gaan het ook 
doen bij de geluidhinder bij bedrijfs-
terreinen. Daarbij gaat het dus om 
de zoneringsproblemen. Daar zullen 
wij niet omheen kunnen. Ik wil er 
eerlijk gezegd ook niet omheen. 

Ik neem aan dat ik hiermee de 
gestelde vragen heb beantwoord. Ik 
kom dan ook tot het geven van een 
oordeel over de moties. 

De eerste motie is de motie van de 
heren Veldhoen en Melkert, betref-
fende de gidsfunctie van Nederland. 
Zowel in eerste als in tweede termijn 
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heb ik verteld hoe ik denk over de 
gidsfunctie. Op een aantal punten 
heb ik mijn bereidheid tot uitdrukking 
gebracht. Dat betekent dat de motie 
overbodig is, omdat zij eigenlijk al 
avant la lettre wordt uitgevoerd. 

De tweede motie is van de heren 
Veldhoen en Castricum. Deze motie 
gaat over het presenteren van een 
integraal plan, waarbij enkele 
aspecten inzake het verkeer en het 
milieu zouden moeten worden 
betrokken. Naar aanleiding van 
opmerkingen van mevrouw Oomen, 
de heer Braams en de heer Eisma en 
naar aanleiding van de motie van de 
heer Veldhoen heb ik gezegd dat ik 
bereid ben, aan mijn collega's voor te 
stellen — het gaat in goed overleg -
een notitie naar de Kamer te sturen. 
Alle fracties hebben daarvoor 
elementen aangevoerd. Er zijn ook 
enkele toezeggingen gedaan. Dit 
alles bij elkaar vormt een zodanige 
wens dat ik daaraan tegemoet zal 
moeten komen, en wel in overleg met 
mijn collega's. In dat opzicht wordt 
de motie van de heer Veldhoen in 
feite uitgevoerd. Ik maak er echter de 
grootste gemene deler van, omdat 
het toch gaat om een breed gedra-
gen idee. Ik geef overigens geen 
oordeel over de verschillende 
elementen die in de motie van de 
heer Veldhoen staan. Die zijn echter 
al voor een deel door mevrouw 
Oomen genoemd. Ik sta er op zich 
zelf dus positief tegenover. Nu wij 
het met elkaar eens zijn, heb ik de 
motie niet specifiek nodig om dat 
nog eens te onderstrepen. De Kamer 
moet dat evenwel zelf uitmaken. Het 
zou in ieder geval niet goed zijn als 
wij hierover onze messen zouden 
trekken. Ik heb het liefst een zo breed 
mogelijk draagvlak. 

De heer Eisma heeft een motie 
ingediend over de grensoverschrij-
dende milieu-effecten. Ik zal hier nog 
enkele opmerkingen over maken. De 
heer Eisma heeft mijn voorganger in 
april een memorandum overhandigd. 
Een van de kernpunten van het 
memorandum was dat wij ons best 
zouden moeten doen om tot een 
Europees verdrag voor grensover-
schrijdende luchtverontreiniging te 
komen. Op zichzelf is daar natuurlijk 
niets op tegen. Dat zou een prima 
zaak zijn. Laat ik daar heel duidelijk 
over zijn. Als het verdrag morgen aan 
ons werd voorgelegd, zou Nederland 
onmiddelli jk " j a " zeggen. Het gaat er 
echter om - dit is een geheel andere 
afweging - hoe wij de beschikbare 
mankracht en energie moeten 

inzetten. Als wij onze energie 
inzetten voor het realiseren van zo'n 
verdrag, meen ik dat het doel 
waarover de heer Eisma en ik het 
eens zijn niet direct dichterbij zal 
worden gebracht. Uiteindelijk vindt in 
de richtlijnen de uitwerking van 
concrete punten in het milieubeleid 
plaats. Ik richt op dit moment dan 
ook liever mijn energie op het tot 
stand brengen van concrete richtlij-
nen waarin over onderdelen van het 
beleid wat wordt gezegd dan op het 
initiëren van een verdrag als dit. Ik 
heb er niets op tegen; ik wil het ook 
best aan de orde stellen, maar wij 
moeten niet denken dat het verdrag 
op zichzelf effect heeft. Neen, in de 
harde werkelijkheid hebben wij te 
maken met richtlijnen. Daarmee 
kunnen wij ook beleid voeren. 

De heer Eisma (D66): Ter vermijding 
van een misverstand, wijs ik erop dat 
ik het niet heb over een verdrag, 
maar over een EG-kaderrichtlijn. 

Minister Nijpels: Met de kantteke-
ning die ik heb geplaatst, sta ik 
positief tegenover het idee. Ik zal het 
aan de orde stellen. Dat zeg ik toe. Ik 
voeg eraan toe dat de energie die 
mijn ambtenaren internationaal ten 
toon spreiden vooral zal worden 
gericht op het bevorderen van de 
totstandkoming van richtlijnen. Er 
mag dus geen principieel verschil van 
inzicht bestaan tussen ons. Dat is er 
niet. Zo'n verdrag is alleen maar 
nuttig. 

In het kader van een Europees 
verdrag voer ik nog maar eens het 
internationale verdrag van Genève 
over grensoverschrijdende luchtver-
ontreiniging ten tonele. Destijds was 
men daar niet zo enthousiast over. In 
de praktijk blijkt nu dat juist dit 
verdrag een aantal mogelijkheden 
biedt om protocollen aan vast te 
knopen. Het S02-protocol van 
Helsinki is gekoppeld aan het 
Verdrag van Genève. De aanstaande 
discussie over de NOx-problematiek 
wordt er eveneens aan gekoppeld. 
Dat betekent dat dit verdrag, 
achteraf bezien, veel meer werking 
heeft gekregen dan destijds was 
voorzien. 

Hiermee heb ik ook mijn oordeel 
gegeven over de motie van de heer 
Eisma op stuk nr. 10. Aangezien ik 
een toezegging heb gedaan, laat ik 
het aan de heer Eisma over, die 
motie wel of niet in te trekken. Ik heb 
duidelijk gemaakt hoe ik erover denk. 

De motie van de heer Eisma op 

stuk nr. 11 handelt over de fosfaat 
vrije wasmiddelen. De heer Eisma 
verzoekt het kabinet, de invoering 
van fosfaatvrije wasmiddelen zo snel 
mogelijk, liefst in 1988, te realiseren. 
Ons staat een totaalbeleid ten 
aanzien van de fosfaten voor ogen. 
Daarbij gaat het ons niet alleen om 
de wasmiddelen maar vooral om een 
aanpak bij de bronnen, de waterzui-
veringsinstallaties. Dat gebeurt ook 
al voor een deel. Ik zou het onver-
standig vinden, er op dit moment 
alleen maar de fosfaatvrije wasmid-
delen uit te lichten, omdat dit 
probleem zo overzichtelijk is. Dat is 
natuurlijk zo. Wasmiddelen zijn 
fosfaatvrij of niet. Daarover kan men 
een mening hebben en daarmee uit. 
Gezien de problemen, vind ik die 
benadering op dit moment wat te 
eenvoudig. Ik zou toch liever 
wachten tot het integrale beleid er is. 
Als ik goed geïnformeerd ben, wordt 
de strategie daarvoor in 1987 
vastgesteld. Dit betekent dat ik de 
heer Eisma verzoek, zijn motie thans 
niet in stemming te brengen of haar 
in te trekken. Ik meen dat het niet 
goed is, nu eenzijdig de aandacht op 
de wasmiddelfosfaten te leggen, 
terwijl de defosfatering van de 
zuiveringsinstallaties, de mestreduc-
tie en vooral de import via internatio-
nale rivieren toch ook oorzaken zijn 
die wij moeten bezien. Ik meen dat 
dit geheel moet worden samengevat 
in een evenwichtig pakket. 

De motie van de heer Eisma op 
stuk nr. 12 handelt over fiscale 
regelingen en reiskostenvergoedin-
gen met betrekking tot autobezit en 
gebruik. De inhoud van de motie 

komt vrijwel precies overeen met het 
beleid van mijn departement. Dat 
betekent dat deze motie overbodig 
zou zijn. 

De heer Eisma (D66): Voorzitter! Als 
datgene wat ik in deze motie heb 
gesteld, geheel in de lijn ligt van het 
beleid van de minister, dan trek ik die 
motie in. 

De Voorzit ter: Aangezien de 
motie-Eisma (19 707, nr. 12) is 
ingetrokken, maakt zij geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

Minister Nijpels:. Mijnheer de 
Voorzitter! Daarmee kom ik bij de 
motie op stuk nr. 13 die gaat over 
het probleem van de CFK's. De heer 
Eisma vraagt een reductie van 8 0 % 
te bewerkstelligen in een periode van 
vijf tot t ien jaar. Over die CFK's wil ik 
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nog een paar aanvullende opmerkin-
gen maken waaraan ik in mijn eerste 
termijn niet ben toegekomen. Op de 
eerste plaats kunnen wij vaststellen 
dat die ui tworp volledig afkomstig is 
van de industrie. In de tweede plaats 
kunnen wij vaststellen dat het gebruik 
van CFK voor spuitbussen aanvanke-
lijk daalde maar dat het nu weer 
toeneemt. Ook het gebruik voor 
andere toepassingen kent een 
gestage groei. In dat kader zal er in 
UNEP-verband een protocol tot stand 
moeten worden gebracht. Wij 
streven naar verdere beperkingen 
zowel in dat internationale kader als 
binnen het Europese verband. Men 
weet dat er afspraken zijn met de 
spuitbussenfabrikanten om te komen 
tot een reductie van 5 0 % ten 
opzichte van het niveau van 1976. Ik 
bedoel het niet onvriendelijk maar ik 
vind de reductie van 8 0 % , waarover 
de heer Eisma spreekt, eigenlijk een 
beetje een slag in de lucht. De 
intentie moet duidelijk zijn; de CFK's 
vormen een probleem. De ozonlaag 
wordt aangetast. Hoe dat precies in 
zijn werk gaat, weten de deskundigen 
niet maar er vinden op dit moment 
bepaalde processen plaats. Die 80% 
is zo specifiek en wekt verwachtin-
gen waarvan ik mij afvraag of wij die 
hard kunnen maken. Ik denk dat het 
noemen van uitworpcijfers nu iets te 
technisch is. Ik wil het in het 
algemeen laten bij de opmerking dat 
ik sympathiek sta tegenover de 
gedachte, te komen tot een forse 
beperking van de CFK's. Vervolgens 
ben ik bereid om, zowel in UNEP- als 
in EG-verband hiervoor mijn uiterste 
best te doen. In dat opzicht komt de 
gidslandfunctie van de heer Veld-
hoen weer om de hoek kijken. Ik zou 
het echter op dit moment onverstan-
dig achten, ons op te hangen aan 
percentages, want dan komt mijn 
opvolger of degene daarna over een 
aantal jaren in de Kamer en wordt 
om de oren geslagen met die 80%. 
Dat lijkt mij niet verstandig. Als je 
reëel wilt discussiëren over dergelijke 
zaken moeten wij beschikken over 
meer gegevens voordat wij een 
percentage kunnen vastleggen. Er is 
evenwel geen principieel verschil van 
inzicht tussen de heer Eisma en 
mijzelf. 

De heer Eisma (D66): Dat geloof ik 
ook niet, Voorzitter. Toch ben ik niet 
geneigd om deze motie op dit 
moment in te trekken, aangezien ik 
van deskundigen heb gehoord, dat 
het technisch mogelijk zou kunnen 

zijn gezien de periode van vijf tot tien 
jaar die ik heb genoemd. Daarbij laat 
ik alle ruimte voor speling open 
tussen die vijf en tien jaar. Dat is een 
tijdsvariatie van vijf jaar. Wij kunnen 
elkaar een heel eind vinden, wanneer 
we letten op die ruime limitering in 
de tijd. 

Minister Ni jpels: Voorzitter! Wij 
denken gelukkig in dezelfde richting. 
Dat is een goede zaak en dat geldt 
ook voor de hele Tweede Kamer als 
het om het CFK-beleid gaat. De heer 
Eisma geeft in zijn motie met die vijf 
of tien jaar, zelf al aan dat hij een 
aantal onzekerheden onderkent. Ik 
vind in dat licht bezien die 8 0 % ook 
een gevaarlijke uitspraak. Als er nu 
tussen de 5 0 % en 80% zou staan, 
dan is dat een onzekerheid waarmee 
wij allemaal moeten leren leven; dat 
is dan reëel. Je kunt niet enerzijds 
onzekerheid hebben over de periode 
waarin je het kunt realiseren en 
anderzijds een exact percentage, 
namelijk 8 0 % , vastleggen. Wij zijn 
het dus met elkaar eens over de 
intenties. De heer Eisma zegt dat 
technische mensen hem hebben 
gezegd dat het mogelijk is, maar ik 
meen dat wij dan die gegevens op 
tafel moeten hebben. Dan kunnen wij 
er met elkaar over praten en een 
norm vaststellen. Wij kunnen niet 
zomaar, ter gelegenheid van dit 
IMP-milieubeheer een norm introdu-
ceren voor die CFK, hoe synmpathiek 
het ook is. Niemand in deze Kamer 
zou er, als wij het daadwerkelijk 
konden realiseren, bezwaar tegen 
hebben. Ik herhaal dat wij het over de 
intenties met elkaar eens zijn. Ik zet 
echter de nodige vraagtekens bij de 
wijze waarop de heer Eisma een en 
ander wil vastleggen. 

Voorzitter! Ik wil ten slotte mijn 
oordeel geven over het amendement 
van de heer Veldhoen. Hij heeft mij 
verblijd met een amendement 
waardoor ik 50 miljoen gulden extra 
ter beschikking zal krijgen voor de 
bodemsanering. De heer Veldhoen is 
van mening dat de financiering moet 
geschieden uit de algemene 
middelen. Ik heb al in eerste termijn 
gezegd dat dit niet kan. Een financie-
ring uit de algemene middelen is wat 
te gemakkelijk. Belangrijker voor het 
beleid is de vraag of het noodzakelijk. 
In de UCV over de bodemsanering 
heb ik met de heer Veldhoen al een 
uitgebreide discussie gevoerd over 
dit onderwerp. Ik heb toen gezegd 
dat wij met de extra 123 miljoen uit 
het regeerakkoord al een+ieel eind 

uit de brand zijn! Met name de 
logistieke voorzieningen zijn op dit 
moment zo beperkt dat ik met een 
grote hoeveelheid geld niet eens uit 
de voeten zou kunnen. Mede gelet op 
de verwerkingsmogelijkheden op dit 
moment in ons land lijkt het mij niet 
verstandig om nog een bedrag van 
50 miljoen gulden hiervoor uit te 
trekken. Ik moet dan ook - zij het 
met een ondertoon van spijt — 
aanvaarding van het amendement 
van de heer Veldhoen ontraden. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, op een 
nader te bepalen tijdstip te stemmen. 

De heer Ve ldhoen (PvdA): Dus niet 
volgende week? 

De Voorzitter: Op een nader te 
bepalen tijdstip, dus niet volgende 
week. 

Daartoe wordt besloten. 

Regeling van werkzaamheden 

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

de vaste commissie voor Justit ie: 
- het wetsvoorstel Wijziging van 
enkele bepalingen van het Wetboek 
van Strafvordering omtrent de 
voorlopige hechtenis en enige andere 
onderwerpen (19 774); 
- het wetsvoorstel Invoering van de 
structuurregeling voor grote 
coöperaties en voor grote onderlinge 
waarborgmaatschappijen (19 775). 

Ik stel alsnog voor, bij de behande-
ling van de onderwijsbegroting — 
waarover zojuist bij de regeling van 
werkzaamheden al is gesproken -
ook het Algemeen Financieel 
Schema Academische Ziekenhuizen 
(19 733) aan de orde te stellen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik heb verzuimd, bij 
de regeling van werkzaamheden 
mede te delen dat de Kamer op 
woensdag 3 december 1986 zal 
vergaderen tot uiterlijk 18.30 uur, 
zulks in verband met gewichtige 
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bezigheden in dit huis vanwege de 
komst van de goedheilig man uit 
Spanje. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Premieheff ing 
over ui tker ingen op grond van de 
Werk looshe idswet , de Z iekte 
w e t en de W e t op de arbeidson-
geschiktheidsverzekering en 
wi jz iging van enkele andere 
w e t t e n (19 735) 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzit-
ter! Het wetsvoorstel dat wij vandaag 
behandelen, is een wetsvoorstel in 
het kader van de stelselherziening, 
waarvan het Nederlandse volk in 
pagina's-grote advertenties inmid-
dels op de hoogte gesteld is, dat de 
stelselherziening zou ingaan en dat 
iedere Nederlander straks een sociale 
zekerheid zwart op wit zou krijgen. 

Het wetsvoorstel heeft, zoals in de 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag staat, een negatief 
inkomenseffect voor tenminste zo'n 
honderdduizend mensen met een 
uitkering, WSW'ers, WAO'ers met 
baan ernaast en mensen die diverse 
uitkeringen hebben. Ik heb in dat 
mooie boekje gekeken dat vanmor 

gen in mijn brievenbus lag. Ik dacht 
even dat het een oproep voor 
militaire dienst was, omdat het blauw 
is met een gele leeuw erop. In dat 
boekje zou ik dus, als ik een uitkering 
zou hebben, moeten vinden wat dit 
wetsvoorstel gaat betekenen. Het 
boekje is uitermate ingewikkeld en ik 
heb het er niet in kunnen vinden. Ik 
neem aan dat dit wel had gekund, 
aangezien het gemeenschappelijk 
administratiekantoor aan de werkge-
vers reeds eind oktober heeft 
meegedeeld dat binnenkort, naast 
alle veranderingen in het kader van 
de stelselwijziging, er ook verande-
ringen komen in het bruto-netto-tra-
ject van personen die een uitkering 
hebben en een gedeeltelijke baan. 
Het is mij opgevallen dat ook in het 
persbericht, waarin deze wet werd 
aangekondigd, wel werd ingegaan op 
een zeer klein en voornamelijk 
optisch premie-effect als gevolg van 
het wetsvoorstel, maar dat het enige 
moeite heeft gekost om aan de hand 
van vragen bij de schriftelijke 
voorbereiding, de feitelijke effecten 
voor de mensen die het aangaat, 
boven tafel te krijgen. Ik kom daarop 
straks terug, want bij dat soort 
inkomenseffecten die kunnen 
oplopen tot 5% netto, is het een 
vereiste dat de Kamer zich ernstig 
bezint of tegen dat soort inkomen-
sachteruitgang geen duidelijke 
maatregelen moeten worden 

Mevrouw Ter Veld (PvdA) 

getroffen om die tenminste enigszins 
te compenseren. 

Het wetsvoorstel dat wij thans 
behandelen, is in feite tweeledig. 
Allereerst gaat het om het vervangen 
van de zogenaamde vereveningsbij-
drage door de premieheffing. Een 
ingewikkeld woordgebruik, wat er 
simpel gezegd op neerkomt, dat op 
grond van de Wet aanpassingsme-
chanismen bij uitkeringen wel een 
soort premie werd ingehouden, maar 
niet op die wijze dat die premie 
tegelijk ook weer afgedragen werd 
aan andere fondsen. Wij noemen dat 
dus vereveningsbijdrage. Waar in de 
toekomst, na invoering van de 
stelselherziening, het niet onwaar-
schijnlijk is dat een groot aantal 
mensen met een WAO uitkering 
daarnaast nog gedeeltelijk arbeidson-
geschikt zullen worden verklaard en 
gedeeltelijk arbeidsgeschikt, op 
grond waarvan zij geen baan zullen 
vinden doch een gedeeltelijke 
werkloosheidsuitkering zullen krijgen 
en als zij wel een baan krijgen — wat 
wij hopen - een gedeeltelijk 
arbeidsinkomen, is het inderdaad 
verstandig om bij alle inkomens uit 
arbeid en uit een verzekering premie 
te heffen. 

Het vervangen van de verevenings-
bijdrage door de premieheffing is als 
zodanig geen effect voor betrokke-
nen wanneer zij alleen loon of alleen 
één uitkering hebben. Er zit nog wel 
iets verwarrends in, namelijk dat, 
omdat over de AAW, die alleen geldt 
voor zelfstandigen, geen premie 
wordt geheven voor mensen die 
werknemer zijn, het AAW-gedeelte in 
de WAO vervangen wordt door de 
AAW. Ik heb de indruk dat de 
voorlichting die aan mensen 
gestuurd is door het gemeenschap-
pelijk administratiekantoor wat dat 
betreft tot enige verwarring aanlei-
ding kan geven, omdat de mensen 
nog kort geleden bericht hebben 
gekregen dat de AAW-grondslag is 
gewijzigd. Voor heel veel ex-werkne-
mers met een WAO-uitkering maakt 
dat straks niet zoveel meer uit, 
omdat zij materieel immers geen 
AAW meer krijgen. De hoeveelheid 
telefoontjes, niet zozeer van het GAK 
maar van de loonadministratie van 
bedrijven, wat dat nu weer mag 
betekenen, zijn in de afgelopen 
periode erg groot geweest. 

Premieheffing over uitkeringen en 
premieheffing over loon, worden 
door mijn fractie vanzelfsprekend 
redelijk geacht. Wij hebben bij de 
behandeling van de Wet aanpas-
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singsmechanismen duidelijk kenbaar 
gemaakt dat wij die vorm van 
solidariteit, waarbij uitkeringsgerech-
tigden ook premieplichtig waren 
maar waaraan gekoppeld was dat de 
welvaartsontwikkeling van loontrek-
kenden en uitkeringsgerechtigden 
gelijk zou moeten zijn, rechtvaardig 
vinden. Aangezien de premieheffing 
inderdaad gelijk is voor werkenden 
en uitkeringsgerechtigden en de 
solidariteit van uitkeringsgerechtig-
den met de werkenden die in de 
toekomst een uitkering zouden 
kunnen krijgen, zeer groot is, betreur 
ik het dat met de Wet aanpassings-
mechanismen op het punt van het 
gelijk opgaan van de ontwikkeling 
van lonen en uitkeringen wederom in 
deze Kamer aan de orde is om de 
uitkeringen opnieuw te bevriezen. 

De gelijkheid tussen actieve en niet 
actieve werknemers, waar van in het 
wetsvoorstel sprake is, wordt op 
deze wijze wel zeer eenzijdig 
uitgelegd. Gelijkheid is akkoord, maar 
dan moet het naar mijn opvatting een 
gelijkheid zijn bij zowel de premie-
plicht als bij de ontwikkeling van het 
inkomen. 

Hoewel ik begrijp dat het niet op 
korte termijn is op te lossen, betreur 
ik het ook dat de gelijkstelling van 
loon en uitkering voor premieheffing 
en het voor de premieberekening bij 
elkaar optellen van loon plus 
uitkering of twee uitkeringen geen 
gevolgen heeft voor die situatie 
waarin mensen uit twee dienstver-
banden inkomen genieten. Wanneer 
mensen twee banen hebben, worden 
nog steeds beide looninkomens 
gescheiden behandeld. Het effect 
van het bij elkaar tellen van uitkering 
plus loon of twee uitkeringen is 
feitelijk dat betrokkene een nooit 
bedoeld maar wel feitelijk gereali-
seerd voordeel kan kwijtraken. Wie 
immers twee keer een inkomen had 
met een totale hoogte van grofweg 
het minimumloon, heeft op dit 
moment twee keer de premievrijstel-
ling WAO. Het is waar, dat iemand 
met slechts éénmaal het inkomen 
van een gelijke hoogte slechts één 
keer deze WAO-franchise krijgt. Het 
is dus inderdaad een onbedoeld 
voordeel, waarvoor al bij de Wet 
aanpassingsmechanismen aandacht 
is gevraagd. 

Wij zijn ook niet tegen het wegval-
len van dit onbedoelde voordeel, 
maar de inkomenseffecten zijn vrij 
groot. Die kunnen trouwens ook 
positief zijn. In een situatie waarin 
iemand bij voorbeeld een WAO-uit-

kering heeft van ƒ 40.000,- en een 
arbeidsinkomen van ƒ 40.000,-, zal 
betrokkene op dit moment op grond 
van beide inkomens beneden de 
ziekenfondsgrens zitten en, eenmaal 
in het ziekenfonds zittend, twee keer 
verzekerd zijn en twee keer premie 
moeten betalen. Het wegvallen van-
de dubbele WAO-franchise en het 
voordeel van hooguit één keer 
ziektekostenpremie te hoeven 
betalen — in dit geval valt de 
betrokkene met zijn inkomen buiten 
het ziekenfonds — kunnen voor 
betrokkene tegen elkaar opwegen. 

Ik heb ervoor gepleit met betrek-
king tot het ziekenfonds in eerste 
instantie wel de inkomens bij elkaar 
te tellen voor de premiegrens, maar 
om niet de inkomens bij elkaar te 
laten tellen of het in ieder geval nog 
geen effect te laten hebben voor de 
loongrens voor het ziekenfonds. Mij 
is bekend dat de loongrens voor het 
ziekenfonds op 1 januari wordt 
verhoogd, maar ik wil toch van de 
staatssecretaris weten of het advies 
van de Ziekenfondsraad inzake een 
structurele herziening van het 
ziekenfonds nog kan leiden tot een 
vergaande verhoging van de 
loongrens voor het ziekenfonds. Als 
het inderdaad, zoals in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag staat, 
slechts kan gaan om een zeer 
geringe verhoging, omdat ook bij 
herstructurering het draagvlak van 
het ziekenfonds nog steeds groot 
genoeg is, dan kan ik ook ermee 
akkoord gaan om de berekening van 
de gezamenlijke inkomens te 
betrekken bij de vaststelling van de 
loongrens voor het ziekenfonds. 

Voorzitter! Tot zover had ik dus 
weinig bezwaren tegen het wetsvoor-
stel. Mijn grote bezwaren tegen de 
effecten van het wetsvoorstel 
ontstaan vooral door de zeer 
plotselinge inkomensterugval die 
door dit wetsvoorstel kan optreden 
bij mensen met helemaal niet zo'n 
vreselijk hoog inkomen. In de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
wordt gesteld, dat dit inkomenseffect 
van 5% netto-achteruitgang toch 
altijd bovenmodale inkomens zal 
betreffen. Ik had een voorbeeld 
gevraagd. Het lijkt mij goed, dat nog 
eens hier te bespreken. 

Iemand heeft in de huidige situatie 
een uitkering van bijna ƒ 18.000.- en 
een looninkomen van ruim ƒ 
25.000,-. Dat is tezamen een 
bruto-inkomen van ruim ƒ 43.000,-. 
Zijn netto inkomen is op dit moment 
ruim ƒ 29.000.- per jaar, dus ruim 

f2000, - per maand. Na aanname van 
dit wetsvoorstel zal zijn netto-inko-
men dalen tot ƒ 27.814.-. Betrokkene 
gaat er zo'n ƒ 1450,- op achteruit. 
Heel simpel: bij een inkomen van 
ongeveer ƒ 2200,- netto per maand 
verliest betrokkene ongeveer ƒ 110,-
tot f 120.- netto per maand Ik vind 
inkomens van ƒ 2250,- wel duidelijk 
boven het bijstandsniveau liggen, 
maar ik acht ze vanuit onze optiek 
toch zeer zeker nog behoren tot de 
middengroepen, waarmee ook een 
zekere mate van zorgvuldigheid bij de 
inkomensontwikkeling moet worden 
betracht. 

De staatssecretaris stelt dat het 
wegvallen van een onbedoeld 
voordeel, waar iemand met een bruto 
inkomen van ƒ 43.590,- dat voordeel 
ook nooit heeft gehad, voor lief moet 
worden genomen. Natuurlijk, de 
rechtmatigheid van het wegnemen 
van een onbedoeld voordeel bestrijd 
ik niet. Het lijkt mij echter juist om, 
zeker omdat de stelselherziening 
voor deze groepen effecten zou 
kunnen hebben en omdat in de 
afgelopen periode al forse ingrepen 
op de inkomens van de WSW-werk-
nemers hebben plaatsgevonden — ik 
wijs op het verminderen van het 
inkomenseffect door gemaakte 
promotie in WSW-verband — 
compensatie te bieden. 

Ik heb drie mogelijkheden overwo-
gen. Er kan onderscheid worden 
gemaakt tussen oude en nieuwe 
gevallen. Enerzijds is dat niet 
wenselijk, omdat de groep oude 
gevallen dan zo'n 40 jaar naast de 
groep nieuwe gevallen zou kunnen 
bestaan. Anderzijds vind ik dat in het 
geval van het onbedoelde voordeel, 
ook niet terecht. Een tweede 
mogelijkheid zou kunnen zijn, de 
inkomensteruggang te laten plaats-
vinden in halfjaarlijkse stapjes. Bij de 
behandeling van dat voorstel heb ik 
mij gerealiseerd dat WAO-ers en 
WSW-ers met het wegvallen van de 
WAM-toeslag en de verrekening van 
arbeidsinkomens en W A 0 - en 
WSW-inkomens, al regelmatig 
geconfronteerd werden met een 
halfjaarlijkse inkomensachteruitgang. 
Het ieder jaar mee moeten maken 
van een inkomensteruggang, terwijl 
de prijzen toch stijgen, is bijzonder 
vervelend. Ik heb daarom overwogen, 
of het geen tijd wordt voor een heel 
andere maatregel, namelijk een 
uitkering ineens. Daarmee erken ik 
enerzijds dat een inkomensteruggang 
voor ons als Kamer onder ogen is 
gezien, dat wij deze feitelijk te groot 
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vonden en de noodzaak aanwezig 
achtten, deze te compenseren. 
Anderzijds breng ik daarmee tot 
uitdrukking dat het wegvallen van 
een onbedoeld voordeel geen reden 
kan zijn om dat onbedoelde voordeel 
eindeloos lang te kunnen blijven 
genieten. 

Ik heb daarom een amendement 
voorbereid — tot mijn vreugde is dat 
mede ondertekend door de VVD, het 
CDA en D66 — om mensen die als 
gevolg van dit wetsvoorstel een 
inkomensachteruitgang ondergaan, 
een eenmalige uitkering te doen 
verstrekken van een zodanige 
hoogte, dat het netto inkomenseffect 
van het inkomensverlies van één jaar 
in één keer wordt gecompenseerd. 
Omdat de inkomensachteruitgang al 
op 1 januari kan beginnen, is het 
wenselijk dat die eenmalige uitkering 
zeer snel wordt uitbetaald. Het lijkt 
mij heel verstandig dat dit voor de 
zomervakantie gebeurt. 

Een dergelijk amendement, 
waarvan de staatssecretaris heeft 
gezegd dat hij bereid was tot open en 
eerlijk overleg — op dit moment 
wordt het ondersteund door een 
groot deel van de kamerfractie — 
moet voor de staatssecretaris 
aanvaardbaar kunnen zijn. Omdat hij 
bereid is tot open en eerlijk overleg, 
ben ik natuurlijk ook bereid, zijn 
reactie op dit amendement aan te 
horen. 

Ik hoop dat — nu de stelselherzie-
ning kennelijk onomkeerbaar is 
geworden, omdat ook de Eerste 
Kamer haar heeft aanvaard — de 
invoering van het nieuwe stelsel — 
omdat de uitvoeringsbesluiten voor 
een deel nog in december moeten 
worden genomen — voor betrokke-
nen zo weinig mogelijk consequen-
ties heeft. Ik maak mij daar namelijk 
grote zorgen over. Nogmaals, zo'n 
informatiegids met een oplage van 6 
min. exemplaren, is natuurlijk niet 
niks. Misschien word ik gehinderd 
door een te grote hoeveelheid 
kennis, maar de informatiegids roept 
bij mij meer vragen op dan dat er 
antwoorden gegeven worden. Als er 
staat dat men nauwelijks enige 
inkomensverandering ondervindt, is 
dat dan bij voorbeeld de inkomens-
verandering van de 170.000 mensen 
met een AAW-uitkering die 22 
gulden erop achteruit gaan, of is 
nauwelijks enige verandering wellicht 
de inkomensachteruitgang van een 
alleenstaande ouder die bij de 
nieuwe wetgeving straks als onge-
huwd samenwonende wordt 

aangemerkt en wellicht de gehele 
uitkering verliest? 

Ik hoop dat uitkeringsgerechtigden 
met deze gids, met het telefoonnum-
mer en met brieven van de bedrijfs-
vereniging in ieder geval de informa-
tie krijgen die zij nodig hebben. 
Nogmaals, ik maak mij daarover 
ernstige zorgen. Naar mijn bereke-
ning zullen toch zo'n 500.000 
mensen met een uitkering een 
verandering in hun uitkeringshoogte 
en in hun uitkeringssystematiek 
ondergaan. Het maakt mij dan weinig 
uit of de staatssecretaris dat 
stelselherziening of systeemwijziging 
noemt, zoals hij vermoedelijk ook dat 
laatste wetsvoorstel zal willen 
noemen. 

D 
De heer Ni jhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij het onderhavige 
wetsvoorstel gaat het om een nogal 
ingewikkelde materie. Allereerst 
worden de zogenaamde verevenings-
bijdragen vervangen door integrale 
premieheffing. Daarnaast denk ik aan 
het samentellen van inkomen uit loon 
en uitkering, dan wel het samentellen 
van verschillende uitkeringen zodat 
de WAO-franchise, de premievrije 
voet, slechts een keer behoeft te 
worden toegepast, waardoor de 
dubbele-franchiseproblematiek kan 
worden opgelost. Ten slotte gaat het 
om het samentellen van loon en 
uitkeringen in het kader van de 
ziekenfondspremie. 

Het is een ingewikkelde materie, 
want als je praat over vereveningsbij-
dragen, over dubbele franchise en 
over samentellingsproblematiek, is 
dat voor velen een soort geheimtaal, 
die helaas nodig is, want de sociale 
zekerheid is uitermate ingewikkeld. Ik 
denk dat ook mij collegae in hun 
fracties zullen hebben ervaren dat je 
bij zo'n wetsontwerp wel wat uit te 
leggen hebt, want het is voor velen 
volstrekte geheimtaal. 

Juist omdat het zo ingewikkeld is, 
is het buitengewoon plezierig dat de 
staatssecretaris en zijn departement 
de gewoonte hebben om dit soort 
wetsvoorstellen te laten voorzien van 
een simpel persbericht. Deze zijn 
helder gesteld, summier, puntig en in 
gewoon Nederlands. Dat juichen wij 
ten zeerste toe. Desalniettemin 
hebben wij op het persbericht dat 
met dit wetsvoorstel gepaard ging, 
forse kritiek, want een niet ongelang-
rijk punt, namelijk het feit dat een 
aantal mensen, een bepaalde 

categorie van betrokkenen, wordt 
getroffen door een behoorlijke 
inkomensachteruitgang, wordt in het 
persbericht niet vermeld. Wij vinden 
dat een dergelijk politiek relevant 
punt wel dient te worden vermeld. 
Het mag niet achterwege blijven. Het 
persbericht vermeldt slechts dat het 
wetsontwerp een enigszins nivelle-
rende werking heeft en dat dus de 
koopkrachteffecten beperkt blijven. 
Dat is dan wel macro-economische 
taal, het geldt ook in het algemeen. 
De individuele koopkrachteffecten 
van de mensen worden niet vermeld, 
en dat is iets heel anders, want daar 
gaat het voor de mensen individueel 
wel om. 

Juist vanwege dat persbericht 
maar ook vanwege het feit dat bij de 
stelselwijziging door de staatssecre-
taris dit wetsontwerp was aangekon-
digd als een wat technische aangele-
genheid, ontstond bij ons een beetje 
de indruk dat het ging om een min of 
meer onschuldig wetsontwerp. Het 
tegendeel was het geval. Het lezen 
van de memorie van toelichting 
leidde al tot enig wantrouwen en dus 
tot een aantal kritische vragen. In de 
memorie van antwoord komt de aap 
uit de mouw en geeft de regering toe 
dat er voor de betrokkenen, althans 
voor een bepaalde categorie 
daarvan, een behoorlijke inkomens-
achteruitgang in zit. 

De integrale premieheffing. Tot nu 
toe betalen uitkeringsgerechtigden 
geen premie voor de uitkering waar 
zij in zitten, maar betalen zij een 
equivalent, de zogenaamde vereve-
ningsbijdrage. De invoering had een 
tweeledige achtergrond. In onze 
samenleving bestaat het besef dat er 
solidariteit over en weer moet zijn. 
Dat betekent van actief richting 
inactief, maar ook omgekeerd, dus 
een tweerichtingsverkeer. Voorts zou 
bij het niet vragen van een vereve-
ningsbijdrage de gehele bruto-netto-
verhouding tussen loontrekkenden en 
uitkeringsgerechtigden compleet 
verstoord worden. Dat waren de 
achtergronden van de vereveningsbij-
drage. De VVD heeft te zamen met 
andere partijen al eerder gevraagd 
om deze bijdrage om te zetten in 
premieheffing. Waarom? In de 
huidige situatie komen de premiehef-
fing en de vereveningsbijdrage naast 
elkaar voor bij een aantal mensen, 
met name bij mensen die een 
aanvullende uitkering hebben van 
hun werkgever. Die systematiek is 
ingewikkeld voor de uitvoeringsin-
stanties, maar ook voor de personen 
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om wie het gaat, want die kunnen het 
lang niet altijd volgen. Vanuit een 
oogpunt van vereenvoudiging is een 
integrale premieheffing verkieslijker 
naar ons oordeel. De VVD kan dan 
ook met het vervangen van die 
vereveningsbijdrage door een 
premieheffing instemmen. 

Voor de AAW-uitkering stelt het 
kabinet echter voor om de vereve-
ningsbijdrage te handhaven. Ik citeer 
nu uit de memorie van toel ichting: 
"Vanuit technisch standpunt is het 
invoeren van integrale premieheffing 
ook over AAW-uitkeringen verreweg 
de eenvoudigste oplossing. Daarmee 
zouden echter ook niet werknemers 
via de premieheffing bijdragen aan 
de financiering van werknemersver-
zekeringen waarvan zij geen risico-
dekking ondervinden. Wij achten 
premieheffing over AAW-uitkeringen 
dan ook niet gerechtvaardigd". 
Vervolgens constateert het kabinet, 
dat tegen een doorbreking van het 
equivalentie-, het verzekeringsprinci-
pe overwegende bezwaren bestaan. 
Met andere woorden, het kabinet 
kiest dus voor een principe, voor een 
dogma boven de doelmatigheid. 

Voor werknemers die naast de 
AAW-uitkering ook recht hebben op 
een WAO-uitkering, heeft het kabinet 
wel gekozen voor een pragmatische 
en praktische oplossing. In verband 
met de duidelijke inhoudingsstruc-
tuur, de integrale premieheffing, stelt 
het kabinet dan ook voor om het 
recht op de uitbetaling van de 
AAW-uitkering voor WAO-verzeker-
den te beëindigen met als gevolg een 
integrale WAO-uitkering en een 
verrekening tussen de fondsen, 
namelijk het Algemeen Arbeidsonge-
schiktheidsfonds en het Arbeidson-
geschiktheidsfonds. Ik vind dat een 
nogal gekunstelde oplossing. De 
VVD is dan ook voorstander van een 
andere oplossing, namelijk het in 
elkaar schuiven van de AAW en de 
WAO tot één werknemersverzekering 
met een procentuele verdeling van 
de premie tussen werkgever en 
werknemer. Dan houd je dus de 
groep van zelfstandigen en of de 
groep-vroeg gehandicapten over. 
Daarvoor moet je naar ons oordeel 
een aparte afzonderlijke verzekering 
invoeren. Het kan ook beperkt blijven 
tot de zelfstandigen. De vroeg-ge-
handicapten zou je kunnen aanmer-
ken als werknemers. Het voordeel 
van zo'n constructie zou zijn, dat je 
überhaupt niet meer te maken hebt 
met die premievrije voet, waardoor 
die hele franchise-problematiek 

wordt opgelost. Indien dan boven-
dien zou worden besloten om de 
voorzieningen, de verstrekkingen, 
voor gehandicapten die nu zijn 
geregeld in zes verschillende wetten, 
te uniformeren in één wet, dan zou je 
daadwerkelijk een aanmerkelijke 
vereenvoudiging van de wetgeving 
kunnen realiseren. Op dat punt wil ik 
een reactie van de staatssecretaris 
hebben. Wat vindt hij van deze 
VVD-visie? 

Dan de oplossing van de dubbele-
franchise-problematiek door de 
premievrije voet. De WAO-premie 
kent zo'n premievrije voet, want het 
betreft hier een verzekering als 
bovenbouw bovenop de volksverze-
kering Algemene arbeidsongeschikt-
heidswetgeving, waarvoor een 
volledige werkgeverspremie bestaat. 
Heeft er iemand deels loon of een 
uitkering, of heeft iemand bij 
voorbeeld diverse uitkeringen, dan 
wordt die franchise, die premievrije 
voet diverse malen toegepast. Het is 
nogal ingewikeld, maar bovendien 
leidt het tot een lagere premiedruk 
dan het geval zou zijn bij volledig 
werken. Ook heeft het nogal 
wisselende effecten op het netto-in-
komen. Dat is te meer het geval, 
omdat de WAO-premie relatief hoog 
is vanwege het effect van die 
premievrije voet. Daarom is dat 
effect ook des te groter. 

In maart 1983, tijdens de UCV 
sociale zekerheid, heeft de VVD al 
gepleit voor het oplossen van die 
problematiek. Ook bij de stelselwijzi-
ging en bij de Ziektewet is het aan de 
orde geweest. Diverse partijen 
hebben gezegd: kabinet, ga die 
dubbele-franchise-problematiek nu 
eens oplossen. Het werd niet 
duidelijk waarom het zolang heeft 
moeten duren, want dit wetsvoorstel 
had in feite al veel eerder aan de 
Kamer kunnen worden verstuurd. 
Wat wordt niet opgelost? De dubbele 
franchise, de dubbele premievrije 
voet-toepassing wanneer er diverse 
dienstbetrekkingen zijn en er dus 
diverse malen loon uit dienstbetrek-
king wordt verdiend. Evenmin wordt 
opgelost de problematiek die zich 
voordoet in de situatie van deeltijd-
arbeid. Ik zal een simpel voorbeeld 
geven. Als iemand een deeltijdbaan 
heeft en één dag werkt en op die ene 
dag ƒ 1 50 verdient, betaalt hij over 
ongeveer ƒ 50 die heel hoge WAO-
premie. Als iemand dat bedrag 
echter in twee halve dagen verdient, 
dus tweemaal ƒ 75, betaalt hij geen 
cent WAO-premie, omdaj hij 

tweemaal onder die premievrije voet 
valt. Met andere woorden: die laatste 
heeft relatief een nogal fors voordeel 
ten opzichte van de ander. 

Bovendien, dat moet men toch 
erkennen, is de franchiseregeling in 
dit soort gevallen bepaald zeer 
fraudegevoelig. Je kunt op papier 
namelijk heel gemakkelijk gaan 
schuiven. Zo werkt dat nu eenmaal in 
de praktijk. Wij vinden dus dat het 
voorstel van de VVD om de AAW en 
de WAO in elkaar te schuiven en 
daarmee de franchiseproblematiek 
op te lossen van grote betekenis. Ik 
meen dat het kabinet met ons van 
oordeel is dat fraudegevoelige 
regelingen moeten worden aange-
pakt. 

Ik wil in dit verband ook iets 
zeggen over de inkomensvoorziening 
voor ouderen en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers, de lOAW-verzekering, 
die in het kader van de stelselwijzi-
ging per 1 januari van kracht wordt. 
Bij die IOAW moet het kabinet 
namelijk contre coeur de vereven-
ingsbijdrage handhaven. Dat was in 
ieder geval de teneur van de 
memorie van toelichting. Dat was 
contre coeur een voorstel van het 
zijde van het kabinet. Het kabinet zei 
namelijk terecht dat premieheffing 
tot een aantal problemen zou kunnen 
leiden. De werkloze werknemer en 
zijn echtgenote hebben beiden recht 
op de helft van de lOAW-uitkering. 
Bij premieheffing wordt dan de 
franchise, de premievrije voet, dus 
ook twee keer toegepast, met als 
gevolg dat het gezamenlijke inkomen 
van de twee echtgenoten komt te 
liggen boven het sociale minimum en 
dat was bepaald niet de bedoeling. 
Dat zou ook tegen de bedoeling van 
de wetgever in zijn geweest In het 
voorstel van de VVD om de AAW en 
de WAO in elkaar te schuiven is de 
hele franchiseproblematiek van de 
baan en zou dit probleem zich ook 
niet hebben voorgedaan. Het kabinet 
had dan kunnen beslissen om een 
eenduidige systeem na te streven, 
namelijk premieheffing. 

Over de samentelling van inko-
mens voor de ziekenfondsverzekering 
het volgende. Op 26 september 
verleden jaar heb ik de toenmalige 
staatssecretaris van WVC, de heer 
Van der Reijden geïnterpelleerd over 
een Koninklijk besluit op grond 
waarvan alle WAO-gerechtigden 
verplicht verzekerd werden, ongeacht 
hun feitelijke inkomen, dus ook als 
hun feitelijke inkomen hoger was dan 
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de ziekenfondsloongrens. Dat was 
een inmiddels berucht en onzalig 
Koninklijk besluit, dat erg veel onrust 
heeft veroorzaakt bij de betrokkenen. 
Ik heb het dan ook — andere partijen 
hebben mij daarin gesteund — met 
succes bestreden. Het kabinet kwam 
daarna met een nieuw Koninklijk 
besluit, waarmee met terugwerkende 
kracht een en ander werd gecorri-
geerd. Dat was in feite een nood-
oplossing. Nogmaals, wij waren daar 
erkentelijk voor, maar het bleef een 
noodverband. 

Dit wetsontwerp legt nu als het 
ware een structurele oplossing aan 
ons voor. In dat opzicht moeten wij 
buitengewoon tevreden zijn, want de 
VVD-fractie wordt op dat punt op 
haar wenken bediend. Het probleem 
wordt echter slechts opgelost voor 
een heel kleine beperkte groep van 
ongeveer 18.000 personen, terwijl er 
nog steeds een andere groep is van 
zo'n 40.000 personen, waarvoor de 
problematiek niet wordt opgelost. 
Dat zijn de mensen die een uitkering 
hebben en daarnaast een inkomen uit 
andere hoofde, bij voorbeeld iemand 
met een vervroegde pensioenuitke 
ring en daarnaast een WAO-uitke-
ring. Die mensen blijven nog steeds 
onder de verplichte ziekenfondsver-
zekering vallen, terwijl ze toch een 
inkomen hebben dat soms ver uit 
gaat boven de loongrens van het 
ziekenfonds. Voor die categorie 
mensen gold die noodoplossing 
namelijk niet en daarom geldt dit 
wetsontwerp ook niet voor die 
mensen, terwijl zij toch in een 
vergelijkbare positie verkeren. 
Terecht ervaren die mensen dat als 
een ongelijke behandeling. 

Inmiddels heeft de Ziekenfonds-
raad een advies gegeven over de 
totale samentell ingsproblematiek, 
een nogal ingewikkelde problematiek 
die betrekking heeft op circa één 
miljoen mensen. Nu is het alleen de 
vraag waarom het kabinet nu dat ene 
kleine onderdeeltje eruit heeft gelicht 
en waarom het niet heeft gewacht op 
het advies van de Ziekenfondsraad 
en daarna een integraal voorstel 
heeft gedaan? 

Door deze partiële oplossing wordt 
ook een andere grove onrechtvaar-
digheid nog niet opgelost. Er zijn 
nogal wat mensen die recht hadden 
op premievrijstelling van hun 
particuliere ziektekostenverzekering, 
indien zij arbeidsongeschikt werden. 
Die mensen kregen te maken met het 
feit (en dat wordt met het voorlig-
gende voorstel niet weggenomen) 

dat zij verplicht verzekerd waren 
indien zij geen aanvullend inkomen 
hadden, en dus zo'n ƒ 2000,- erop 
achteruit gingen. Dat wordt door 
deze mensen als een grote onrecht-
vaardigheid ervaren. Wederom blijkt 
dat de coördinatie tussen de 
departementen van Sociale Zaken en 
WVC niet echt optimaal is. Ik vraag 
de staatssecretaris om ten spoedig-
ste over dit probleem contact op te 
nemen met zijn collega van WVC, de 
heer Dees, ten einde tot een 
adequate oplossing te komen. 

Ik kom nu op het wellicht belang-
rijkste punt, namelijk de inkomens-
achteruitgang voor een aantal 
mensen Mevrouw Ter Veld heeft het 
al aangegeven en ik hoef dat niet te 
herhalen, maar in ieder geval staat 
vast dat een aantal mensen er 
behoorlijk op achteruit gaan, soms 
zelfs ongeveer 5%. Door het kabinet 
wordt dat in de schriftelijke voorbe-
reiding vergoelijkt met de opmerking 
dat deze mensen toch een relatief en 
onbedoeld voordeel hebben genoten 
ten opzichte van mensen die in een 
werksituatie verkeerden. Ik vind deze 
stellingname geen pas geven. 
Immers, betrokkenen zullen terecht 
stellen: niks onbedoeld, de wet is 
gewoon op ons toegepast en nu 
ervaren wij in één keer een zeer forse 
stap terug. 

De VVD-fractie vindt dan ook dat 
voor deze categorie mensen op 
enigerlei wijze een vorm van 
compensatie nodig is, dit te meer 
omdat het een categorie mensen 
betreft die al eerder geconfronteerd 
is met inkomensachteruitgang. Nu is 
in het verleden voor WSW-werkers in 
soortgelijke situaties een systeem 
van compensatie via een gefaseerde 
afbouw gekozen, in de vorm van 
halfjaarlijkse stapjes. Een dergelijke 
methode vinden wij niet verstandig, 
administratief zeer ingewikkeld en 
bovendien ook psychologisch niet zo 
wenselijk. De VVD is dan ook, 
evenals de PvdA en andere fracties in 
dit huis, van oordeel dat het zou 
moeten worden gevonden in de vorm 
van een éénmalige compensatie. De 
staatssecretaris heeft in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
gezegd dat hij bereid is tot een open 
wijze van bespreken in het parlement 
van dit probleem. Wij vinden dat wel 
een compliment waard, want de 
staatssecretaris is niet altijd zo 
soepel. 

Ten slotte de overige financiële 
aspecten, Voorzitter. Het voorstel 
leidt tot een verschuiving in de 

financiering. De inkomsten van de 
rijksoverheid worden lager, omdat de 
vereveningsbijdragen niet meer 
binnenkomen, terwijl de sociale 
verzekeringsfondsen meer gaan 
ontvangen. Bovendien ontstaat een 
verschuiving tussen de fondsen. Dat 
alles leidt tot een lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven van ruim 400 
miljoen. De VVD-fractie vindt dat 
uiteraard een zeer goede zaak, maar 
het betekent wel dat de categorie 
zelfstandigen zonder personeel weer 
te maken krijgt met een lastenver-
zwaring van in totaal zo'n 40 mil joen. 
Kan dat nu niet worden voorkomen 
of gecompenseerd? Is er overleg 
geweest met de staatssecretaris voor 
het midden- en kleinbedrijf, de heer 
Evenhuis, dit te meer omdat wij over 
het vraagstuk van zelfstandigen 
zonder personeel al eerder hebben 
gediscussieerd? Ik wijs in dit verband 
onder meer op de kamerbreed 
aanvaarde motie-De Korte. Gecon-
stateerd moet worden dat zelfstandi-
gen zonder personeel regelmatig te 
maken krijgen met lastenverzwaring, 
terwijl zij niet kunnen profiteren van 
de lastenverlichting die wel geldt 
voor werkgevers met personeel. 

Door de premieverschuiving gaan 
de werknemers meer premie betalen. 
De algehele koopkrachtverbetering 
voor 1987 wordt daardoor toch 
enigszins getemperd, zij het in lichte 
mate. Het leidt ook tot een nivelle-
rende werking. Mensen met een 
minimuminkomen gaan er, zij het 
zeer licht, op vooruit en mensen met 
een modaal en zeker een tweemaal 
modaal inkomen gaan erop achteruit. 
Mijn fractie is uiteraard verre van 
gelukkig met die nivellerende 
werking. Bovendien staat deze 
ontwikkeling haaks op het beleid dat 
het kabinet — in het bijzonder 
minister De Koning — zelf voorstaat. 
De inkomensverschillen tussen 
minimum en modaal en tussen 
modaal en tweemaal modaal zijn 
uitermate gering en zouden juist wat 
groter moeten worden, ten einde de 
arbeidsmarkt beter te laten functio-
neren. Ik verwijs op dit punt naar de 
memorie van toelichting op de 
begroting van Sociale Zaken. Wij 
menen dat over dit punt een nadere 
uiteenzetting van de staatssecretaris 
op haar plaats is. 

D 
De heer B iesheuve l (CDA): Het is 
een voorrecht, mijnheer de Voorzit-
ter, om in een periode waarin de roep 
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om meer inzichtelijke regelgeving 
steeds luider wordt maar de wetge 
ving in de praktijk complexer, een 
maidenspeech te wijden aan een 
wetsvoorstel, dat daadwerkelijk 
bijdraagt aan vereenvoudigde, 
inzichtelijke regelgeving. 

Het wetsvoorstel premieheffing 
over uitkeringen beoogt gelijktijd met 
de invoering van het nieuwe stelsel 
van sociale zekerheid op 1 januari 
a.s. de bestaande vereveningsbijdra-
ge bij onder meer de WAO te 
vervangen door een premieheffings-
systematiek. Bij nagenoeg alle 
uitkeringen onstaat eenzelfde 
inhoudingssystematiek om tot een 
netto uitkeringsbedrag te komen, 
zoals het ook bestaat bij premiehef-
fing over het bruto loon. Er is sprake 
van vereenvoudiging en stroomlijning 
doordat zowel bij de sociale zeker-
heidsuitkeringen en de bruto lonen 
een vergelijkbare methodiek ontstaat 
om tot de netto uitkering dan wel het 
netto loon te komen. 

Tegen de achtergrond daarvan 
stelt de CDA-fractie zich achter dit 
vereenvoudigingswetsvoorstel. 
Waardering wil mijn fractie uitspre-
ken voor de heldere wijze waarop in 
de memorie van toelichting de oude, 
ingewikkelde methodiek en de 
nieuwe systematiek zijn verwoord. De 
CDA-fractie realiseert zich dat de 
omschakeling van de oude naar de 
nieuwe systematiek van premiehef-
fing voor de uitvoeringsinstanties 
binnen een tijdsbestek van enkele 
weken een hele krachttoer is. Naar 
de mening van mijn fractie is dit 
wetsvoorstel echter onlosmakelijk 
verbonden met de wetsvoorstellen 
inzake de stelselwijziging, zodat 
invoering op 1 januari 1987 volgens 
ons dan ook geboden is. Mijn fractie 
heeft er begrip voor dat als gevolg 
van de behandeling van de stelsel-
herziening in de Tweede en de Eerste 
Kamer vroegtijdiger indiening niet 
mogelijk was. 

Mijnheer de Voorzitter! Het 
algemeen belasting- en premiebeeld, 
zoals opgenomen in het koopkracht-
beeld van de MEV, leidt in 1987 tot 
een vooruitgang van het reële 
inkomen voor nagenoeg alle 
inkomens, ook die in de collectieve 
sector. Voor enkele specifieke 
situaties, verhoudingsgewijs een 
kleine groep, zijn een aantal afzon-
derlijke maatregelen genomen, die in 
combinatie met het MEV-beeld 
resulteren in een licht koopkrachtver-
lies in 1987. Het betreft dan bij 
voorbeeld de groep van 3%, 

waarover tijdens de behandeling van 
de stelselherziening werd gedebat-
teerd. De CDA-fractie is daarmee 
destijds akkoord gegaan. 

Minister De Koning heeft op 
Prinsjesdag de Kamer geïnformeerd 
via een brief over een totaaloverzicht 
van die specifieke situaties die in 
1987 tot een inkomensachteruitgang 
leiden. Pas bij de schriftelijke 
behandeling van dit wetsvoorstel 
werd echter duidelijk dat ook een 
kleine groep WAO-uitkeringsgerech-
tigden door dit wetsvoorstel er, 
maximaal 3,5%, reëel op achteruit 
zal gaan. Deze categorie is niet terug 
te vinden in de brief van de minister 
van 15 september 1986. Mede tegen 
de achtergrond daarvan acht de 
CDA-fractie het van belang dat 
gezocht wordt naar een mogelijkheid 
om het negatieve inkomenseffect 
voor deze categorie in 1987 weg te 
werken. Door mijn fractie is dan ook 
een amendement van de PvdA-frac-
tie mede-ondertekend, welk amende-
ment beoogt door middel van een 
bedrag ineens de inkomensachteruit-
gang in 1987 ongedaan te maken. 
Doordat wij daarbij de datum van 31 
december 1986 als uitgangspunt 
nemen, profiteren de uitkeringsge-
rechtigden van deze specifieke groep 
ook van het algemeen lagere 
premiebeeld in 1987. 

In het eindverslag werd door de 
leden van mijn fractie de vraag 
gesteld om de casuspositie, zoals die 
is aangegeven in de memorie van 
toelichting, door te rekenen op basis 
van het belasting- en premiebeeld 
voor 1987. Helaas mochten wij deze 
cijfers in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag niet aantreffen. Wij 
werden verwezen naar de Financiële 
Nota sociale zekerheid. In het 
desbetreffende hoofdstuk daarvan 
wordt echter niet over het jaar 1987 
geschreven. Wellicht is een nadere 
toelichting door de staatssecretaris 
bij de beantwoording nog mogelijk. 

Met betrekking tot de budgettaire 
consequenties van dit wetsvoorstel 
constateert de CDA-fractie, dat dit 
wetsvoorstel leidt tot een besparing 
van 100 a 150 mil joen, plus een 
eventuele pm-post. Indien het 
amendement waarover ik zojuist 
sprak, wordt aangenomen, leidt het 
wetsvoorstel per saldo op kasbasis in 
1987 niet tot een reële opbrengst. 
Dat lijkt op zichzelf niet problema-
tisch, omdat het ook niet is ingeboekt 
voor 1987 als een echt bezuinigings-
wetsvoorstel. Wel lijkt het ons 
logisch dat de besparing van 100 a 

150 miljoen na 1987 wordt inge-
boekt als een concretisering van een 
ombuiging. Dit zou analoog zijn aan 
de indertijd bij de premieheffing 
Ziektewet gehanteerde methode. 
Graag vernemen wij een reactie van 
de staatssecretaris. 

Bij de schriftelijke behandeling van 
dit wetsvoorstel is er de gelegenheid 
geweest, uitgebreid in te gaan op 
een aantal wetstechnische aspecten 
die verband houden met het 
onderhavige wetsvoorstel. Hiermee is 
een richting van denken aangegeven 
waarmee de mensen die ermee 
moeten gaan 2erken vanaf 1 januari 
aanstaande, reeds hun voordeel 
kunnen doen. Het gaat te ver om in 
dit debat alle details van de wet-
stechnische aspecten opnieuw naar 
voren te brengen. De benadering van 
de staatssecretaris van een groot 
aantal genoemde aspecten wordt 
trouwens door de CDA-fractie 
gedeeld. Ik wil nu volstaan met een 
enkele opmerking. 

De CDA-fractie stemt in met de 
aanpassing die in het wetsvoorstel is 
aangebracht in verband met het 
verhaalsrecht op de arbeids-
ongeschiktheid. Verder vindt de 
CDA-fractie de bijstelling van het 
uitgangspunt, zoals de staatssecreta-
ris heeft geschreven aan de SVR, in 
het concept-besluit, artikel 9, 
Coördinatiewet Sociale Verzekering, 
een verbetering. Enige zorgen 
hebben wij nog over het verschil in 
betalingstijdvakken bij de samentel-
ling van loon en uitkering en over de 
toepassing van de loonbelastingta-
bellen, als het gaat om bij voorbeeld 
de samentelling van een WAO-uitke-
ring en een WW-uitker ing. Het is erg 
belangrijk, dat hierover binnenkort 
door het ministerie van Financiën 
uitsluitsel wordt gegeven. 

Ik wil ten slotte nog enkele 
opmerkingen maken over de 
verzekerdenadministratie. Tot nu toe 
worden in de computersystemen van 
de uitvoeringsorganisaties alleen 
degenen geregistreerd die een 
uitkering ontvangen. Vanaf 1 februari 
1987 moet met de vulling van 
gegevens voor de verzekerdenadmi-
nistraties worden begonnen. Dit kan 
betekenen, dat zo'n 8 miljoen 
mensen in de systemen moeten 
worden opgenomen. De staatssecre-
taris verwacht dat de vulling daarvan 
per 1 januari 1988 is voltooid. Dan 
kan deze registratie operationeel 
worden. Voor alie duidelijkheid: de 
CDA-fractie heeft ook in dezen als 
uitgangspunt dat er een verzekerden-
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administratie moet komen. Toch is 
er reden voor enkele kanttekeningen 
op dit moment, ook al zijn die van 
marginale aard, omdat in het kader 
van de behandeling van dit wetsvoor-
stel een uitgebreide behandeling niet 
op haar plaats is. 

De opmerkingen van de CDA-frac-
tie hebben vooral betrekking op de 
onduidelijkheid, althans onduidelijk-
heid tot op dit moment, over de vorm 
waarin de verzekerdenadministratie 
moet worden ingericht, en het 
beoogde tijdstip van invoering. In de 
memorie van antwoord bij dit 
wetsvoorstel antwoord de staatsse-
cretaris op vragen van onze fractie, 
dat het kabinet nog niet voldoende 
onderbouwde redenen heeft 
vernomen op grond waarvan het 
moet aannemen dat de invoering op 
korte termijn niet deugdelijk kan 
geschieden. Met andere woorden, de 
staatssecretaris heeft nog geen 
sterke argumenten gehoord. Toch zal 
hij het met mij eens zijn dat het 
voorbereiden en invoeren van een 
verzekerdenadministratie een grote 
en kostbare operatie van administra-
tief-technische aard is. Dit vraagt om 
een zorgvuldige behandeling. Op de 
algemene vergadering van de 
federatie van bedrijfsverenigingen, 
gehouden op 22 oktober j l . , is onder 
andere de inleider van deze bijeen-
komst, prof. Breevoort, hierop 
ingaan. Tevens heeft de nieuwe 
voorzitter van de federatie voor 
bedrijfsverenigingen, de heer 
Degenhart, zich hierover kritisch 
uitgelaten. 

Alles overziende, vraagt de 
CDA-fractie zich af of er voldoende 
duidelijkheid over de doelstelling en 
de inhoud van de verzekerdenadmini-
stratie is. Is het niet mogelijk, op 
korte termijn met de federatie klare 
wijn te schenken, zodat voorkomen 
wordt dat een pat-stelling bij het 
opstarten van de verzekerdenadmini-
stratie wordt bereikt. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
naam Biesheuvel terug is in de 
Handelingen. 

De vergadering wordt enkele 
ogenblikken geschorst. 

D 
Mevrouw Groenman (D66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik compli-
menteer de heer Biesheuvel graag 
met zijn maiden-speech. Ik consta-
teer dat wij er weer een lang kamerlid 

bij hebben gekregen, want de 
lessenaar is vrij ver omhoog ge-
draaid! 

De fractie van D66 kan zich in 
algemene zin met de premieheffing 
over uitkeringen verenigen, zoals wij 
al in de schriftelijke behandeling 
hebben laten weten. De premiehef-
fing vormt eigenlijk het logische 
vervolg op de sinds 1979 in de W A M 
geregelde inhouding van vereve-
ningsbijdrage. Meer in algemene zin 
heeft mijn fractie zich altijd al op het 
standpunt gesteld dat bij gelijke 
bruto inkomens — of dat nu lonen in 
het bedrijfsleven, uitkeringen of 
ambtenarensalarissen zijn - ook het 
netto resultaat en de ontwikkelingen 
van het ene op het andere jaar zoveel 
mogelijk gelijk moeten zijn. Voor de 
uitkeringen werd dit in feite al 
gerealiseerd in 1979. Voor de 
ambtenarensalarissen werd daar in 
1982 een stap toe gezet door middel 
van de Inhoudingswet 1982. 

De premieheffing over uitkeringen 
heeft nogal wat consequenties. In de 
eerste plaats verlicht zij per saldo de 
door de werkgevers te betalen 
sociale-verzekeringspremies, terwijl 
van werknemerszijde méér wordt 
betaald. Daarnaast wordt ook de 
overheid geconfronteerd met een 
extra budgettaire last, en wel van 
f 7 0 miljoen. In de reacties op de 
beleidsvoornemens voor het 
volgende jaar, zoals opgenomen in 
de Miljoenennota, was in de reacties 
van werkgeverszijde te lezen dat de 
verlaging van de sociale premies 
voor werkgevers volgend jaar een 
sigaar uit eigen doos was, omdat 
deze hoofdzakelijk tot stand kwam 
door een verlaging van de ziektewet-
premie. Kan de regering ingaan op 
deze als verwijt bedoelde reacties, in 
het licht van de lastenverlichting die 
in ieder geval uit dezen hoofde aan 
de werkgevers toevalt? 

Mijn fractie acht de lastenverlich-
ting voor werkgevers, die uit het 
wetsvoorstel voortvloeit, op zich zelf 
niet noodzakelijk, gezien de vele 
lastenverlichtingen die in de afgelo-
pen jaren al op het gebied van de 
sociale zekerheid aan de werkgevers 
zijn gegeven. In het licht van het 
totale beleid voor 1987, waarin ook 
tal van lastenverzwaringen voor 
werkgevers zitten, achten wij deze 
wél aanvaardbaar, hoewel wij ons 
hadden kunnen voorstellen dat de 
gevolgen van dit wetsvoorstel 
evenwichtiger waren gespreid. Door 
middel van verschuivingen in de 
verdeling tussen premies voor 

werkgevers en werknemers had dat 
kunnen worden bewerkstelligd. Door 
de resulterende lastenverdeling — 
min ƒ415 miljoen voor de werkge-
vers en plus ƒ 345 miljoen voor 
werknemers — wordt het wetsvoor-
stel meer dan een technische 
operatie. Ook de Raad van State 
heeft dat opgemerkt. 

De samentelling van loon en 
uitkering voor de toepassing van de 
WAO-franchise leidt tot aanmerkelij-
ke inkomenseffecten voor in het 
bijzonder de hogere uitkeringen. Mijn 
fractie is het met de regering eens 
dat men in feite onbedoeld heeft 
geprofiteerd van een dubbele 
toepassing van de franchise. De 
opbouw van de verzekeringen tegen 
arbeidsongeschiktheid — AAW aan 
de onderkant en daarboven de WAO 
— komt terecht terug in de premie-
betaling. In de gevallen waarin zowel 
loon als een uitkering wordt ontvan-
gen, wordt dan ook niet evenredig 
meebetaald aan de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering. Tegen 
samentelling hebben wij op zich zelf 
dan ook geen bezwaar. Ook de 
inkomensgevolgen worden in 
principe door ons aanvaard. Niette-
min hebben wij er in de schriftelijke 
voorbereiding voor gepleit, de 
inkomensgevolgen tijdelijk te 
verzachten. Wij waren dan ook blij 
met de positieve reactie in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag. 
Het amendement van mevrouw Ter 
Veld over een eenmalige compensa-
tie in 1987 heb ik graag mee-onder-
tekend. 

Ook met de bijstelling van het 
uitvoeringsbesluit, in die zin dat 
behalve in de gevallen dat het loon 
een aanvulling vormt op de uitkering 
de bedrijfsvereniging rekening houdt 
met de door de werkgever ingehou-
den premie, kunnen wij ons vereni-
gen. 

Dat geldt eveneens voor de in het 
wetsvoorstel opgenomen constructie 
bij de samenloop van een AAW- en 
een WAO-uitkering, zeker na wat 
daarover in de schriftelijke voorberei-
ding door de regering is opgemerkt. 
Ook wij hebben toen bezwaar 
gemaakt tegen een opzet waarin 
werknemers de facto niet langer voor 
de AAW verzekerd zouden zijn, maar 
daarvan is in dit geval geen sprake. 

De kwestie van de dubbele telling 
van de franchise doet zich ook voor 
wanneer iemand twee inkomens uit 
dienstbetrekking ontvangt, bij 
voorbeeld uit twee deeltijdbanen. 

Een andere ongerechtigheid die 
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zich bij de franchise voordoet, is dat 
er voor de hoogte van de premie-in-
houding verschil wordt gemaakt naar 
de manier waarop men zijn uren over 
de week verdeelt. Dit kan dus zowel 
in het voordeel als in het nadeel van 
de deeltijdwerker zijn. Mijn fractie 
heeft al eerder laten weten, dit effect 
te willen elimineren. Daarmee 
worden de nadelen maar ook de 
voordelen van het deeltijdwerk 
geëlimineerd. In het kader van dit 
wetsvooorstel wordt aan deze 
franchiseproblematiek niets gedaan. 

In de stukken wijst het kabinet op 
de verzekerdenadministratie. Is de 
invoering daarvan inderdaad een 
noodzakelijke en tevens een afdoen-
de voorwaarde om te komen tot een 
meer evenwichtig franchisesysteem, 
waarin de verschillen bij gelijke 
bruto-inkomens kunnen worden 
geëlimineerd? Is het kabinet niet te 
optimistisch over de invoering van 
deze administratie op 1 februari? Hoe 
veel tijd is er nodig om de admini-
stratie te vullen? Van de bedrijfsvere-
nigingen komen andere geluiden dan 
de optimistische die het kabinet ons 
voorhoudt. Op welk moment, voor 
zover de regering dat thans kan 
voorzien, kunnen wij een oplossing 
van het knelpunt rond de franchise-
toepassing tegemoetzien? Zal het 
kabinet er ook aandacht aan 
besteden in de toegezegde nota over 
deeltijdwerk? 

De samentelling van loon en 
uitkering voor de WAO-franchise 
leidt tot een aanmerkelijke premie-
opbrengst. Voor volgend jaar wordt 
deze ten minste voor een deel te niet 
gedaan door de effecten van het 
amendement-Ter Veld c.s. Voor de 
jaren daarna blijft het effect echter 
overeind. De regering heeft nog op 
geen enkele wijze rekening gehouden 
met deze extra-opbrengst. Ook is 
deze nog niet in lagere premies tot 
uitdrukking gebracht. 

Op de sociale zekerheid moet in 
deze kabinetsperiode ƒ 1,8 miljard 
worden bezuinigd. Het overgrote 
deel daarvan is inmiddels ingevuld 
voor 1987, met een overloop naar 
1988. Mijn fractie is van mening dat 
de extra-premieopbrengst als 
gevolg van dit wetsontwerp, die 
vanaf 1988 naar schatting f 100 tot 
f 150 miljoen bedraagt, moet worden 
aangewezen als invulling van de nog 
noodzakelijke overige ombuigingen. 
Daarmee zou, als wij het goed zien, 
de totale ombuigingstaakstelling voor 
de hele kabinetsperiode zijn bereikt. 
Daarop krijg ik graag een reactie van 

de staatssecretaris. Ik overweeg, 
hierover in tweede termijn een motie 
in te dienen. 

Een apart punt betreft de inhou-
ding van een gemiddeld wachtgeld-
percentage over de lonen van 
WSW-werknemers, terwijl over alle 
uitkeringen het in de bedrijfstak 
geldende wachtgeldpercentage 
wordt berekend. Ik blijf dat inconsis-
tent vinden, en te meer onverstandig, 
daar het de regering extra-geld kost, 
het zo te doen. Ook de Sociale 
Verzekeringsraad is overigens van 
oordeel dat de bedrijfsvereniging het 
adequate wachtgeldpercentage, ook 
voor WSW'ers, moet vaststellen. 
Wat is overigens het laagste 
wachtgeldpercentage dat op dit 
moment wordt gehanteerd? Hoe 
hoog zou het juiste wachtgeldper-
centage zijn voor de groep van 
WSW-werknemers? Ik overweeg, op 
dit punt nog een amendement in te 
dienen maar ik weet nog niet precies 
hoe. Daarover moeten wij nog 
onderhandelen met de ambtenaren. 

Wij kunnen ons verenigen met de 
voorstellen die thans worden gedaan 
ten aanzien van de samentelling voor 
de Ziekenfondswet voor zowel de 
loon- als de premiegrens. De situatie 
blijft echter problematisch, vooral 
wanneer er sprake is van aanvullin-
gen op werkloosheidsuitkeringen. 
Het ware ons liever geweest als met 
de regeling van deze problematiek 
was gewacht op de standpuntbepa-
ling ten principale door de regering 
over het advies van de Ziekenfonds-
raad. Naar ons oordeel kan in dat 
kader een meer evenwichtige en 
definitieve besluitvorming plaatsvin-
den. Gezien de verbeteringen die dit 
voorstel inhoudt, kunnen wij ons 
echter verenigen met de nu gedane 
voorstellen. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! De SGP-frac-
tie wijkt niet af van de opstelling van 
de andere fracties, als zij zegt te 
kunnen instemmen met de omzetting 
van de vereveningsbijdrage in 
premieheffing over uitkeringen. Zij 
waardeert ook de vereenvoudigende 
werking van de invoering van de 
integrale premieheffing over de 
uitkeringen op grond van de Ziekte-
wet, de Wet op de arbeidsongeschik-
theidsverzekering en de nieuwe 
Werkloosheidswet. 

Toch zou ik de volgende prealabele 
vraag willen stellen. In de memorie 

van toelichting wordt opgemerkt dat 
de premieheffing over sociale 
uitkeringen voor de invoering van de 
Wet aanpassingsmechanismen was 
gebaseerd op de gedachte dat geen 
premie gevraagd kon worden 
wanneer het verzekerde risico zich 
niet meer kon voordoen of al was 
ingetreden. Vervolgens worden 
enkele uitzonderingen opgesomd die 
zouden moeten aantonen dat het te 
ver zou gaan om deze gedachte als 
een nadrukkelijk principe te zien. 
Naast het feit dat kennelijk geen 
eenduidige principiële overwegingen 
ten grondslag lagen aan formele 
premieheffing over uitkeringen, moet 
overwogen worden dat sinds de 
invoering van de W A M en de recente 
wijzigingen van de Ziektewet een met 
integrale premieheffing vergelijkbare 
inhouding plaatsvindt over alle 
werknemersverzekeringen. De 
gedachte hierbij was dat een 
evenwichtige inkomensontwikkeling 
diende plaats te vinden tussen 
uitkeringen en het loon waarvan die 
uitkeringen waren afgeleid. Ik kan 
daarin meekomen, ook dat een 
logische volgende stap ter vormge-
ving van de uitkeringsstructuur is, tot 
premieheffing over te gaan. Maar 
kan nog eens nader uit de doeken 
worden gedaan op welke wijze thans 
nog eniger mate rekening wordt 
gehouden met de oude gedachte dat 
geen premie gevraagd kan worden 
wanneer het verzekerde risico zich 
niet meer kan voordoen of al is 
ingetreden? Wordt die gedachte nu 
principieel ter zijde geschoven? 
Waarom werd er dan voorheen zo 
sterk de nadruk op geiegd? Speelde 
toen de gedachte geen rol, dat er een 
evenwichtige inkomensontwikkeling 
diende plaats te vinden tussen 
uitkeringen en het loon waarvan die 
uitkeringen waren afgeleid? Wanneer 
heeft de mening postgevat dat 
maatschappelijk gezien de uitkerings-
gerechtigden met een loondervings-
uitkering gerekend kunnen worden 
tot de kring van werknemers? Om 
mogelijke misverstanden te voorko-
men, ik verzet mij bepaald niet tegen 
die gedachte. Toch vraag ik om een 
diepere uiteenzetting van de 
historische wording van deze 
benadering 

Ik ben het eens met de opvatting 
van de bewindsman dat de status 
van actieve of niet-actieve werkne-
mers geen reden is om een verschil 
te handhaven in de wijze waarop aan 
de financiering van de onderlinge 
dekking tegen het risico van loonder-
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van a e r v u e s 

De heer Van der Vlies (SGP) 

ving wordt bijgedragen, via premies 
of via de vereveningsbijdragen tot nu 
toe. 

Op welke wijze kan, zo bezien, de 
solidariteitsgedachte een zinvolle 
basis vormen voor een financiering 
door alle werknemers van de 
inkomensbescherming van diegenen 
uit hun midden die niet in staat zijn 
tot zelfstandige inkomensverwer-
ving? Deze zin, in de stukken 
aangetroffen, begrijp ik namelijk nog 
niet erg goed. Gaat het hier nu om de 
solidariteit van actieven met 
niet-actieven of omgekeerd? Of 
wordt hier gedoeld op de solidariteit 
tussen toekomstige niet-actieven en 
actuele niet-actieven? Indien dit niet 
het geval is, zou ik graag een nadere 
uiteenzetting willen horen over een 
mogelijke andere variant van die 
solidariteitsgedachte en de uitdruk-
kingswijze ervan. 

Voorzitter! Mijn fractie heeft geen 
enkel overwegend bezwaar tegen het 
voorstel om het reëel stelsel zoals 
vastgelegd in de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering eenduidig van 
toepassing te verklaren. Mij resten nu 
nog een paar praktische vragen. 

In het kader van de financiële 
effecten speelt het negatieve 
inkomenseffect voor met name de 
categorie bovenmodale gedeeltelijk 
WAO-gerechtigden een rol. Dat is 
hier vanmiddag ook gebleken. In dat 
verband is gesproken over de optie 
van een eenmalige compensatie in 

een bedrag ineens. Wat waren de 
redenen dat tijdens de schriftelijke 
voorbereiding de staatssecretaris 
nog niet in staat was de inhoud en de 
gevolgen van een dergelijke regeling 
volledig te overzien? Waarom de 
toezegging van de staatssecretaris, 
een concrete uitwerking van een 
dergelijke mogelijkheid, geopperd 
door de leden van de fractie van de 
PvdA, liever tijdens de mondelinge 
behandeling op open wijze te 
bespreken? Intussen is deze gedach-
te neergelegd in een amendement, 
ondertekend door vier fracties uit dit 
huis. Het amendement kon door mij 
mee zijn ondertekend, maar een 
verzoek daartoe bereikte mij niet. Ik 
neem aan dat dit door een misver-
stand is gebeurd. 

In hoeveel gevallen dit wetsvoor-
stel tot een inkomensachteruitgang 
zal leiden, is blijkens de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
moeilijk exact te beantwoorden. 
Maar waarop is dan de mening 
gebaseerd dat "meer dan de zeer 
tentatieve schatting dat het circa 
100.000 personen zou kunnen 
betreffen niet te geven is"? Op grond 
van welke gegevens kan waarschijn-
lijk de praktijk van de uitvoering, 
wanneer dit wetsvoorstel tot wet zal 
zijn verheven, bruikbare gegevens 
opleveren die een volledig beeld van 
de extra opbrengstenstroom mogelijk 
maken? 

De vergadering wordt enkele 
ogenblikken geschorst. 

De Voorzitter: Ik bepaal nader, dat 
de UCV's van de vaste commissie 
voor Defensie en van de vaste 
commissie voor het Emancipatiebe-
leid, die beide gehouden zouden 
worden op maandag 24 november 
aanstaande, niet doorgaan. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de woordvoer-
ders voor hun inbreng. Ik heb 
begrepen dat dit wetsvoorstel 
overwegend op hun instemming kan 
rekenen. Dat doet mij bijzonder goed. 
Ik kan mij voorstellen dat de heer 
Biesheuvel die zijn maidenspeech 
heeft gehouden, het een voorrecht 
vindt om juist het woord te mogen 
voeren bij een bepaald niet contro 
versieel voorstel. Ik wens de heer 
Biesheuvel dan ook van harte geluk 
met zijn hedenmiddag uitgesproken 
maidenspeech. 

Verschillende woordvoerders 
hebben nog eens de doelstelling van 
het wetsontwerp onder woorden 
gebracht. Deze doelstelling beoogt 
een vereenvoudiging en uniformering 
van de systemen. In zijn betoog heeft 
de heer Biesheuvel ook terecht het 
vereenvoudingsaspect beklemtoond. 
Het gaat ook om het wegwerken van 
een aantal oneigenlijke elementen in 
de huidige wetgeving. Dat is door 
praktisch alle woordvoerders erkend. 

Ook is uitgesproken door mevrouw 
Ter Veld, de heer Nijhuis en mevrouw 
Groenman, dat wij er nog niet zijn en 
dat er hier en daar nog enige 
problemen zijn, namelijk als er sprake 
is van het ontvangen van twee maal 
loon uit twee dienstbetrekkingen. 
Voorts zijn er nog problemen met 
loon in part-timebanen en in 
deeltijdarbeid. Er is inderdaad nog 
geen oplossing voor alle vraagstuk 
gevonden. 

Mevrouw Groenman vroeg in dit 
verband op welk tijdstip een verdere 
ontwikkeling kan plaatsvinden. Zij 
verwees naar de in voorbereiding 
zijnde verzekerdenadministratie. De 
verzekerdenadministratie zal echter 
mijns inziens het vraagstuk niet 
oplossen. Het zal hooguit een 
hulpmiddel kunnen zijn om een 
oplossing voor het vraagstuk 
dichterbij te brengen. Het zal niet zo 
gemakkelijk zijn, aan te geven op 
welk tijdstip de verdere ontwikkeling 
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kan plaatsvinden. Toch zou ik dat wel 
graag willen blijven stimuleren. 

Wat de grondslag en het doel van 
de regeling betreft, is de heer Van 
der Vlies ingegaan op de gedachte 
dat geen premie gevraagd kan 
worden, wanneer het verzekerde 
risico al is ingetreden. Hij vraagt 
hoever deze gedachte nu ontwikkeld 
is en of daarmee in de huidige 
wetgeving nog rekening wordt 
gehouden. Van die gedachte is 
echter volledig afscheid genomen. 
Deze gedachte is namelijk ontleend 
aan de particuliere schadeverzekerin-
gen en heeft als zodanig nooit 
expliciet aan de sociale verzekering 
ten grondslag gelegen. Ik erken wel 
dat dit in het verleden impliciet wat 
meer het geval was dan in het heden. 
Het voor ons liggende voorstel leidt 
tot een financiering door werknemers 
en uitkeringsgerechtigden gezamen-
lijk van de loondervingsregelingen. 
Het is derhalve een onderlinge 
solidariteit van werknemers en 
uitkeringsgerechtigden die eigenlijk 
tot de kring van werknemers en 
verzekerden van deze verzekeringen 
behoren. Dit is een antwoord op de 
concrete vraag van de heer Van der 
Vlies over dit onderdeel. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Nijhuis heeft een interessante 
beschouwing gehouden over de 
VVD visie op de toekomst van de 
Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet. Hij heeft aangegeven, hoe het 

naar zijn gevoel in de toekomst kan 
en moet. Ik denk dat een aantal door 
hem in die discussie geconstateerde 
vraagstukken dan kan worden 
opgelost. Ik acht dat niet helemaal 
uitgesloten, maar aan die gedachte 
zit nogal wat vast. Ik denk ook, dat zij 
volstrekt contrair staat op onze 
invulling die wij tot nu toe aan de 
AAW in samenhang met de WAO 
hebben gegeven. Mevrouw Ter Veld 
is er in haar betoog niet op ingegaan, 
maar zij heeft wel in de schriftelijke 
voorbereiding aan ons de vraag 
voorgelegd of wij plannen hadden 
om in die richting te gaan. Ik heb 
daarop toen geantwoord, dat wij dat 
zeker niet van plan zijn. Ik zeg 
daarmee niet, dat er in de toekomst 
nooit enige verandering zal optreden. 

Het heeft nogal vergaande 
gevolgen als je die richting uitgaat. 
Wij moeten niet vergeten, dat wij 
destijds bij de invoering van de AAW 
bewust hebben gekozen voor een 
volksverzekering op grond van 
solidariteitsoverwegingen. Ik denk 
ook dat een breed draagvlak daarvan 
nog steeds een zaak is die staande 
moet blijven. 

Als je de suggestie van de heer 
Nijhuis consequent zou volgen — ik 
denk dat hij dat zeer wel beseft -
zou je de problematiek van de 
franchise op zijn minst in herbezin-
ning moeten nemen. De heer Nijhuis 
heeft dat opgelost door te zeggen 
dat in zijn systeem die franchise in de 

WAO niet meer past. Dat is, puur 
verzekeringskundig bekeken, op 
zichzelf goed te begrijpen. Men moet 
zich echter terdege realiseren, welke 
inkomensgevolgen daaraan verbon-
den zijn. Dit leidt met name op het 
minimumniveau tot een vrij forse 
premiestijging. Dat zou wel eens 
kunnen liggen in de orde van grootte 
van 3%. Die zaak moet men terdege 
in de beoordeling betrekken, wil men 
tot vrij vergaande veranderingen in 
dit systeem komen. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik denk dat 
de staatssecretaris zich op dat punt 
vergist. Door een goede (procentue-
le) verdeling van de premie tussen 
werkgevers en werknemers kun je tot 
een inkomensneutrale aanpak 
komen. Het verschilt overigens qua 
uitwerking niet van het voorstel van 
het kabinet. Het kabinet zegt: wij 
moeten heel voorzichtig zijn, want 
het gaat om het principe van de 
volksverzekering. Het kabinet zegt 
echter: je hebt formeel wel recht op 
een A A W uitkering, maar wij keren 
die niet uit. Daarvoor heeft men een 
pragmatische oplossing gekozen 
door te zeggen: wij betalen niet uit, 
maar verschuiven binnen de fondsen. 
In mijn voorstel wordt het resultaat 
exact hetzelfde, maar je lost en 
passant een groot aantal problemen 
op. Dat is toch heel aantrekkelijk? 

Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Ik vrees dat het minder eenvou-
dig zal zijn dan nu even geschetst 
wordt. Ook al zou je tot een andere 
reshuffling komen in de verdeling van 
lasten tussen werkgevers en 
werknemers, dan moeten die 
werkgeverslasten toch nog uit de 
ruimte worden gefinancierd. Dat 
moet worden opgebracht. Ik denk dat 
de gevolgen toch ingrijpender zullen 
zijn dan nu even wordt geschetst. 
Maar ik ben graag bereid daarover 
verder na te denken en te "s toeien" 
met de heer Nijhuis. Ik wi l er dan wel 
wat meer tijd voor nemen. Mijn 
voorlopige indruk is, dat de gevolgen 
voor met name de lage inkomens te 
rigoureus zijn. Ik geef de heer Nijhuis 
toe, dat in het voorstel uit pragmati-
sche overwegingen een bepaald 
gedeelte van het AAW-deel van de 
uitkering voor een WAO-er niet 
wordt uitbetaald. Via de onderlinge 
verrekening van de fondsen komt het 
echter wel in de totale "sol idari tei t" 
terecht De heer Nijhuis moet ook 
niet onderschatten, dat op dit 
moment via de WAO een belangrijke 
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financiering plaatsvindt van de 
uitkering voor AAW-verzekerden. Wij 
hebben destijds de AAW-premie erg 
laag kunnen houden omdat het oude 
bestand niet in één keer ten laste van 
deze volksverzekering is gebracht. 
Nogmaals, het zijn interessante 
gedachten, waarover ik echt nog wel 
eens met de heer Nijhuis wi l stoeien. 
Vooralsnog ben ik geneigd te 
zeggen, dat wij die richting niet uit 
zouden moeten gaan vanwege de 
gevolgen die ik zoeven heb ge-
schetst. 

De heer Ni jhuis (VVD): Ik ben erg 
erkentelijk voor het feit dat de 
staatssecretaris met mij zou willen 
gaan stoeien, maar ik zou het toch 
wat willen structureren. Is de 
staatssecretaris bereid zich op 
serieuze wijze, aan de hand van een 
korte notit ie, een nota of wat dan 
ook, te uiten en daarover, indien 
nodig, met de Kamer te discussiëren? 
Ik denk namelijk dat de staatssecre-
taris met ons van mening is dat wij 
twee dingen beogen. In de eerste 
plaats is dat eenvoudige regelgeving. 
Hoe ingewikkeld de materie is, blijkt 
uit dit wetsvoorstel. Het is abacada-
bra voor de doorsnee Nederlandse 
burger. In de tweede plaats willen wij 
allebei fraudegevoelige regelingen 
uitbannen. Ik heb heel duidelijk in 
mijn betoog aangegeven dat de 
huidige regeling — de premievrije 
voet, met name in de sfeer van 
deeltijdwerkers — nogal fraudege-
voelig is. Niemand zal dat ontkennen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik begrijp 
de vraag. Ook bij het verrichten van 
werk hebben wij te maken met een 
prioriteitenafweging. Op dit moment 
en ook in de eerstvolgende jaren is er 
nog zo verschrikkelijk veel te doen 
aan bij voorbeeld voorbereiding van 
wetgeving, dat het in mijn ogen 
bepaald niet verantwoord zou zijn om 
dit vraagstuk toe te voegen aan het 
normale traject dat wij wil len 
afleggen. Ik heb de indruk dat hier 
veel meer aan vastzit dan de heer 
Nijhuis nu veronderstelt. Het zou een 
vrij forse investering aan menskracht 
vergen om een notitie te maken die 
een grondslag zou kunnen vormen 
voor verdere beleidsvorming. Mijn 
prioriteiten liggen op dit moment 
toch wat anders. 

De heer Ni jhuis (VVD): Ik was er al 
bang voor, want de staatssecretaris 
zei dat hij wilde stoeien met mij. 
Nogmaals, ik stel dat op prijs, maar ik 

zie liever dat wij over dit vraagstuk 
serieus gaan discussiëren. Wat ik 
voorstel leidt tot vereenvoudiging. De 
staatssecretaris zegt dat het zoveel 
werk is. Ik zeg dan echter: de kost 
gaat voor de baat uit. Het is toch 
volstrekt duidelijk dat in de sfeer van 
de uitvoering momenteel die hoogst 
ingewikkelde techniek van franchise 
et cetera, vele malen meer kost dan 
een eenmalige inspanning op het 
departement? Ik wil de daadwerkelij-
ke inkomenseffecten wel eens zien, 
want volgens mij zijn ze nul. 

Staatssecretaris De Graaf: Nog-
maals, het is een kwestie van 
prioriteitenafweging. Ik wil er nog 
wel eens overleg over plegen met 
onze mensen. Vooralsnog heb ik het 
gevoel dat het wijs is om die 
inspanning niet te doen. Ik ben 
uiteraard geen tegenstander van het 
wegnemen van fraudegevoelige 
elementen. Integendeel, als je dat 
kunt bereiken, moet je dat zeker 
doen. Wij zijn ook nog bezig met heel 
wat wetgeving om veranderingen aan 
te brengen. Ik hoef maar te wijzen op 
de nota die zal verschijnen over de 
fraudebestrijding en alles wat 
daarmee samenhangt. Nogmaals, ik 
wil het wel eens bezien, maar ik wil 
op dit moment zeker niet toezeggen 
dat ik zo'n notitie aan de Kamer zal 
zenden. 

De heer Nijhuis (VVD): Slecht! De 
Kamer heeft namelijk bij herhaling 
gepleit voor vereenvoudiging van 
deze hoogst ingewikkelde regelge-
ving. Bij herhaling pleit de Kamer 
voor het uitbannen van fraudegevoe-
lige regelingen. Ik heb nu een 
constructief voorstel gedaan, 
waarvan de staatssecretaris zegt dat 
hij er met mij over wil stoeien. Hij wil 
er echter niet serieus over praten. Ik 
vind dat dit niet kan. De staatssecre-
taris moet toezeggen dat hij hierover 
bij voorbeeld bij de behandeling van 
de begroting een serieus voorstel zal 
indienen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik vind 
het niet verantwoord, die toezegging 
op dit moment te doen. Ik wil het 
graag eens bekijken en bespreken. 
Als het mogelijk zou zijn, het op een 
verantwoorde wijze in te passen in 
ons werkschema, dat niet gering is, 
wil ik dat graag concretiseren. 

De heer Nijhuis (VVD): Dan 
constateren wij met spijt dat het 
kabinet vereenvoudiging van 

regelgeving en het uitbannen van 
fraudegevoelige regels niet echt 
serieus neemt. Dat vind ik zeer 
spijtig. Ik ben daardoor teleurgesteld, 
en zelfs bijna onthutst. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik laat 
die conclusie heel graag voor 
rekening van de heer Nijhuis. Hij mag 
onthutst zijn. Ik vind dat hij iets te 
gemakkelijk zegt dat wat hij presen-
teert dus de vereenvoudiging is. Als 
hij pretendeert dat dit een vereen-
voudiging is zonder inkomenspolitie-
ke effecten, moet hij in dat opzicht 
wat meer concreet zijn, ook inzake de 
inkomenspolitieke gevolgen. In dat 
geval kan er op zijn voorstel gerea-
geerd worden. Nogmaals, ik ben 
bereid het te bezien, maar ik acht het 
niet verantwoord op dit moment een 
verdere toezegging te doen. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik wil 
tegenwerpen dat het allemaal zo 
ingewikkeld is. De facto verschilt 
mijn voorstel in de uitwerking niet 
van het kabinetsvoorstel. Alleen is 
het voorstel van het kabinet veel 
ingewikkelder en bovendien leidt het 
tot een aantal eigenlijk ongewenste 
consequenties. Het is een gekunsteld 
voorstel. Nogmaals, gelet op de 
huidige situatie heb ik daarvoor 
begrip en heeft de VVD-fractie het 
ook aanvaard. Ik vraag echter om een 
goede structurele oplossing. Ik vind 
niet dat het kabinet daarvoor moet 
weglopen. 

Staatssecretaris De Graaf: Een ding 
staat hierbij centraal. Als je in de 
nieuwe WAO geen franchise hebt, 
heeft dat vrij vergaande premiegevol-
gen en dus ook gevolgen voor de 
koopkracht. Dat zijn inkomenspolitie-
ke gevolgen. Nu wordt over het 
eerste deel van het loon geen premie 
betaald, want men betaalt pas boven 
de franchise. Als men vanaf het 
begin zal moeten betalen, zal dat 
leiden tot een forse premiedruk. 
Well icht kan de heer Nijhuis mij nog 
eens de gegevens geven. 

De heer Nijhuis (VVD): Het is niet 
waar om de simpele reden dat wij in 
het verleden bij herhaling hebben 
geschoven met premievrije voeten 
vanuit inkomenspolitieke overwegin-
gen. Met andere woorden, ook in een 
constructie zoals ik bepleit, kun je 
komen tot een zodanige verdeling 
van de premie, dus een procentueel 
deel voor de werkgever en een 
procentueel deel voor de werknemer, 
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dat uiteindelijk het voorstel uitkomt 
op exact hetzelfde als de staatsse-
cretaris zelf voorstelt, zij het dat hij 
een en ander via een omweg en 
gekunsteld doet. 

Staatssecretaris De Graaf: Zonder 
premievrije voeten of franchises, 
daarin geloof ik niet. Ik denk hooguit 
door verschillen in de verdeling over 
werkgevers en werknemers. Daar 
zitten echter ook nogal wat gevolgen 
aan vast. Ik ben van mening dat in 
ieder geval op korte termijn de AAW 
wel eens een premiemutatie in 
opwaartse zin te zien kan geven door 
dit voorstel, vanwege het feit dat er 
nog altijd zo'n 200.000 mensen uit 
de kring van werknemers via de 
WAO worden gefinancierd. Dat heeft 
dus gevolgen. Ik heb begrepen dat 
de heer Nijhuis - ik denk op goede 
gronden - nogal kritisch staat 
tegenover een stijging van de premie 
voor de AAW. Ik ben bereid om nog 
eens intern te bespreken wat wel en 
niet kan. Op dit moment acht ik het 
niet juist om toezeggingen te doen. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik denk dat 
ook op dit punt het niet helemaal 
juist is wat de staatssecretaris zegt, 
want wij hebben juist bij de stelsel-
herziening gesproken over het 
opwaarderen van de premievrije voet, 
zodat deze gelijk ligt met de AAW-
franchise. Dat was namelijk vroeger 
niet zo om inkomenspolitieke 
redenen. Als het wordt opgetrokken 
en gelijk loopt met de AAW, is het 
probleem ook opgelost. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk 
dat er nog iets meer aan vast zit. 

De heer Biesheuvel heeft een paar 
kritische kanttekeningen geplaatst bij 
de problemen die kunnen onstaan als 
het gaat om betalingstijdvakken 
waarin verschil kan bestaan. Ik wil 
dat niet ontkennen. Het lijkt mij 
mogelijk om dit op een goede manier 
op te vangen, gezien ook het feit dat 
de bedrijfsverenigingen zelf de 
bevoegdheid hebben om de onderlin-
ge verschillen in betalingstijdvakken, 
als daaraan behoefte bestaat, op 
elkaar af te stemmen. 

De heer Biesheuvel heeft een 
vraag gesteld over de belastingtabel' 
len. Er komt binnenkort een handlei-
ding van Financiën. Daarin zal 
uitsluitsel worden gegeven over de te 
hanteren belastingtabellen. In die zin 
wordt hij wat dat betreft volledig 
bediend. 

Dan kom ik te spreken over de 

relatie tussen hetgeen wij nu 
voorstellen en een soortgelijke 
problematiek in het kader van de 
ziekenfondswetgeving. Mevrouw Ter 
Veld stemt er inmiddels mee in dat 
wij dit doen, mits er geen sprake zal 
zijn van een structurele verhoging 
van de grens in het kader van de 
ziekenfondsverzekering. Met 
betrekking tot een eventuele 
structurele verhoging van de 
loongrens in de Ziekenfondswet naar 
aanleiding van het advies van de 
Ziekenfondsraad van 31 oktober 
1986 over de herstructurering van de 
ziekenfondsverzekering is op dit 
moment nog geen beslissing 
genomen. In ieder geval staat nu al 
vast dat, indien de ziekenfondsgrens 
structureel verhoogd zou worden, die 
verhoging nooit verder zal gaan dan 
noodzakelijk is voor het gelijk houden 
van het verzekeringsvolume. In dat 
geval zal er slechts sprake zijn van 
een zeer beperkte verhoging van 
deze grens. Ik hoop dat ik mevrouw 
Ter Veld hiermee voldoende gerust 
stel. Zij behoeft er geen rekening 
mee te houden dat er een structurele 
verhoging van die grens komt. Ik 
hoop dan ook dat zij op dit onderdeel 
met de voorstellen kan instemmen. 

De door de heer Nijhuis bepleite 
samentelling van alle vormen van 
inkomen voor de beoordeling van de 
verzekeringsplicht Ziekenfondswet 
komt aan de orde bij de herstructure-
ring van de ziekenfondswetgeving 
zelve. Dit wetsvoorstel heeft slechts 
een beperkte strekking. Hierbij 
worden alleen die inkomensbestand-
delen samengeteld die worden 
beschouwd als loon in de zin van de 
Coördinatiewet. Daarnaast kan nog 
worden gemeld, dat de ad-hoc-rege-
ling van 1 maart 1986 van kracht zal 
blijven in afwachting van de verdere 
besluitvorming in het kader van de 
herstructurering. Dat was overigens 
de maatregel waarover de heer 
Nijhuis zijn tevredenheid uitsprak. 
Het is dus niet zo, dat mensen die als 
gevolg van het 1 maart-besluit uit de 
ziekenfondsverzekering gingen, nu 
toch weer verzekerd worden via het 
ziekenfonds. Dat wat betreft de 
relatie tussen deze voorstellen, de 
ziekenfondsverzekering en het advies 
van de Ziekenfondsraad van 31 
oktober 1986. 

Ik kom nu bij het meest gevoelige 
punt in het kader van de hele 
discussie, namelijk de inkomensge-
volgen die de maatregel heeft. 
Mevrouw Ter Veld begon te zeggen, 
dat zij kennis had genomen van de 

voorlichtingsbrochure sociale 
zekerheid stelselherziening en daar 
niets in had teruggevonden van deze 
maatregel. Dat klopt. Dat kon en dat 
kan ook niet, want het is een voorstel 
dat hier nog ligt en ook nog aan de 
overzijde behandeld moet worden. Ik 
denk dat ik niet verantwoord zou 
hebben gehandeld, als ik nu al in 
deze voorlichtingsbrochure, hoewel 
de samenhang er wel is natuurlijk -
ik hoop dat het op 1 januari wordt 
gerealiseerd — deze elementen zou 
hebben meegenomen. Het zou niet 
verantwoord zijn geweest, noch ten 
aanzien van deze Kamer, noch ten 
aanzien van de Eerste Kamer. 

In de stukken heb ik gezegd dat ik 
graag open overleg wil over deze 
zaak. Mevrouw Ter Veld heeft zich 
van haar kant ook bereid verklaard 
open met mij over deze zaak te 
overleggen. Het heeft geen zin alle 
voors en tegens van het al of niet 
compenseren de revue te laten 
passeren. Dat is schriftelijk al 
gedaan. Ook in de inbreng van de 
zijde van de Kamer is nu voldoende 
aangegeven waarom er toch een 
algemene behoefte bestaat om een 
compensatie te geven. Mevrouw Ter 
Veld heeft een drietal mogelijkheden 
overwogen. Zij heeft gekozen voor 
één van die mogelijkheden. Als je wilt 
compenseren, is dit, gezien de 
overwegingen die zij zelf heeft 
genoemd, wel de beste. Het is echter 
een wens die niet alleen door 
mevrouw Ter Veld is geuit, maar ook 
door de heren Nijhuis, Biesheuvel en 
Van der Vlies en mevrouw Groen-
man. 

Ik geef toe dat in het persbericht 
over deze zaak in dit opzicht een niet 
volledige informatie is doorgegeven. 
Ik heb dat ook ruiterlijk toegegeven in 
de stukken. Ik wil dat nu ook 
herhalen. Nogmaals, wij hebben niet 
bewust enige informatie achterge-
houden. In de memorie van toelich-
ting hebben wij op pagina 9 de 
maximale gevolgen wel genoemd, 
namelijk die 5%. Dit is nu hopelijk 
voldoende doorgesproken. Het gaat 
er nu om, in het voorstel dat nu 
voorligt de zaak niet abrupt te 
regelen en tot een zekere verzachting 
te komen. 

Ik heb kennis genomen van het 
voorstel tot verandering in dezen. Dat 
voorstel behelst een afkoopsom in de 
vijfde maand voor een periode van 
één jaar. Als je dit zo zonder meer 
gaat doorvoeren, kan dat betekenen 
dat iemand die een nadeel heeft van 
bij voorbeeld een dag — ik erken dat 
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dit een extreem voorbeeld is - een 
compensatie kan krijgen van een jaar. 
Daarom zou ik, in dit geval optredend 
als adviseur, willen aanbevelen om 
het voorstel dat inmiddels is 
verwoord in een amendement, 
zodanig bij te stellen dat er in ieder 
geval geen compensatie plaatsvindt 
als de periode te kort is. Ik zou er 
persoonlijk de voorkeur aan geven — 
als ik een advies mag geven - dat 
die compensatie van een jaar wordt 
gegeven nadat de mindere uitkering 
drie maanden is gegeven. Die 
compensatie kan dan bij voorbeeld 
betaalbaar worden gesteld in de 
vierde, vijfde of zesde maand. De 
uitvoeringsorganen hebben dan 
enige marge om dat op een goede 
manier uit te voeren. Ik zou graag 
zien dat het voorstel in die zin wordt 
gewijzigd. Voor het overige laat ik het 
oordeel daarover aan de Kamer over. 
Ik denk dat dan al een heel groot stuk 
kou uit de lucht is. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het is 
altijd vreugdevol als de staatssecre-
taris uiteindelijk bereid is, een 
amendement mede te ondertekenen. 

Minister De Graaf: Ik dacht niet dat 
ik die staatsrechtelijke fout heb 
gemaakt. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): U kunt 
hem inderdaad hooguit overnemen. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat kan! 
Als het moet, wil dat ook wel doen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): In het 
amendement wordt alleen compen-
satie gegeven aan degenen die een 
jaar of langer in een uitkeringssitua-
tie zaten. Heeft de staatssecretaris 
enig inzicht hoe groot de kans is dat 
de door hem gevreesde situatie zich 
zal voordoen dat iemand die reeds 
een jaar in een uitkeringssituatie 
verkeert en bij voorbeeld op 2 januari 
uit die uitkeringssituatie geraakt, 
voor één dag uitkeringsverlies van ƒ 5 
een bedrag van ƒ 1500 krijgt. Ik geef 
toe dat dat wat vreemd is, maar wij 
hebben daarom gezegd dat men een 
jaar een uitkering en dus dat 
onbedoelde voordeel, moet hebben 
genoten. Adviseert de staatssecreta-
ris nu niet om een regeling ingewik-
kelder te maken voor misschien één 
geval? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk 
niet dat het maar om één geval gaat, 
maar ik moet eerlijk zeggen dat ik die 

gegevens niet heb. Ik heb ook geen 
gegevens over de tentatieve 
berekening die is gemaakt en waar 
de heer Van der Vlies op wees, die 
100.000. Het is niet te onderbouwen. 
De heer Van der Vlies heeft ook 
gevraagd of niet later uit de prakti 
sche toepassing kan worden ontdekt 
hoeveel het er precies zijn geweest. 
Bij mijn voorstel zou dat niet zo 
gemakkelijk zijn. Als men echter 
besluit om door middel van amende-
ring toch een bepaalde toeslag te 
geven, dan kan dat wel worden 
achterhaald uit de praktische 
toepassing. Dat is dan een bijkomend 
voordeel van het amendement. Maar 
ik kan eerlijk gezegd geen gok doen 
om hoeveel gevallen het gaat. Het is 
naar mijn mening echter ook niet 
belangrijk om hoeveel gevallen het 
gaat. De mogelijkheid is aanwezig 
dat men vanwege één dag een 
voordeel van een jaar zou hebben, al 
is dat een extreem voorbeeld, terwijl 
het toch de bedoeling is om in reële 
gevallen compensatie te bereiken. 
Welnu, dan is mijn suggestie om, als 
na drie maanden vaststaat dat men 
die drie maanden inderdaad het 
nadeel heeft geïncasseerd, dan een 
jaar compensatie te geven, al is die 
drie maanden op zichzelf natuurlijk 
ook arbitrair. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik zal het 
met de andere ondertekenaren van 
het amendement bespreken en ook 
de heer Van der Vlies benaderen met 
de vraag of hij bereid is het amende-
ment mede te ondertekenen. Tot nu 
toe kon ik hem door persoonlijke 
omstandigheden mijnerzijds nog niet 
benaderen hierover. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik meen 
hiermee een reactie te hebben 
gegeven op de opmerkingen inzake 
de inkomensgevolgen en op het 
ingediende voorstel tot wijziging. 

De heer Nijhuis heeft nog gewezen 
op de nivellerende werking van het 
wetsvoorstel. Ik erken dat die 
werking aanwezig is. Dat is een 
gevolg van het feit dat wij een 
bepaalde keuze hebben gemaakt en 
ik heb dat ook niet verbloemd. Ik 
meen ook niet dat wij dit voorstel 
achterwege hadden moeten laten 
met het oog op dit gevolg; ook de 
heer Nijhuis stemt er trouwens mee 
in. 

Voorts heeft de heer Nijhuis in dit 
verband aandacht gevraagd voor de 
lastenverzwaring die voor zelfstandi-
gen zonder personeel optreedt. Hier 

is geen expliciet overleg over 
gevoerd met mijn collega van 
Economische Zaken, maar uiteraard 
passeren dit soort wetsvoorstellen de 
ministerraad en ze worden dus altijd 
beoordeeld vanuit het departement 
van Economische Zaken en derhalve 
ook door mijn collega van het 
midden- en kleinbedrijf. Ik wijs er 
bovendien op dat in 1987 voor de 
zelfstandigen een vrij forse verbete-
ring optreedt met het oog op de 
wijzigingen van de AKW. Daar zullen 
in verband met de invoering van de 
studiefinanciering de kosten veel 
lager worden. Voorts moeten wij de 
druk voor zelfstandigen overigens in 
zijn geheel beoordelen, waarbij wij 
natuurlijk met de genoemde effecten 
rekening moeten houden. 

Ik kom vervolgens bij de suggestie 
van mevrouw Groenman om voor de 
WSW-ers een wachtgeldpremie te 
gaan heffen. Ik wil dat toch ernstig 
ontraden. Destijds (januari 1981) 
hebben wij in het kader van de W S W 
bewust gekozen voor een netto 
gelijkheid. Dat zouden wij dan nu 
loslaten door een wachtgeldpremie 
te laten vaststellen door de bedrijfs-
vereniging. Met het oog hierop wil ik 
deze suggestie met klem ontraden. 
Het voorliggende wetsvoorstel kan 
hiervoor niet dienen. Ik begrijp 
overigens de achterliggende 
gedachte heel wel en wij zouden ons 
daar nog eens op kunnen bezinnen, 
maar het lijkt mij niet juist om dat nu 
te doen. 

Mevrouw Groenman heeft ook 
geïnformeerd naar de verschillende 
wachtgeldpremies. Ik heb een 
overzicht hiervan en daaruit blijkt dat 
de gemiddelde inhouding voor de 
WSW-ers in de buurt van het 
percentage van de grote bedrijfsvere-
nigingen ligt, of daaronder. 

Voorzitter! De heer Biesheuvel 
heeft gevraagd of er voldoende 
duidelijkheid bestaat over de 
doelstelling en de inhoud van de 
verzekerdenadministratie. Hij 
refereerde daarbij aan hetgeen is 
gezegd in de algemene vergadering 
van de Federatie van bedrijfsvereni-
gingen op 22 oktober j l . . Mogelijk 
heeft de heer Biesheuvel geen kennis 
genomen van de opmerkingen, die 
zijn gemaakt door een van onze 
medewerkers in diezelfde vergade-
ring. Deze heeft namelijk uitvoerig 
het door ons gevoerde beleid ter 
zake uiteengezet. Daarbij is gesteld 
dat het Overlegorgaan Centrale 
Personenregistratie Sociale Verzeke-
ring — het OCPSV - reeds meer dan 
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t ien jaar bezig is om een voor de 
uitvoering en beleidsvorming 
geschikt informatiesysteem te 
ontwerpen. Voorts zijn daar in 
herinnering gebracht de verschillen-
de brieven die ik in de loop van de 
jaren aan de Sociale Verzekerings-
raad en aan het OCPSV heb gericht, 
waarin ik mijn beleid ter zake heb 
geschetst. Tot nu toe heb ik mij 
steeds gehouden aan de in die 
brieven aangekondigde stappen. 

Eerst diende een verzekerdenadmi-
nistratie te worden ingericht. 
Vervolgens zou ik een wetsvoorstel 
indienen inzake invoering van het 
zogenaamde sofi-nummer. Het 
wetsvoorstel zal naar ik hoop 
binnenkort de Ministerraad passeren. 
Daarna — begin 1987 - beoog ik te 
komen met een adviesaanvrage over 
de OCPSV aan de SER. Het blijkt dus 
dat wij uiterst zorgvuldig te werk zijn 
gegaan langs een tijdens een reeks 
van jaren tevoren aangekondigd pad. 
Ik hoop hiermee de heer Biesheuvel 
ten aanzien van doelstelling en 
inhoud van wat wij beogen in 
voldoende mate te hebben gerustge-
steld. Ik meen dat ik op dit moment 
geen andere activiteiten behoef te 
ondernemen in de richting van de 
Federatie van bedrijfsverenigingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Groenman heeft gezegd dat de 
lastenverlichting voor werkgevers 
een sigaar uit eigen doos is. Er 
vinden verschuivingen van geldstro-
men tussen de fondsen plaats die 
vooral leiden tot extra baten in het 
kader van de Ziektewet, namelijk 
ongeveer 900 miljoen gulden, en de 
werkloosheidsfondsen, namelijk 
ongeveer 480 miljoen gulden. Deze 
extra opbrengsten kunnen worden 
gebruikt voor premieverlaging. Wat 
de Ziektewet betreft, is dit een 
verantwoordelijkheid van de sociale 
partners die deel uitmaken van de 
besturen van de bedrijfsverenigingen. 
Met dit voorstel creëren wij dus 
ruimte om tot die mogelijkheden te 
komen. Van een sigaar uit eigen doos 
is dan ook, dacht ik, geen sprake. Het 
woord is aan de besturen van de 
bedrijfsverenigingen om in deze zin 
te handelen. Als men toch wi l 
spreken over een sigaar uit eigen 
doos ben ik geneigd te zeggen dat 
men die sigaar niet moet oproken 
maar voor een goed doel ter zake van 
de loonkosten moet besteden. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Biesheuvel heeft nog een concrete 
vraag gesteld over de uitkomsten van 
de casusposities bij de premies voor 

1987. Essentieel in de casusposities 
is dat de verschillende situaties 
steeds worden berekend volgens 
dezelfde uitgangspunten. De basis in 
onze berekeningen was 1986. 
Wanneer de voorlopige premie- en 
belastingtarieven van 1987 worden 
toegepast, dan heeft dat op het 
verschil tussen de uitkomsten 
nauwelijks invloed. Wellicht dat die 
verschillen iets kleiner worden, 
omdat bij een gelijkblijvende 
franchise — 91 gulden — de 
WAO-premie wat lager uitkomt. 
Maar nogmaals, groot zal dat verschil 
niet zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen 
hiermee zoveel mogelijk recht te 
hebben gedaan aan de inbreng van 
de zijde van de Kamer betreffende dit 
wetsvoorstel. 

D 
Mevrouw Ter Ve ld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de staatssecre-
taris voor zijn antwoord. Ik moet 
inderdaad constateren, dat het open 
overleg deze keer inderdaad een 
grote mate van openheid kende. Ik 
begrijp dat de staatssecretaris niet 
meteen met het voorstel wilde 
komen om een onbedoeld voordeel 
weg te nemen en om dat meteen te 
compenseren. Het gaat toch niet om 
helemaal niets. Het zal toch gaan om 
een bedrag in de orde van grootte 
van 100 a 1 50 mil joen, dat de Kamer 
meent te moeten uitgeven. Ik heb 
hierover overleg gepleegd met de 
collega's, ook met de heer Van der 
Vlies. De bezwaren van de staatsse-
cretaris dat iemand misschien één 
dag een inkomensnadeel heeft en dat 
een heel jaar gecompenseerd krijgt, 
kunnen wij onderschrijven. Ik zal dan 
ook een gewijzigd amendement 
indienen. 

Ik wil duidelijk stellen, dat de 
PvdA-fractie de handhaving van de 
AAW als volksverzekering voor een 
ieder die onder de volksverzekerin-
gen valt, een belangrijke principiële 
keuze vindt. Wij kunnen het voorstel 
van de VVD om te komen tot een 
WAO-verzekering voor werknemers 
en een volksverzekering voor 
niet-werknemers, bepaald niet 
onderschrijven, nog afgezien van de 
mogelijke financiële effecten. 

Ik wil toch nog eens de aandacht 
vragen voor de wijze van voorlichting. 
Wij zitten vlak voor de invoering van 
de stelselherziening. Het is mij 
opgevallen dat naast het boekje, toch 
ook in het land alle mogelijke 

activiteiten van de grond komen. 
Well icht kan de staatssecretaris daar 
nog meer aandacht aan besteden, bij 
voorbeeld aan de sociëteit De Graaf, 
die vorige week in Utrecht door de 
wethouder van sociale zaken is 
geopend. Dat is een sociëteit, 
ingesteld door de cliëntenraad, 
waarbij onder andere Cosbo en 
Vrouw in de bijstand betrokken zijn, 
omdat zij menen dat voorlichting 
over dit ingewikkelde sociale-zeker-
heidsstelsel uitdrukkelijk gepaard zal 
moeten gaan met persoonlijke 
informatie. Op welke termijn zullen 
voor de voorlichting over de sociale 
zekerheid de brochures in de talen 
van onze buitenlandse collega's 
beschikbaar zijn? 

Het lijkt mij dat wij dit debat 
voorlopig kunnen afronden. Ik ga 
ervan uit, dat wij binnen een jaar met 
deze staatssecretaris wederom over 
de stelselherziening zullen spreken, 
gezien het feit dat zeer snel na de 
invoering zal blijken hoeveel fouten 
wij gezamenlijk in het stelsel hebben 
gemaakt en hoeveel fouten alleen al 
door de staatssecretaris zijn ge-
maakt. 

D 
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de staatssecretaris 
danken voor zijn uiteenzetting, vooral 
voor de souplesse die hij heeft 
getoond ten aanzien van de compen-
satiegedachte die toch breed in dit 
huis aanwezig is geweest. Dat blijkt 
ook uit het amendement, waar ook 
mijn naam onder stond. Nogmaals 
dank voor de positieve waardering 
voor de gezamenlijke activiteit in dit 
huis. 

Ik wil toch benadrukken dat de 
staatssecretaris, indien er effecten 
zijn voor zelfstandigen, meer contact 
moet zoeken met zijn collega voor 
het midden- en kleinbedrijf. Waarom 
zeg ik dit? De staatssecretaris zegt 
dat het in het kabinetsberaad is 
geweest. Daar zitten de staatssecre-
tarissen echter niet bij, hij zelf ook 
niet. Alleen bij tijd en wijle gebeurt 
dat. Het is dan dus afhankelijk van 
tijdige informatie. Gelet op de 
integratietaak van de staatssecretaris 
voor het midden- en kleinbedrijf zou 
het een goede zaak zijn, indien er 
wetsvoorstellen komen die het 
midden- en kleinbedrijf, in het 
bijzonder zelfstandigen zonder 
personeel, raken, dat er in een vroeg 
stadium overleg plaatsvindt. 

Mijn volgende punt betreft mijn 
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voorstel voor de vereenvoudiging van 
wetgeving. Daarbij ging het om twee 
elementen, die los van elkaar kunnen 
worden gezien. Het ene element 
betrof het voorstel om nu eindelijk 
eens al die regelingen voor voorzie-
ningen voor gehandicapten in één 
wet onder te brengen. Op het 
moment zijn er vijf of zes verschillen-
de wetten waarin dit is geregeld. Dat 
is buitengewoon hinderlijk voor de 
betrokkenen. Zij moeten maar zien uit 
te vlooien onder welke wet zij precies 
vallen. Bovendien is het ook voor de 
uitvoeringsorganen buitengewoon 
hinderlijk, omdat zij te maken hebben 
met een groot aantal verschillende 
wetten. Ik heb er al eerder op 
gewezen dat vooral de bejaarden die 
gehandicapt raken, min of meer 
tussen wal en schip vallen, omdat zij 
uitsluitend recht hebben op bijstand, 
op basis van het landelijk besluit 
draagkracht. Het hangt er dan maar 
van af of je überhaupt in aanmerking 
komt voor bijstand. Zo niet, dan moet 
je het allemaal zelf betalen. Kortom, 
de bejaarden zijn in dit verband in de 
gehandicaptenzorg niet bediend. Ik 
pleit dan ook voor een goede en 
eenduidige regeling in één wet voor 
deze gehandicaptenvoorzieningen. 

Het andere element betrof het 
ineenschuiven van de AAW en de 
WAO tot één werknemersverzeke-
ring, met daarnaast een aparte 
verzekering voor zelfstandigen en/of 
vroeg-gehandicapten. Ik kan mij best 
voorstellen dat mevrouw Ter Veld het 
daar niet mee eens is, omdat dit 
uiteraard de volksverzekeringsge-
dachte raakt. Ik denk echter dat je 
ervoor moet oppassen, deze zaak al 
te dogmatisch te beoordelen. Ik zeg 
dat, omdat het voorstel dat nu 
uiteindelijk op tafel ligt, in feite het 
recht op AAW voor werknemers 
elimineert. Daarmee is de volksverze-
keringsgedachte toch al enigszins 
aangetast, zij het op pragmatische 
wijze. Ik denk dat er voldoende harde 
en goede argumenten zijn om die 
discussie daadwerkelijk aan te gaan. 
In de eerste plaats heb ik de 
noodzaak genoemd om te komen tot 
een eenvoudige wetgeving. Door het 
voorstel dat ik namens mijn fractie 
heb ingediend, wordt de zaak wel 
degelijk een stuk eenvoudiger. In de 
tweede plaats hebben wij gezegd dat 
je die fraudegevoelige regelingen 
gewoon moet elimineren. Kortom, dit 
zijn twee heel belangrijke punten, 
waar een ieder in dit huis achter zal 
staan. En daarom zeg ik dat wij die 
discussie moeten durven aangaan. Ik 

vind het dan ook teleurstellend dat 
de staatssecretaris deze discussie uit 
de weg gaat. Hij wil wel stoeien met 
mij, maar daar word ik niet wijzer 
van. Ik vind dat hij serieus over deze 
aangelegenheid moet gaan discus-
sieren. Om die reden overweeg ik, 
straks heropening van de beraadsla-
ging te vragen, teneinde alsnog een 
motie te kunnen indienen. In die 
motie zou ik dan het kabinet 
uitnodigen, deze zaak op een 
bepaalde termijn aan te pakken. Ik 
weet dat de werklast op het departe-
ment niet gering is. Indien wij echter 
kunnen komen tot vereenvoudiging 
van regelgeving, dan kan dat tot een 
zo grote kostenbesparing in de 
uitvoeringssfeer leiden, dat wij alleen 
al om die reden de discussie moeten 
durven aangaan. 

D 
De heer Biesheuvel (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Allereerst dank ik de 
staatssecretaris en mijn collega's 
voor de woorden die zij aan mijn 
adres hebben gericht in verband met 
mijn maiden-speech. 

Ik spreek mijn waardering uit voor 
de wijze waarop de staatssecretaris 
is ingegaan op mijn vragen. De 
staatssecretaris heeft zich gevoelig 
getoond voor de inkomenspolitieke 
consequenties die voortvloeien uit 
het wetsvoorstel. Hij heeft ons ook 
tot adviseur gemaakt door te zeggen 
dat het amendement wat te grofma-
zig was en dat er een verfijning zou 
moeten worden aangebracht. 
Mevrouw Ter Veld is daar al op 
ingegaan. 

Namens mijn fractie vraag ik de 
staatssecretaris dringend, via goede 
voorlichting aan de uitkeringsgerech-
tigden aan te geven wat er precies 
gaat gebeuren. Dat is ontzettend 
belangrijk, omdat anders pleidooien 
voor rust op het front van de sociale 
zekerheid misschien wel worden 
verstoord. Ik heb er begrip voor dat 
dit element niet is meegenomen in 
de folder die nu in alle brievenbussen 
terecht is gekomen. Dat ontslaat ons 
echter niet van de plicht, op dit 
specifieke punt met een gedegen 
voorlichting te komen. 

Over de voorlichting over de 
herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid heb ik nog een algemene 
vraag, naar aanleiding van de 
opmerkingen van mevrouw Ter Veld. 
Het is toch juist dat de uitkeringsge-
rechtigden rechtstreeks van hun 
bedrijfsverenigingen informatie 

hebben gehad over de gevolgen van 
de stelselherziening voor hun 
situatie? Als het goed is, is dat 
geschied voordat de folder bij hen in 
de bus is gekomen. Ik meen over 
informatie te beschikken dat dit 
daadwerkelijk is gebeurd. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Bedoelt 
de heer Biesheuvel dat hij verwacht 
dat iedere uitkeringsgerechtigde 
individueel wordt ingelicht over de 
exacte financiële gevolgen voor diens 
persoonlijke situatie? 

De heer Biesheuvel (CDA): Ik heb 
begrepen dat de bedrijfsverenigingen 
de uitkeringsgerechtigden zouden 
inlichten over de gevolgen van de 
stelselherziening voor hun specifieke 
situatie. Dat had ik begrepen. 
Wellicht dat de staatssecretaris 
hierop dadelijk kan ingaan. Ik weet 
niet of dit ook inderdaad is gebeurd. 
Zo'n campagne met betrekking tot de 
stelselherziening is een hele operatie. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Dus uw 
indruk is dat de bedrijfsvereniging de 
mensen persoonlijk zou meedelen: 
"gezien uw situatie en de hoogte van 
uw uitkering gebeurt er dat-en-dat 
met uw inkomen"? 

De heer Biesheuvel (CDA): Mijn 
informatie is dat zou worden 
getracht, de uitkeringsgerechtigden 
voordat de algemene folder bij hen in 
de bus zou liggen door de bedrijfs-
verenigingen te laten informeren over 
hun situatie. Ik wil weten of dat ook 
uiteindelijk is gebeurd. Misschien kan 
de staatssecretaris hierop ingaan. 

Over de verzekerdenadministratie 
kunnen wij al tien jaar met elkaar 
praten, maar dit kan best betekenen 
dat men desondanks op verschillen-
de golflengtes zit. Dat vrees ik. Nu 
kan er sprake zijn van drempelvrees. 
Ik weet dat de druk in verband met 
de stelselherziening ook vrij groot is. 
Wij zouden eigenlijk een rustiger 
moment moeten zien te vinden om 
eens over de verzekerdenadministra-
tie te kunnen praten. Het gaat mij 
erom dat de vaart erin blijft en dat wij 
- door op verschillende golflengtes 
te zitten — niet onnodig risico's 
lopen. Hierbij gaat het om een 
investering van enkele honderden 
miljoenen. Terecht zegt de staatsse-
cretaris dat de verzekerdenadmini-
stratrie een hulpmiddel is. Daarom 
moet het ook een goed hulpmiddel 
zijn. 

Tweede Kamer Premieheffing 
20 november 1986 
TK26 26-1446 



Biesheuvel 

D 
Mevrouw Groenman (D66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
staatssecretaris voor zijn beantwoor-
ding, die ik helaas niet helemaal heb 
kunnen meemaken. 

Ik kom nog even terug op de 
premieopbrengst die de samentel-
ling van het loon en de uitkering voor 
de WAO-franchise oplevert. De 
regering heeft deze nog niet 
ingeboekt. Wij willen dat deze 
opbrengst wordt beschouwd als de 
invulling van een nog noodzakelijke 
ombuiging waarvoor het departe-
ment van de staatssecretaris staat. Ik 
ben zo vrij, op dit punt toch een 
motie aan de Kamer voor te leggen. 

Motie 

Door het lid Groenman wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de samentelling 
van loon en uitkering voor de 
toepassing van de WAO-franchise 
een extra premieopbrengst met zich 
brengt van naar schatting f 100 a 
f 1 50 mil joen; 

gelet op het amendement-Ter Veld 
c.s., dat beoogt in 1987 een 
eenmalige compensatie te bieden 
aan uitkeringsgerechtigden die door 
deze samentelling meer premie 
betalen, waardoor een deel van de 
extra opbrengst in dat jaar weer 
teniet wordt gedaan, 

verzoekt de regering, met deze extra 
premieopbrengst vanaf 1988 
rekening te houden bij de invulling 
van de bezuinigingen op de sociale 
zekerheid, die op grond van het 
regeerakkoord nog noodzakelijk zijn, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie niet voldoende is 
ondersteund. 

Mevrouw Groenman (D66): Dit is 
toch een belangrijk debat? Ér kunnen 
toch wel even mensen van achter het 
gordijn komen of zo? Moet ik mijn 
motie anders plenair opnieuw 
indienen? 

De Voorzitter: Ik moet helaas 
constateren dat de motie niet in 
behandeling kan komen. 

Mevrouw Groenman (D66): Dat is 
toch wel heel jammer. 0 , daar komt 
de heer Van der Vlies! 

De Voorzitter: Mijnheer Van der 
Vlies, mevrouw Groenman dient een 
motie in. Het is de vraag of deze 
motie voldoende is ondersteund. Op 
het moment van indiening moest ik 
constateren, dat dat niet het geval 
was. 

De heer Van der Vlies (SGP): Een 
kleine fractie wi l in bepaalde zaken 
graag groot zijn en de hand opste-
ken, maar het ware mij liever 
geweest als ik de inhoud van de 
motie had gekend. 

Mevrouw Groenman (D66): Het is 
eigenlijk wel een regeringsvriendelij-
ke motie! 

De Voorzitter: Ik constateer, zuiver 
formeel, dat de motie thans voldoen-
de is ondersteund om in behandeling 
te worden genomen. Zij krijgt nr. 13 
(19 735). 

Mevrouw Groenman (D66) 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nog 
even terug op de WSW, waarbij de 
staatssecretaris wil uitgaan van een 
gemiddeld wachtgeldpercentage 
over de lonen van WSW-werkne-
mers, terwijl over alle uitkeringen het 
in de desbetreffende bedrijfstak 
geldende percentage wordt bere-
kend. Ook de Sociale Verzekerings-
raad wijst erop dat het anders moet. 
Maar de staatssecretaris zegt dat hij 
daarvoor niet heeft gekozen, want hij 
heeft indertijd gekozen voor de 
netto-gelijkheid. Dat hangt natuurlijk 
af van de vraag: netto met wie? Met 
uitkeringsgerechtigden of met 
werknemers in het bedrijfsleven? Wij 
willen WSW-geld als loon beschou-
wen en niet als uitkering zoals de 
staatssecretaris het doet. 

Overigens had ik gevraagd naar 
het laagste wachtgeldpercentage dat 
thans in de W S W wordt toegepast. 
Ik begrijp wel dat het gemiddelde 
wachtgeldpercentage onder dat van 
de grote bedrijfsverenigingen ligt. Ik 
ben toch zo vrij geweest, mijn 
amendement op dit punt in te 
dienen. Dat scheelt de staatssecreta-
ris, als ik het goed zie, 15 miljoen 
gulden. Ik heb het op het amende-

ment aangegeven en ik zal het nu 
naar de griffie brengen. 

D 
Staatssecretaris D e Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben blij met de 
waardering die ook in tweede 
instantie is uitgesproken, vooral ook 
voor de echte resultaten van het 
open overleg. Ik ben er ook zelf 
gelukkig mee, dat wij dit op deze 
manier kunnen invullen. Mevrouw Ter 
Veld heeft een reactie gegeven op de 
visie van de heer Nijhuis op de 
toekomstige positie van de AAW/ 
WAO. Ik heb daarvan kennis 
genomen. Zelf heb ik ook al hierop 
gereageerd. Volledigheidshalve wi l ik 
er toch nog op wijzen, dat als je de 
franchise afschaft, dit onontkoomba-
re inkomenseffecten heeft voor de 
minima. De WAO-premie zou van 
1 5% naar 5% gaan. Dat is weliswaar 
een verlaging, maar in het eerste 
geval hebben de minima geen last 
van die premie vanwege de franchi-
se, en in het tweede geval drukt het 
percentage volledig op de minima. 
Als je de franchise handhaaft lost dat 
de problemen die in de huidige 
situatie bestaan niet op. De enige 
uitweg zou zijn, de volledige WAO-
premie door de werkgevers te laten 
betalen. Als de heer Nijhuis dat voor 
zijn rekening zou wil len nemen, dan 
wordt de discussie misschien iets 
eenvoudiger, maar hij moet zich eerst 
wel in die zin uitspreken. 

Voorzitter! Ik kom nu tce aan de 
vraag over de voorlichting van 
mevrouw Ter Veld en de daaraan 
verbonden vraag van de heer 
Biesheuvel. De eerste vraag van 
mevrouw Ter Veld betrof de folder 
voor de buitenlanders. Die folder is 
gepland voor begin december. Het 
wordt een eenvoudige folder die 
gesteld zal zijn in het Turks, Marok-
kaans, Spaans, Engels, Portugees, 
Servo-Kroatisch en in het Chinees. 

De persoonlijke brieven gaan 
inderdaad uit voordat de huis-aan-
huis-bezorging door de PTT ge-
schiedt. De persoonlijke brieven die 
èn van de bedrijfsverenigingen èn 
van de GSD's uitgaan, worden medio 
november verzonden. De brieven zijn 
afgestemd op de situatie waarom het 
gaat en die is voor de bedrijfsvereni-
gingen en de GSD's verschillend. 

Mevrouw Ter Ve ld (PvdA): Voorzit-
ter! Ik zou aan de staatssecretaris 
willen vragen hoe persoonlijk hij de 
volgende brief vindt. Het is een brief 
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van het Gemeenschappelijk Admini-
stratiekantoor aan een uitkeringsge-
rechtigde. De inhoud luidt aldus: 
"Mevrouw, mijnheer, op 1 januari 
veranderen de AAW en de WAO. Dit 
is een deel van de stelselherziening 
sociale zekerheid. De belangrijkste 
veranderingen: u kunt toeslag op uw 
uitkering aanvragen; wie jonger is 
dan 35 jaar kan opnieuw gekeurd 
worden door de GMD. Wat gebeurt 
er op 1 januari met uw uitkering? De 
stelselherziening leidt tot een lagere 
grondslag voor uw AAW-uitkering. 
De stelselherziening wijzigt ook de 
AAW-uitkeringspercentages. Beide 
veranderingen gaan in op een datum 
in 1987 die voor elke uitkeringsge-
rechtigde anders is. Gezien de 
hoogte van uw WAO-uitkering heeft 
de wijziging aan de AAW-kant voor u 
geen gevolgen. U ontvangt in januari 
van ons een specificatie. Als u 
vragen hebt, kunt u terecht bij ons 
districtskantoor. Het ministerie van 
Sociale Zaken heeft een folder over 
de stelselhe rziening gemaakt die huis 
aan huis wordt bezorgd." 

Voorzitter. Ik kreeg deze brief 
toegestuurd door de loonadministra-
tie van een bedrijf. Men zal zich 
kunnen voorstellen dat, na uitgifte 
van dit soort circulaires, bedrijven 
een week de telefoon extra moeten 
bemannen om de oud-werknemers 
— nu uitkeringsgerechtigden — te 
informeren. Deze loonadministrateur 
schrijft dat het terugverwijzen naar 
het GAK weinig zin heeft, omdat 
GAK-ambtenaren meestal niet veel 
meer weten dan wat er in de 
circulaires staat. 

Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Ik heb de desbetreffende brief 
niet voor mij. Ik wi l er graag nog eens 
naar kijken. Well icht kunnen wij 
hierop volgende week terugkomen bij 
de begrotingsbehandeling. Als ik 
goed heb geluisterd, staat in de brief 
dat er op 1 januari geen verandering 
plaatsvindt. Dat is toch heel duidelijk. 
De brief bevat kennelijk nog andere 
informatie. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Op grond 
van de wet die wij nu behandelen, zal 
straks niemand met een WAO-uitke-
ring nog een AAW-uitkering krijgen. 
De WAO wordt immers uitgekeerd 
voor het deel AAW. Er had dus in 
feite niet gesproken hoeven te 
worden over wijziging van de 
AAW-grondslag. Op die grond komt 
er geen verandering. Wat de andere 
gronden betreft, wordt vermeld dat 

men een toeslag kan krijgen, dat men 
opnieuw gekeurd kan worden etc. In 
die brief staat "zie ommezijde". De 
tekst die daar staat, komt overeen 
met de tekst in de folder. 

Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Ik zou hier toch wat langer over 
willen nadenken. Gesteld wordt dat 
men een toeslag kan krijgen, omdat 
tot 1 januari in een aantal gevallen 
een toeslag niet tot de mogelijkheden 
behoorde, omdat er geen sprake was 
van een gelijke behandeling terwijl 
dat in de toekomst wel het geval zal 
zijn. Die gegevens zullen inderdaad 
niet blijken uit het dossier van het 
bedrijf. 

De heer Biesheuvel (CDA): 
Voorzitter! Het betreft hier een 
persoon van wie de WAO-uitkering 
niet verandert. Het is dus mogelijk 
dat iemand van wie de WAO-uitke-
ring wèl verandert, een andere brief 
heeft gehad. Dat zou betekenen dat 
is geprobeerd om informatie te 
verstrekken die is toegesneden op de 
situatie van de desbetreffende 
persoon. Blijkbaar betreft het hier 
een geval waarbij de WAO-uitkering 
niet werd gewijzigd. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik wil 
hier nu niet op ingaan. Voorzitter. Ik 
zou graag een aantal van deze 
brieven verzamelen. Wij komen er 
dan ongetwijfeld volgende week op 
terug. De informatie in de desbetref-
fende brief is: voor u verandert er 
niets. Dat is toch een heel duidelijke 
uitspraak. Ik zou eigenlijk de hele set 
van brieven voor mij moeten hebben 
voor een goede toetsing. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het is 
goed dat de staatssecretaris zo'n 
setje van brieven samenstelt. Zou hij 
dan de Kamer enig inzicht kunnen 
geven — uiteraard zonder vermelding 
van naam, adres en andere gegevens 
van betrokkenen — in de mate van 
variatie van de brieven. Dan kunnen 
wij nagaan of het individuele 
informatie of meer algemene 
informatie betreft die betrokkenen 
ertoe verplicht om zich nader te 
informeren bij het oude bedrijf, bij 
het GAK of telefonisch via nummer 
06 ! 

Staatssecretaris De Graaf: Als het 
mogelijk is, zeg ik dat graag toe. Het 
betreft hier een zaak van uitvoerings-
organen. Ik neem aan dat onze 
betrokkenheid van dien aard is, dat 

de informatie gegeven moet worden. 
Als het mogelijk is, doe ik dat graag. 

Voorzitter! De heer Nijhuis zegt dat 
ik wat inniger overleg had moeten 
plegen met mijn collega van Econo-
mische Zaken, omdat staatssecreta-
rissen niet in de ministerraad zitten. 
Staatssecretarissen zitten inderdaad 
niet in de ministerraad, behalve 
wanneer het zaken betreft die 
staatssecretarissen aangaan. Het 
hoeft dan niet altijd te gaan om een 
voorstel van de desbetreffende 
persoon zelf. De heer Nijhuis mag 
veronderstellen dat mijn collega van 
Economische Zaken exact geïnfor-
meerd is over alle zaken die hèm 
aangaan en die met name de 
middenstand aangaan. Mijn collega 
is zonder twijfel alert. Er zal hem 
geen enkele informatie worden 
onthouden. Ik hoef in die zin dan ook 
niet expliciet naar mijn collega te 
gaan. Als hij er behoefte aan heeft 
om mee te praten over zaken die niet 
door hem zelf naar voren zijn 
gebracht maar wel op zijn beleidster-
rein thuis horen, bestaat de gelegen-
heid daartoe altijd. 

De heer Nijhuis heeft een pleidooi 
gehouden voor een wet voor het 
gehandicaptenbeleid. Dat is nogal 
wat. Ik heb daarover wel eens met 
hem gecorrespondeerd. Dat is echter 
een zaak die nog eens in discussie 
komt als wij andere onderwerpen 
bespreken, bij voorbeeld tijdens de 
behandeling van de begroting. Ik ben 
nog niet zover om in die richting te 
denken. Ik zie ook niet direct dat dit 
een echte vereenvoudiging zal zijn. 
Op de vraag over de ineenschuiving 
van de AAW en de WAO heb ik al 
gereageerd. Ik wil wel een oordeel 
geven over de ingediende motie. Ik 
acht het niet juist hierover nu een 
uitspraak te doen en daarom wil ik 
deze motie dan ook ontraden. 

De heer Biesheuvel en anderen 
dankten voor de tegemoetkoming in 
de inkomenseffecten. Voorlichting 
over de uitkeringsgerechtigden heb 
ik al gegeven. Inderdaad is deze 
individueel. Men krijgt rechtstreekse 
informatie. De heer Biesheuvel heeft 
nog een paar opmerkingen gemaakt 
over de verzekerdenadministratie, 
omdat het van belang is dat men op 
dezelfde golflengte zit. Ik ben dat 
helemaal met hem eens. Ik weet ook 
dat men nog niet geheel klaar is. 
Toch zal men wel moeten weten op 
welke golflengte men moet varen, wi l 
men het goed gaan doen. Ik heb het 
gevoel dat over de golflengte geen 
verschil van mening bestaat. Er is wel 
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verschil van mening over de prakti-
sche realiseerbaarheid van iets op 
enig moment. Over het belang van 
de verzekerdenadministratie zijn wij 
het echter geheel eens. 

Mevrouw Groenman heeft een 
motie ingediend over de premie-op-
brengst na 1987. Gezien het 
amendement dat op tafel ligt, zal een 
en ander niet in 1987 realiseerbaar 
zijn. Op de vraag wat je doet met de 
premieopbrengst voor de invulling 
van de ombuigingsoperatie kan ik 
antwoorden dat het mijns inziens veel 
te vroeg is, daarop nu te antwoorden. 
Het kabinet moet namelijk nog een 
invulling geven aan de ombuigingen 
als het gaat om de periode na 1987. 
Die informatie zal aan het einde van 
dit jaar aan de Kamer worden 
gezonden. Het is prematuur daarover 
nu uitspraken te doen, hoewel ik met 
interesse kennis heb genomen van 
de opvattingen die hier zijn verwoord 
door mevrouw Groenman en de heer 
Biesheuvel wat betreft de analogie 
met betrekking tot deze zaak en de 
ziektewetmaatregelen. Daarmee 
staat echter nog niet automatisch 
vast dat wat wij toen hebben 
besloten, zonder meer automatisch 
geldt voor deze zaak. Omdat dat iets 
is, waarover wij in beraad zijn en dit 
moment daarvoor niet rijp is, ben ik 
geneigd de motie van mevrouw 
Groenman te ontraden. 

Mevrouw Groenman (D66): 
Mijnheer de Voorzitter! Begrijp ik nu 
goed dat de staatssecretaris verder 
gaat om naar het staartje van de 
ombuigingen, die hij nog moet 
verwezenlijken, te zoeken en dat wij 
straks misschien zullen zitten met 
een teveel aan ombuigingen? Dat kan 
toch ook niet de bedoeling zijn. Wij 
hebben dit al gedaan. Nu zoekt de 
staatssecretaris weer iets nieuws. Ik 
help hem en hij hoeft niet verder te 
zoeken. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ben u 
dankbaar voor uw pogingen om 
gedachten te ontvouwen en een 
onderbouwing te geven voor dit soort 
zaken. De besluitvorming daarover 
moet echter nog beginnen. Ik acht 
mij niet gerechtigd om daarop 
vooruit te lopen. Daarom ontraad ik 
die motie ook, met alle waardering 
voor uw goede bedoelingen. 

Mevrouw Groenman (D66): Ik weet 
het nog beter. U gaat gewoon met 
die motie naar het kabinet en zegt 
dat u uw bezuinigingen al verwezen-

lijkt hebt. Het kabinet kan daarop 
antwoorden: dat vinden wij zus of zo. 

Staatssecretaris De Graaf: Al 
gedaan! Was dat maar waar! 

Mevrouw Groenman (D66): Ik help 
u gewoon aan een completering van 
het bedrag. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik 
waardeer veel dingen, mijnheer de 
Voorzitter en ook deze zaak. Maar ik 
blijf bij mijn oordeel dat ik zojuist heb 
uitgesproken. 

Rest mij nog een opmerking te 
maken over het voorstel van 
mevrouw Groenman over de 
wachtgeldpremie voor de WSW'ers. 
Zij verwijst terecht naar het advies 
van de Sociale Verzekeringsraad. Ik 
ontken dat ook niet. Ik heb mijn 
motieven gegeven waarom wij dat nu 
niet anders moeten doen dan wij in 
1981 hebben besloten. Toen ging het 
om de inkomenspolitieke gelijke 
behandeling op nettoniveau. Daarin 
is sedertdien geen verandering 
opgetreden. Daarom is er geen reden 
om nu een andere invulling te geven 
dan toen is besloten. Ik erken dat als 
je dit doet, het Rijk hieraan enigszins 
voordeel behaalt. Ik weet niet precies 
of dat een bedrag van f 20 min. of 
f25 min. is. Het nadeel voor het Rijk 
in het huidige voorstel is f 7 0 min. Wij 
achten de voorstellen zo belangrijk 
dat wij het op deze manier willen 
doen. Nogmaals, ik meen dit 
amendement te moeten ontraden. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat er 
geen behoefte bestaat aan een 
artikelsgewijze behandeling. Ik stel 
voor, aanstaande dinsdag over het 
wetsvoorstel en de daarbij behorende 
amendementen te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van een mondeling 
overleg van 6 november 1986 
over de visseri jcontrole (19 
700-X IV . nr. 32) 

De beraadslaging wordt geopend. 

• 
De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De vraag waar het 
allemaal om draait, is: is er sprake 
van enigerlei betrokkenheid van het 
ministerie van Landbouw en Visserij 
bij de geconstateerde fraudes op de 
visafslagen? Minister-president 
Lubbers had dat meteen haarscherp 
in de gaten; CDA-fractievoorzitter De 
Vries trouwens ook. Het was immers 
pas 3, 4 of 5 weken geleden dat 
staatssecretaris Brokx niet door de 
Kamer maar door zijn eigen fractie 
was weggestuurd. Weggestuurd in 
verband met vermeende betrokken-
heid bij een andere fraude. Betrok-
kenheid van hemzelf en/of van zijn 
ambtenaren. 

Was er dan een aanwijzing, dat in 
het geval van de visfraude ook 
sprake kon zijn van betrokkenheid 
van de overheid? Ja, die was er. 
Directeuren en bestuurders van 
visafslagen hadden immers gezegd, 
dat topambtenaren van het ministerie 
op de hoogte waren geweest van de 
praktijk van de afslagen en die 
praktijk oogluikend hadden toege-
staan, ja zelfs hadden aangemoe-
digd. 

Een Tweede Kamer die als 
controlerende instantie van de 
regering zo'n beschuldiging niet 
onderzoekt, is geen knip voor haar 
neus waard. De vaste commissie 
besloot dan ook in eerste instantie 
tot een gesprek met de directeur van 
de directie van de Visserijen van het 
ministerie van Landbouw en Visserij. 
Het werd, op verzoek van de 
minister, een gesprek met de 
minister. 

Betrokkenheid bij fraude is nooit 
mogelijk wanneer men er niets van 
weet. Weet hebben van fraude is op 
zichzelf natuurlijk niet laakbaar, als 
men maar meteen - in ieder geval 
snel genoeg — reageert. De eerste 
vraag die in het mondeling overleg 
van 6 november jongstleden aan de 
minister werd gesteld, luidde dan 
ook: wist het departement van de 
fraude? Het antwoord was, kort 
samengevat: neen, wij hadden wel 
sterke vermoedens en er waren 
geruchten. Met dat antwoord 
vervielen de vragen over de betrok-
kenheid vanzelf. 

In verband met de twijfel over de 
juistheid van het antwoord, vroeg ik 
inzage in de rapporten van de 
visserijambtenaren. Ik geef u nu een 
korte bloemlezing uit de rapporten 
van die ambtenaren, van eind 1984 
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tot heden. Het zijn er acht, maar ik 
had zonder enige moeite nog 
tientallen andere citaten kunnen 
vinden. "De opgave van de besom-
mingen klopt niet met de werkelijk-
he id . " Een ander citaat: "Vooral in 
Vlissingen werden mij cijfers 
verstrekt die nergens op slaan." "Het 
juiste aantal kilo's tong, aangevoerd 
in Den Helder, was 50% hoger dan 
de opgave; bij schol was het 3 0 % . " 
" In zijn totaliteit schat ik de verkoop 
buiten de afslag op 20 tot 2 5 % . " 
"Van een bevriende schipper hoor ik 
nog wel eens de juiste cijfers en dan 
blijkt dat de besomming ƒ 140.000,-
was en via de afslag is dan ƒ 40.000,-
verkocht. Deze gang van zaken wordt 
steeds erger en men vist volop, of 
men nog nooit van vangstbeperking 
heeft gehoord." "Er worden door de 
grote krachten enorme hoeveelheden 
tong aan wal gezet die op papier niet 
terug waren te v inden." "De 
besommingen kunnen moeilijk 
worden nagetrokken, omdat er 
behoorlijk wordt gerommeld." 
"Voorheen werd met zogenaamde 
codes gewerkt en daaruit kon ik 
precies zien, wat de juiste vangst 
was; nu is het hele beeld van 
vangsten en besommingen verdwe-
nen." 

Wat zeggen deze citaten? In de 
eerste plaats is er een grote ontdui-
king geweest van alle bepalingen. In 
de tweede plaats hadden de 
visserijambtenaren die de rapporten 
gemaakt hebben — vaak oud-visser-
mannen — het heel goed in de gaten, 
en zij rapporteerden dit aan het 
departement van Landbouw en 
Visserij. Op zichzelf bewijst dat nog 
helemaal niet het bestaan van 
boekhoudkundige foefjes. Die komen 
tot uiting in de voortdurende 
vermelding van de eerste en tweede 
markt op de afslagen, met gespecifi-
ceerde hoeveelheden en besommin-
gen. Dat kan alleen maar als 
boekhoudkundig op de een of andere 
wijze zo wordt gewerkt. 

Ik kan dus niet anders dan 
concluderen dat het ministerie op de 
hoogte is geweest van de hele gang 
van zaken. Op de hoogte zijn is nog 
geen betrokkenheid. Daarvan heb ik 
de minister of zijn ambtenaren ook 
niet beschuldigd, in ieder geval nog 
niet. Dat zal ik ook niet doen, 
alvorens ik daarvan wat de minister 
betreft geen redelijk bewijs heb. Tot 
nu toe heb ik hiervan slechts lichte 
vermoedens en aanwijzingen. 
Daarom was de reactie van de 
minister-president zo onterecht. Ik 

vraag geen excuses op dit moment, 
zeker niet vanuit Moskou. Ik vraag 
hem wel, of hij intussen de VVD, met 
name collega Te Veldhuis, vanuit 
Moskou heeft gekapitteld, want die 
zegt precies hetzelfde. 

Het moge duidelijk zijn. De vraag 
die ik aan het eind van de eerste 
termijn aan de minister te stellen 
heb, is deze: wil de minister, 
geconfronteerd met hetgeen ik 
zojuist naar voren heb gebracht, 
toegeven dat de Kamer tijdens het 
mondeling overleg van 6 november 
jongstleden niet juist is geïnfor-
meerd? Ik stel daarbij niet dat die 
informatie bewust of met opzet 
onjuist is geweest. Na het antwoord 
van de minister in eerste termijn, heb 
ik in tweede termijn nog een paar 
andere vragen te stellen. 

D 
De heer IMijland (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De kamervragen van 24 
oktober, gesteld in het mondeling 
overleg over het zwarte, maar vooral 
grijze circuit binnen de visafslagen, 
veroorzaken de laatste dagen veel 
deining. Nauwelijks een week na het 
mondeling overleg van 6 november 
met de daarop aansluitende huishou-
delijke vergadering van de vaste 
commissie voor Visserij, nu al een 
openbaar debat over de conclusies 
over de ter inzage gelegde rapporten, 
is wel heel snel. 

De CDA-fractie stond niet te 
trappelen nu reeds te debatteren met 
de minister, omdat wij tijdens de 
procedurevergadering de afspraak 
hadden gemaakt hiertoe pas te 
besluiten op 9 december aanstaande. 
Alhoewel dus niet gelukkig met de 
gang van zaken, was het voor mijn 
fractie nu volstrekt duidelijk dat er 
snel opheldering moest komen. 

Waar gaat het om? Het ministerie 
van Landbouw en Visserij draagt 
kennis van het bestaan van de 
tweede boekhouding van de 
visafslagen, terwijl de minister vorige 
week ontkend zou hebben op de 
hoogte te zijn van tweede markten, 
aldus de bevindingen van de heer 
Tazelaar. Dat er bij de visafslagen wel 
het een en ander aan de hand was, is 
natuurlijk niet nieuw. In dit verband 
hoef ik alleen maar te wijzen op de 
vorige mondelinge overleggen of 
UCV's over de visserij. In toenemen-
de mate en met veel zorg spraken wij 
daarover. Niet voor niets zijn 
controles verscherpt door de 
algemene inspectiedienst. Het aantal 

processen-verbaal nam toe. Boek-
houdingen van visafslagen werden in 
beslag genomen. Er volgden zelfs 
arrestaties. Hiermee is toch wel vast 
komen te staan dat er zich niet 
gewenst praktijken voordeden. 

Bij het laatst gehouden mondelinge 
overleg heeft de minister in zijn 
inleiding gezegd dat de zwarte en 
grijze circuits toenamen en dat uit de 
rapportage van de algemene 
inspectiedienst bleek dat de admini-
stratie van de afslagen en de 
vishandel niet adequaat was opgezet. 
De ter inzage gelegde rapporten 
bevestigen dit beeld. 

Het enige dat opvalt bij het laatste 
mondeling overleg is dat de minister 
bij zijn inleiding, als ook bij de 
beantwoording van de schriftelijke 
vragen waarop ik in het begin duidde, 
en in de reeds toegezonden notitie 
over de controle van de visserijsector 
duidelijker is dan voorheen het geval 
was. Hij is ingegaan op de vragen die 
gesteld werden bij het mondelinge 
overleg. Een aantal keren spreekt hij 
daar over vermoedens en geruchten. 
Wi l de minister dat verschil in 
woordkeuze duidelijk maken? 

De CDA-fractie is niet van oordeel 
dat de minister de Kamer onjuist 
heeft ingelicht. Bovendien blijkt 
nergens uit de rapporten dat het 
ministerie op de een of andere wijze 
betrokken is geweest. 

De heer Tazelaar (PvdA): Van 
betrokkenheid is in dit stadium 
natuurlijk nog geen sprake. Dat heb 
ik ook duidelijk naar voren gebracht. 
De heer Nijland concludeert nu al 
namens de CDA-fractie dat er geen 
onjuiste informatie is verstrekt, 
alhoewel hij daarvoor aan de minister 
vraagt of hij kan uitleggen waar dat 
verschil vandaan komt. Zou de heer 
Nijland niet eerst het antwoord van 
de minister afwachten voordat het 
CDA de conclusie trekt dat er niets 
aan de hand is? 

De heer Nijland (CDA): Nog voordat 
het mondeling overleg in de Kamer 
aan zet kwam, heeft de minister een 
inleiding gehouden. Ik heb het 
verslag van dat mondeling overleg 
nog eens serieus nagelezen. Ik heb 
toen geconstateerd dat er in de 
toonzetting enig verschil is. Daarover 
vraag ik opheldering. Vervolgens 
geef ik mijn definitie van de verbin-
dingen die ik gezocht heb tot het niet 
juist verstrekken van inlichtingen en 
de controle bij de ter inzage gelegde 
rapporten. 
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De heer Tazelaar (PvdA). Op de achtergrond minister Braks van Landbouw en Visserij 

Integendeel, het grijze circuit was 
niet getolereerd. Maatregelen zijn 
verscherpt. Natuurlijk werkten een 
aantal gerechtelijke procedures van 
prejustitiële aard belemmerend. Dit 
kan de minister van Landbouw en 
Visserij niet worden aangerekend. 

De fractie van het CDA betreurt in 
hoge mate dat de heer Tazelaar vorig 
week gemeend heeft de minister te 
moeten verwijten dat hij de Tweede 
Kamer onjuist heeft ingelicht. Dat 
verwijt vinden wij niet terecht. 
Daarom moet dit voorval zo snel 
mogelijk de wereld uit. 

De heer Tazelaar (PvdA): Wat is dat 
nu voor onzin! Zou u niet eerst het 
antwoord van de minister afwachten, 
voordat u mij ervan beschuldigt dat ik 
de minister ten onrechte heb 
beschuldigd? 

De heer Nijland (CDA): Voorzitter! Ik 
zal met erg veel belangstelling 
afwachten wat de minister zegt. Ik 
heb alleen vast in eerste termijn 
willen aangeven, wat de bevindingen 
van de fractie van het CDA zijn 
geweest naar aanleiding van de 
rapporten die ter inzage lagen. 

D 
De heer Eisma (D66): Voorzitter! De 
tegenzin waarmee ik dit debat inga, 
behoef ik niet meer uit te leggen. Dat 
heb ik eergisteren, dinsdag, gedaan. 

Ik constateer dat dit debat is 
aangevraagd, omdat de minister de 
Kamer onjuist zou hebben ingelicht 
over zijn kennis van malversaties 
rond de visafslagen. Daarmee 
isoleren wij één aspect. Het andere 
aspect, te weten de betrokkenheid 
van de minister bij het verschijnsel 
grijze of tweede markt, daarover 
spreken wij niet, althans niet op dit 
moment. 

Volgens de minister is geleidelijk 
aan het bestaan van een zogenaam-
de grijze markt duidelijk geworden. Ik 
neem aan dat die wetenschap bij de 
minister reeds bestond in november 
1983. Toen werd in het maandver-
slag van oktober van de zeevisserij 
"Lauwersoog en Harl ingen" gerap-
porteerd over een eerste en tweede 
markt. Dat heb ik althans uit de 
dossiers van het ministerie gehaald. 
Volgens ons had de minister het ook 
eerder kunnen weten, omdat de 
visafslagen vanaf 1 januari 1978 
verplicht waren om een administratie 
te voeren en opgave te doen van de 
hoeveelheden op de veiling aangebo-
den vis, gericht op de naleving van 
de quoteringsmaatregelen. Hij had 
het kunnen weten vanaf 1978, omdat 
zelfs een leek kan uitrekenen dat er 
een groot verschil is tussen de 
vissersvlootcapaciteit en de toege-
stane quotering. Over de vraag of hij 
in de periode 1978/1984 adequaat 
heeft gereageerd op deze weten-
schap, spreken wij tijdens dit debat 

niet. Daarom geef ik er op dit 
moment ook geen oordeel over. 
Evenmin geef ik een oordeel over de 
opmerking van de heer Steenmeijer, 
gedeputeerde uit Friesland en de 
opmerking van de heer De Bois, 
directeur van de visafslag Urk, die 
ten grondslag hebben gelegen aan 
de vragen die wij schriftelijk hebben 
gesteld. 

Als ik nu nauwgezet de notitie van 
de minister betreffende de controle 
op de visserijsector, die wij op 14 
november ontvingen, lees, merk ik op 
dat hij meedeelt dat hem de grijze 
markt duidelijk is geworden (blz. 1); 
dat het het ministerie duidelijk werd 
dat er sprake was van het bestaan 
van een zwarte en grijze markt (blz. 
3 van de notit ie); dat de zwarte en 
grijze markt nog steeds bestaan (blz. 
6 van de notitie). Zo duidelijk 
vernamen wij dit niet tijdens het 
mondeling overleg van 6 november. 
Toen lag het accent met name op de 
vermoedens en geruchten. Nog-
maals, op 14 november hebben wij 
meer informatie gekregen van de 
minister. Met de mededelingen van 
de minister in de notitie van 14 
november zijn wij dan ook van 
mening, dat de minister uiteindelijk 
de Kamer correct heeft ingelicht. Wel 
vraag ik de minister nu om exact aan 
te geven, op welk moment hij die 
duidelijkheid waarover hij op de blz. 
1, 3 en 6 van de notitie spreekt, 
kreeg. Of de minister verwijten te 
maken zijn in de zin van stilzwijgende 
toestemming en dergelijke, kunnen 
wij pas beoordelen als wij de 
maatregelen zien die voortvloeien uit 
zijn wetenschap van het bestaan van 
een grijze markt. Nogmaals, daarover 
spreken wij niet nu, maar in een later 
stadium. 

De fractie van D66 komt daarom 
tot de conclusie dat de minister de 
Kamer uiteindelijk correct heeft 
ingelicht en dat het op dit moment te 
vroeg is om een definitief oordeel te 
geven over de betrokkenheid bij 
vermeende malversaties van het 
ministerie en de verantwoordelijke 
bewindspersonen. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen er 
kort en lang over praten. De ham-
vraag is, of men ten departemente 
bekend is met feiten omtrent een 
tweede markt en eventueel in het 
verlengde daarvan op enigerlei 
moment de vraag van betrokkenheid, 

Tweede Kamer Visserijcontrole 
20 november 1986 
TK26 26-1451 



Van der Vlies 

of dat het altijd nog slechts gaat om 
vermoedens. In het mondeling 
overleg van 6 november jongstleden 
beschreef de minister hoe geruch-
tenstromen aanzwelden en vermoe-
dens een steeds sterkere mate van 
waarschijnlijkheid kregen. Waar-
schijnlijkheid en zekerheid kunnen 
aan elkaar grenzen en misschien, 
onder bepaalde omstandigheden, in 
elkaar overgaan. Vanuit de sector 
betichtte men de verantwoordelijken 
ten departemente van bekendheid 
met feiten, een medeweten dus, de 
minister hield het evenwel op "het 
beeld dat was gaan ontstaan dat er 
onregelmatigheden plaatsvonden". 
De voormalige directeur der visserij-
en is alleen op de hoogte geweest 
van sterke geruchten. Daarmee is 
een en ander echter nog niet 
concreet geworden. Ook toen al 
bestond er grote twijfel aan het 
naleven van de regelgeving. Geen 
spoor van een bewijs van een 
stilzwijgende toestemming. Eerst zou 
onomstotelijk juridisch vast moeten 
komen te staan dat er een grijze 
markt is, aldus de minister in dat 
mondeling overleg. Ik heb zijn 
woorden hopelijk correct samenge-
vat. 

Vertegenwoordigers van de 
directie visserij op visafslagen 
rapporteren over van alles en nog 
wat. Deze rapportage heeft de Kamer 
kunnen inzien. De vraag is nu of het 
verkeer tussen de minister en de 
Kamer in het licht van artikel 68 van 
de Grondwet, zuiver is geweest of 
niet. Welke voorlopige en partiële 
conclusies moeten nu worden 
getrokken? Mijn fractie heeft er 
behoefte aan, enkele omstandighe-
den nog eens in herinnering te 
brengen. Er is reeds geruime tijd een 
forse discrepantie tussen de in ons 
land aanwezige visserijcapaciteit en 
de legale vangstmogelijkheden. De 
vissers ervaren dat dagelijks in hun 
bedrijfsvoering en de mate van 
renderen daarvan. Als meer kan dan 
mag en het bedrijf is gedimensio-
neerd op wat kan, komen de 
beroepsethiek en het normbesef 
onder grote druk te staan. 

Een doeltreffend opsporingsbeleid, 
dat op Europees niveau wordt 
bepaald, wordt gehinderd door 
traagheid in besluitvorming op dat 
Europese niveau, bestuurlijk en 
gerechtelijk. Een en ander staat of 
valt met effectieve controle en 
controlemogelijkheden, met een 
opsporings- en vervolgingsbeleid dat 
slagvaardig en trefzeker is. Ook de 

aanhoudende vraagstelling naar en 
de kritiek op de gang van zaken in 
dezen in de andere lidstaten van de 
EG, zijn niet bevorderlijk voor de 
motivatie van onze vissers om zich te 
voegen naar vangstbeperkende 
bepalingen. Woordspelenderwijs, als 
variant op de uitdrukking die een 
kerkelijk leider aan een hoofdstad in 
Zuid-Europa verbindt, het verwijt 
klinkt dat Nederland zich liever 
Europeser gedraagt dan Europa. 

Een en ander heeft een bepaald 
klimaat veroorzaakt in de visserijsec-
tor. Helaas moet geconcludeerd 
worden dat er van alles is misge-
gaan. Men is zich in bochten gaan 
wringen om de bepalingen te 
ontduiken en de omzet op vangst op 
peil te houden. Walinstanties hebben 
daarvan reeds lang weet. Nu is 
gebleken dat deze wetenschap ook 
ten departemente ligt opgeslagen. 
Dat kan toch niet langer worden 
ontkend? 

Een andere vraag is wat daar 
verder mee is gebeurd. Allerlei 
aanscherpingen en intensiveringen 
zijn in gang gezet. Nieuwe maatrege-
len worden verder aangekondigd. 
Immers, eerdere maatregelen 
hebben niet verhinderd dat zowel de 
zwarte als de grijze markt is blijven 
bestaan, al heet de grijze markt nu 
soms "tweede markt" . Deze speling 
in naamgeving kan duiden op een 
wisselend fiscaal gedrag van 
betrokkenen, maar dat is nu niet ter 
discussie. 

In zijn notitie over de visserijcon-
trole van 14 november jongstleden, 
erkent de minister dat men binnen 
het ministerie bekend is met het 
bestaan van zwarte en grijze 
markten, het verschijnsel van vis in 
consignatie. Hebben wij nu van doen 
met ongelukkige woordspelingen of 
uitdrukkingswijzen van de zijde van 
de minister of is het echt zo dat 
"bekend zijn met " in de optiek van 
de minister niet verder reikt dan 
"sterke vermoedens van"? Met 
andere woorden, wat bedoelt de 
minister nu eigenlijk? Gaarne krijg ik 
een helder antwoord. 

De minister presenteert voorne-
mens ter verscherping van voor-
schriften en controle. Dit is niet de 
gelegenheid om daar uitvoerig op in 
te gaan. Ik wil wel het volgende naar 
voren brengen. Wat je ook doet en 
vervolmaakt, het is ten eerste een 
kwestie van mentaliteit, van normbe-
sef, van royaliteit waar dat kan en 
loyaliteit waar die wordt gevergd van 
alle betrokkenen. Het is de diepste 

wens van mijn fractie dat de sfeer in 
dezen wordt gezuiverd en de lucht 
opklaart. Anders redt men het ook 
met tien ambtenaren meer bij de AID 
niet. 

Aanscherpingen van strafbaarheid-
stelling, termijnen van vangstopga 
ven en verdichte controle kunnen hun 
nut hebben. Een eventuele veilplicht 
heeft formeel en praktisch Europese 
dimensies. Waarschijnlijk moet de 
discussie daarover opnieuw worden 
gevoerd. Daar zullen wij mettertijd 
ruimte en gelegenheid voor moeten 
vinden. 

D 
De heer Te Veldhuis (VVD): 
Voorzitter! De Kamer moest in 
slechts twee dagen in vertrouwelijke 
dossiers nagaan of minister Braks in 
het mondeling overleg van 6 
november j l . de Kamer volledige 
opening van zaken heeft gegeven 
over de vraag of hij van onregelma-
tigheden op de visafslagen op de 
hoogte was, daartoe enige vorm van 
toestemming had gegeven, dan wel 
deze eventueel had gedoogd. Ik had 
graag wat meer tijd gekregen voor 
dat onderzoek, omdat het hier 
principieel gaat over de verhouding 
tussen de Kamer en de regering. Op 
grond van artikel 68 van de Grond-
wet moet de regering immers de 
Kamer die inlichtingen verschaffen 
die de Kamer verlangt. De Kamer 
heeft récht op die gegevens en de 
minister heeft de grondwettelijke 
plicht om ze te geven. 

Er lagen op het ministerie 31 
dossiers ter inzage. In de beschikba-
re tijd heb ik er drie kunnen bestude-
ren. ik heb daarin 33 keer zwart op 
wit geconstateerd dat er vanaf 1982 
sprake is van "grijze v is" , "een 
eerste en tweede markt" dan wel van 
"consignat ie". Met het oog op de tijd 
citeer ik nu slechts drie anonieme 
gevallen: 
• "Consignaties: x ; ad ƒ .... (enkele 
miljoenen guldens)". 
- " In haven A zorgden B vaartuigen 
voor een totale besomming van C 
gulden; hier was de grijze vis bij 
inbegrepen". 
- "De aanvoercijfers zijn de cijfers 
van de eerste markt; de totale 
aanvoer geld is van de eerste en 
tweede markt samen". 

Mijn conclusie kan niet anders zijn 
dan dat het ministerie als zodanig al 
jaren officieel op de hoogte was van 
onregelmatigheden op de visafsla-
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gen, los van de vraag of de minister 
het persoonlijk wist. 

Volgens het verslag van het 
mondeling overleg van 6 november 
heeft de minister gezegd dat op 
"gezette tijden geruchten, verhalen 
en beweringen" opdoken. Hij 
ontkende echter heel uitdrukkelijk dat 
er sprake was van "sti lzwijgende 
toestemming, stilzwijgende goedkeu-
ring of een stilzwijgende gedoogsitu-
atie". In zijn antwoorden van 5 
november op schriftelijke vragen zegt 
de minister verder dat "geleidelijk 
aan het bestaan van een zogenaam-
de grijze of tweede markt duidelijk is 
geworden" en "dat niet gesproken 
kan worden van enigerlei vorm van 
toestemming van de zijde van het 
ministerie bij het opzetten van een 
grijze of tweede markt". De klem-
mende vraag is nu of de — op 
zichzelf toch keiharde — feiten uit de 
vertrouwelijke dossiers wel naadloos 
aansluiten bij de termen "geruchten, 
verhalen en beweringen" en "geen 
stilzwijgende gedoogsituatie", welke 
door de minister zijn gebruikt. 

De nuchtere feiten hebben bij mij 
aarzelingen en twijfels opgeworpen. 
Het lijkt mij namelijk van tweeën één: 
• Of de minister kende de feiten 
tijdens het mondeling overleg niet en 
ik kan mij dat op zichzelf nog wel 
voorstellen, zij het dat het wel slordig 
is ten opzichte van de Kamer en 
vraagtekens zet bij de interne 
organisatie van het departement. Die 
slordigheid kan echter vandaag 
worden goedgemaakt door de feiten 
alsnog gewoon toe te geven. 
• Of de minister kende de feiten wel, 
maar wilde ze liever niet volledig 
geven. Ik kan mij dat echter van deze, 
al jaren te goeder trouw bekend 
staande minister niet voorstellen. 
Daarmee zou hij immers een ernstig 
feit stellen en zo ken ik hem niet. 

Totdat het tegendeel is bewezen, 
ga ik er dan ook van uit dat de eerste 
situatieschets geldt, dus dat de 
minister het niet wist. Ik nodig de 
minister dan ook uit nu absolute 
duidelijkheid te verschaffen. 

Bij bestudering van de stukken is 
mij overigens het volgende nog 
speciaal opgevallen. Al per 1 januari 
1978 bestond er een plicht voor 
visafslagen en handelaren om een 
administratie te voeren. Echter, drie 
opeenvolgende ministers van 
Landbouw en Visserij hebben na 1 
november 1978 bewust nagelaten 
om die administratieplicht in de 
praktijk te brengen door het stellen 
van nadere regels, met als motivering 

dat "de vrees bestond dat de afzet 
van vis zich dan zou verleggen buiten 
de afslag o m " . Met andere woorden: 
diverse betrokken ministers gedoog-
den bewust en jarenlang een situatie 
op de visafslagen die de wet niet 
bedoelde. Pas eind 1984, dus bijna 
zeven jaar later, werden de nadere 
regels eindelijk ingevoerd. 

Ik heb op dit punt nog enige 
vragen. Heeft die jarenlange coulante 
houding van de ministers er niet toe 
bijgedragen dat het normbesef van 
visafslagen en handelaren nadelig 
werd beïnvloed, ook na 1984? 
Wilden alle betrokken ministers 
eigenlijk wel een situatie op de 
visafslagen volgens de letter en de 
geest van de wet? Hadden de 
ministers door dat jarenlange nalaten 
niet op hun vingers kunnen natellen 
dat de visafslagen een eigen uitleg 
aan de administratieplicht zouden 
geven, hoewel ik het niet goedpraat? 
Is de minister het, achteraf gezien, 
met mij eens dat eerder dan eind 
1984 maatregelen hadden moeten 
zijn getroffen? Dan waren ons en de 
minister nu veel problemen bespaard 
gebleven. 

D 
De heer Schut te (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De visserij is in discussie 
gekomen, niet vanwege de kwaliteit 
van haar produkt, maar vanwege 
vermoedelijke praktijken in de 
bedrijfstak en vervolgens vanwege de 
positie van de verantwoordelijke 
bewindsman daarbij. Beschuldigin-
gen gaan over en weer. Het is zaak, 
hierover spoedig duidelijkheid te 
krijgen, opdat niet onnodig lang de 
bedrijfstak, individuele personen en 
ons land in het algemeen in opspraak 
blijven. 

De vraag of er een grijze markt is 
of was, behoeft geen vraag te zijn. 
De minister heeft zich aanvankelijk 
zodanig uitgelaten dat hij de indruk 
wekte het zelf ook niet zeker te 
weten en dat er slechts sprake zou 
zijn van geruchten, verhalen en 
beweringen, maar daarna heeft de 
minister er geen twijfel over laten 
bestaan: er is een grijze markt en dat 
niet sinds gisteren maar al jarenlang, 
zij het dat de vorm en de benaming 
nogal eens veranderden. 

Belangrijk is dan het antwoord op 
de vraag of de verantwoordelijke 
bewindsman zo'n grijze markt heeft 
toegelaten, goedgekeurd of anders-
zins mede voor zijn verantwoordelijk-
heid heeft genomen. Dan ontstaat er 

verwarring. Op de beschuldiging dat 
het departement het bestaan van een 
grijze markt stilzwijgend heeft 
goedgekeurd, volgde de ene na de 
andere ontkenning. Tegelijk werd 
gesproken over het nog steeds 
ontbreken van het onomstotelijke 
juridische bewijs. Ik heb de indruk 
dat twee zaken gekoppeld worden 
die duidelijk onderscheiden moeten 
worden. Een stilzwijgende toestem-
ming is naar haar aard moeilijk te 
bewijzen. Anders zou er van stilzijgen 
geen sprake zijn. Zo'n toestemming 
zou afgeleid kunnen worden uit een 
reeks van feitelijkheden. Daarbij is 
niet zozeer van belang wat het 
departement feitelijk deed als wel 
wat het eventueel naliet. Van belang 
is ook welke conclusies belangheb-
benden uit het handelen en nalaten 
van het departement konden trekken. 

Om die vragen te kunnen beant-
woorden, is inzicht nodig in de 
reacties van het departement op 
feitelijkheden en vermoedens, die 
wezen in de richting van een grijze 
markt. Is op ruime schaal proces-ver-
baal opgemaakt wegens het 
verhandelen van vis zonder registra-
tie of zonder een onjuiste aandui-
ding, of werd daarvan in veel 
gevallen afgezien, omdat strafvervol-
ging toch niet erin zat? Dit soort 
vragen zullen in de komende tijd de 
aandacht vragen. 

De minister legt veel nadruk op de 
onzekerheden in verband met 
Europese regelgeving en recht-
spraak. Ik ontken die onzekerheden 
niet, maar als deze aanleiding zouden 
geven om op grote schaal niet te 
reageren op gegevens die wijzen in 
de richting van een grijze markt dan 
zou het niet zo verwonderlijk zijn dat 
verhalen ontstaan over een stilzwij-
gende toestemming. Daarmee is 
uiteraard het ontduiken van de 
voorschriften niet goedgepraat, maar 
zo wordt wel bevorderd dat men 
tussen de mazen van het net door 
gaat kruipen. 

Dat vervolgens het onomstotelijke 
juridische bewijs pas geleverd is na 
een rechterlijke veroordeling die 
onherroepelijk is geworden, is juist. 
Het ontbreken ervan mag echter niet 
leiden tot het afzien van verder 
optreden. 

Evenmin is dit een afdoende 
argument om tegenover de Kamer 
behoedzame formuleringen te 
gebruiken die de indruk kunnen 
wekken dat het nog maar de vraag is 
of het verschijnsel "grijze markt" wel 
zo'n probleem is. De minister had 

Tweede Kamer Visserijcontrole 
20 november 1986 
T K 2 6 26-1453 



Schutte 

toch gewoon kunnen verklaren dat 
uit de hem ter beschikking staande 
gegevens blijkt van het bestaan van 
een grijze markt? Hij had eraan 
kunnen toevoegen welke gegevens 
tot welke concrete maatregelen 
hebben geleid. Nu lezen wij in de 
notitie van de vorige week over een 
reeks verscherpingen van de regels 
en over versterking van het controle-
apparaat. Ik neem aan dat het om 
goede maatregelen gaat, maar als wij 
niet weten welke concrete reacties 
volgen op welke concrete rapporta-
ges, is het moeilijke antwoord te 
geven op de vraag of en, zo ja, in 
hoeverre de houding van het 
departement ertoe heeft bijgedragen 
dat de grijze markt zich kon ontplooi-
en. 

Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat 
voor mij nog niet alle vragen 
beantwoord zijn. Meer concrete 
informatie lijkt mij daarvoor nodig. 
Het zal evenzeer duidelijk zijn dat het 
uit de overgelegde stukken constate-
ren van een grijze markt onvoldoende 
argument vormt om de minister te 
verwijten dat hij de Kamer onjuist 
heeft geïnformeerd. Een antwoord 
meer recht door zee was te verkiezen 
geweest en krijgen wij naar ik hoop 
alsnog, maar het verwijt van onjuiste 
informatie aan de Kamer moeten wij 
reserveren voor de gevallen, waarin 
het onomstotelijke bewijs daarvan 
geleverd is. 

D 
Minister Braks: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik breng in herinnering dat 
ik op 6 november op mijn verzoek, 
zoals de heer Tazelaar zei, overleg 
heb gevoerd met de vaste commissie 
voor de Visserij over de ontduiking 
van de Europese vangstbeperkingen. 
Helaas heb ik nadien, onder andere 
uit berichten in de pers, moeten 
constateren, dat mijn vooral in 
tweede termijn gebezigde woordkeu-
ze aanleiding heeft gegeven tot 
verwarring. Ook uit de bijdragen van 
vandaag van de geachte afgevaardig-
den moet ik afleiden, dat ik misver-
standen kan hebben gewekt. Daarom 
hecht ik eraan, allereerst deze 
verwarring weg te nemen en zo goed 
mogelijk duidelijkheid te verschaffen. 

Ik heb met mijn woordkeuze niet 
willen ontkennen dat het ministerie 
reeds geruime tijd op de hoogte is 
van het bestaan van een grijze c.q. 
zwarte markt. Ik zou dat ook moeilijk 
kunnen doen. In het verleden is 
immers het ontduiken van de 

vangstvoorschriften ook meermalen 
onderwerp van overleg geweest, 
onder andere met de vaste commis-
sie voor de Visserij. Ook zijn in de 
periode die achter ons ligt, door het 
ministerie de voorschriften en de 
controle daarop niet voor niets 
steeds aangescherpt. Ten slotte zou 
ik met mijzelf in tegenspraak komen, 
aangezien ik op dezelfde dag dat het 
mondeling overleg plaatsvond, op 
vragen van de Kamer schriftelijk heb 
geantwoord, dat geleidelijk aan het 
bestaan van een zogenaamde grijze 
of tweede markt duidelijk is gewor-
den, en dat men zich daarom binnen 
het ministerie is gaan beraden op 
maatregelen om deze grijze markt 
adequaat te bestrijden. 

Wat ik toen wel heb willen 
ontkennen — want daarvan werden 
wij beticht — is, dat het ministerie 
actief zou hebben meegewerkt aan 
of toestemming zou hebben verleend 
voor het ontduiken van de vangstbe-
perkingen. Ik heb daarvoor nog 
steeds geen aanwijzingen kunnen 
vinden. In de discussie heb ik mij, 
achteraf gezien, kennelijk niet steed 
adequaat uitgedrukt. Uit de schrifte-
lijke antwoorden op de vragen van de 
Kamer moge onder andere duidelijk 
zijn, dat het vanzelfsprekend niet in 
mijn bedoeling heeft gelegen om de 
Kamer over deze kwestie verkeerde 
informatie te verstrekken. Ik heb mij 
dan ook gehaast om de Kamer, 
aansluitend op het mondeling 
overleg, de toen reeds toegezegde 
notitie over de visserijcontrole toe te 
sturen, ten einde zo snel mogelijk 
elke onduidelijkheid weg te nemen. 

Toestemming? Nee. Kennis? Ja. 
Dan blijft natuurlijk de vraag open 
wat het ministerie met die kennis 
heeft gedaan. Afgelopen vrijdag heb 
ik de Kamer, behalve het overzicht 
over de controle, ook een overzicht 
verstrekt van de maatregelen die het 
ministerie in de loop der jaren heeft 
genomen. Ik meen, dat uit dit 
overzicht en uit de notitie over de 
visserijcontrole duidelijk blijkt, dat het 
ministerie niet heeft stil gezeten. Of 
het, achteraf bezien, voldoende is 
geweest en of het beter had gekund, 
is natuurlijk een beleidsvraag 
waarover ik graag met de Kamer wil 
discussiëren. Ik herhaal: zoals dat 
ook in de afgelopen jaren regelmatig 
is gebeurd. In de notitie over de 
visserijcontrole heb ik een aantal 
maatregelen voorgesteld om tot een 
verdergaande aanscherping van de 
voorschriften te komen. Ook 

daarover wil ik de komende tijd graag 
met de Kamer van gedachten 
wisselen. 

Verleden week heb ik op verzoek 
van de vaste commissie voor de 
leden van de Kamer de verslagen van 
de buitendienstmedewerkers van de 
directie Visserij vertrouwelijk ter 
inzage gelegd. Enkele leden van de 
Kamer hebben deze verslagen 
geraadpleegd. Het lijkt mij daarom 
goed, enkele woorden te wijden aan 
de functie van deze verslaglegging 
door onze buitendienstmedewerkers. 
Eén van de taken van de buiten-
dienstmedewerkers is om de directie 
in Den Haag zo goed mogelijk te 
informeren over hetgeen in de 
dagelijkse praktijken van de visserij-
wereld speelt. Daarbij gaat het 
natuurlijk niet alleen om het peilen 
van de stemmingen in de visserijwe-
reld zelve, maar vooral ook om het 
verschaffen van informatie over de 
uitwerking van het visserijbeleid van 
de overheid in de praktijk. Zo bezien 
is het dan ook niet verwonderlijk dat 
deze ambtenaren het als hun taak 
zagen, in hun verslagen ook ruime 
aandacht te besteden aan ontduiking 
van visserijvoorschriften. Zo bezien is 
het ook niet verwonderlijk dat de 
geachte afgevaardigden die de 
verslagen inmiddels hebben geraad-
pleegd, bepaalde passages hebben 
aangetroffen over wat wij noemen 
het grijze of zwarte circuit of de 
tweede markt. Dat staat er heel 
duidelijk in. 

In het bijzonder is de vraag 
gesteld, of het ministerie wel 
voldoende is opgetreden tegen 
ontduiking van de voorschriften door 
de visafslagen. Daarbij gaat het 
natuurlijk over de periode vanaf het 
moment dat er nadere regels aan de 
administratie van de visafslagen zijn 
gesteld. Voor die tijd moest er een 
administratie zijn, maar waren er 
geen nadere bepalingen voor. Dat 
betekent bij voorbeeld — dit is tot op 
de dag van vandaag het geval - dat 
consignatiehandel op zich zelf geen 
vergrijp is. Er is immers geen 
veilplicht. Consignatiehandel is dus 
een zaak die niet via de administratie 
van de veiling hoeft te lopen. Daarom 
hecht ik eraan, er nog eens op te 
wijzen dat van voorschriften, gericht 
op de visafslagen, pas sprake is 
vanaf 15 november 1984. Eerst 
vanaf die datum waren de visafsla-
gen gehouden, een zodanige 
administratie bij te houden dat 
daaruit de vissoort, de hoeveelheid 
daarvan en de naam van de aanvoer-
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der bleek. Het voorschrift luidt in zijn 
volle omvang als volgt: de aanvoer-
der van vis, degene die vis van de 
aanvoerder betrekt en degene die zijn 
bemiddeling verleent bij het veilen 
van vis, zijn verplicht, dagelijks een 
administratie bij te houden van de 
overdracht en de opslag van vis. Ook 
de handel moet dus zo'n administra-
tie bijhouden, als het produkt buiten 
de visafslagen om gaat. Daarbij kan 
het gaan om consignatiehandel. Ik 
zeg dit om het begrip in zijn juiste 
context aan te geven. 

Zodra bij het ministerie de indruk 
ontstond dat de zojuist genoemde 
regeling niet voldoende werd 
nageleefd, is daartegen vrij snel actie 
ondernomen. Zo begon het eerste 
intensieve AID-onderzoek naar de 
administratie van een afslag al in 
maart 1985. Dat wil zeggen, binnen 
4 maanden na het van kracht worden 
van de regeling. Ik meen dan ook dat 
het ministerie op dit punt bepaald 
niet van stilzitten kan worden beticht. 
Dit in antwoord op een paar concrete 
vragen hierover. 

Natuurlijk is dan de vraag aan de 
orde, of het ministerie op het vlak 
van de aanscherping van de regelge-
ving ook voor 1984, dus voordat 
deze aanvullende maatregelen voor 
de administratie golden, adequaat is 
opgetreden. Ik ga toch even in op 
deze vraag van de heren Te Veldhuis 
en Eisma, teneinde de indruk weg te 
nemen dat het ministerie tot 1984 te 
traag is geweest bij het aanscherpen 
van voorschriften. Toen in 1975 de 
eerste nationale quoteringsmaatre-
gelen werden ingevoerd, was voor de 
controle op de naleving daarvan een 
registratieplicht voor vissers nodig. 
Dat gebeurde op grond van de 
verordening Opgave visaanvoer. Dat 
is een verordening uit 1976, van het 
Produktschap voor Vis en Visproduk-
ten. In 1977 werd de Visserijwet 
1963 gewijzigd om snel en adequaat 
te kunnen inspelen op internationale 
ontwikkelingen op het gebied van 
quoteringsmaatregelen en controle-
voorschriften. Ter uitvoering daarvan 
is op 1 januari 1978 het Reglement 
zee- en kustvisserij tot stand 
gebracht. De eerste EG-controlever-
ordening dateert van 1980. Uitvoe-
ring daarvan was reeds geregeld in 
genoemde verordening van het 
produktschap. Ten slotte is, nadat in 
1983 het gemeenschappelijk 
visserijbeleid daadwerkelijk een feit 
werd, vanaf 1984 een groot aantal 
nationale voorschriften tot stand 
gebracht, ter uitvoering van de 

verschillende EG-verordeningen. 
Voor 1984 zijn dus wel degelijk 
voorschriften tot stand gebracht, zij 
het dat dit geleidelijk is gebeurd. 
Voor die geleidelijkheid bestonden 
evenwel goede gronden. Er kan niet 
voldoende op gewezen worden dat er 
voor de totstandkoming van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid in 
feite sprake was van een nationaal 
visserijbeleid, waarvan de verenig-
baarheid met het EG-recht voortdu-
rend is betwist. Derhalve was bij het 
aanscherpen van de nationale 
voorschriften uiterste omzichtigheid 
geboden. Immers, als de bevoegd-
heid tot het nemen van nationale 
maatregelen op zichzelf al ter 
discussie staat, is terughoudendheid 
bij het stellen van verdere nationale 
voorschriften geraden. De lange rij 
van prejudiciële vragen toont dit ook 
aan. Uit het op afgelopen vrijdag 
verstuurde overzicht van maatregelen 
voor de vangstbeperking blijkt dat 
ook de controle voor 1984 — maar 
toen natuurlijk naar de vissers, want 
daar hadden de maatregelen 
betrekking op — intensief is geweest. 
Gelet op de weergave die ik in dat 
overzicht heb gegeven, ben ik dan 
ook van mening dan van de bewuste 
nalatigheid, die toch ook door de 
heer Te Veldhuis werd gesuggereerd, 
geen sprake kan zijn. Illustratief in dit 
opzicht is de discussie die bijna 
jaarlijks ook met de Kamer heeft 
plaatsgehad over de veilplicht. 
Voortdurend waren wij bezig met het 
aanscherpen en met de mogelijkhe-
den daartoe. 

De heren Nijland en Eisma zijn 
ingegaan op mijn bewoordingen van 
verleden week. Ik herhaal dat mijn 
bewoordingen door de accenten die 
in de opeenvolgende fasen van de 
discussie zijn gelegd aanleiding 
kunnen zijn geweest tot verwarring. 
Dat betreur ik natuurlijk. Geleidelijk 
aan is het bestaan van een grijs 
circuit duidelijk geworden, in welke 
vorm ook, gelet op de actualiteit van 
de regelgeving. Dat wisten wij 
natuurlijk al vanaf 1976, maar dan in 
relatie tot de toen geldende voor-
schriften. Ik heb eraan toegevoegd 
dat wij ook niet stil hebben gezeten. 
Om aan te tonen dat er niet bij wijze 
van spreken met terugwerkende 
kracht valt te reageren — de 
indringendheid van de vragen wijst 
daar bijna op — en dat het tijd vergt 
eer men adequaat kan reageren, ben 
ik vervolgens de opeenvolgende 
fasen van geruchten, vermoedens en 
sterke aanwijzingen gaan opsommen. 

Ik wil niet verhelen dat ik op dat 
moment ook een signaal kreeg dat 
mij aanzette tot enige zorgvuldigheid. 
Er zijn op dit moment onderzoekin-
gen gaande, waarbij mensen zeer 
persoonlijk worden ondervraagd. Uit 
overwegingen van zorgvuldigheid 
heb ik op dat moment niet gezegd 
dat ik het absoluut zeker weet. 

Er was nog een andere factor. Bij 
het begin van het mondeling overleg 
heb ik een document gebruikt 
waaruit ik een gedeelte van mijn 
inleidende opmerkingen haalde. De 
heer Eisma vroeg toen of hij het 
document mocht hebben. U, 
Mijnheer de Voorzitter, toevallig ook 
voorzitter van de vaste Commissie 
voor de Visserij, hebt toen opgemerkt 
— op grond van uw eigen waarne-
ming - dat ik ook buiten mijn 
tekstboekje was gegaan en dat ik mij 
niet geheel aan de tekst had 
gehouden. Te meer omdat ik, ook 
nog maar kort geconfronteerd met 
deze problematiek, niet wist of dat 
mondeling overleg misschien nog 
aanvullende gegevens behoefde, heb 
ik gezegd dat de Kamer van mij een 
controlenotitie zou krijgen, eventueel 
aangevuld met nog noodzakelijke 
gegevens waartoe het overleg 
aanleiding kon zijn. Gelet op die 
mededeling, blijf ik van mening dat ik 
op dat moment, ook bij de beschrij-
ving van het proces, die zorgvuldig-
heid mocht betrachten. 

Daarbij kwam dat ik op de hoogte 
was van het bestaan van een grijs 
circuit, met name via de rapportage. 
Ik mag wel bekennen dat ik die 
rapportage zelf nog nooit had 
gelezen, al kende ik het bestaan 
ervan wel, de wijze van beschrijving 
echter niet. Te meer omdat ik de 
breedte van de rapportage van onze 
visserij-vertegenwoordigers niet ken, 
heb ik toen een slag om de arm 
gehouden om in ieder geval zelf 
meer duidelijkheid te verkrijgen 
alvorens mij er echt over uit te laten. 
Die situatie heeft mogelijk geleid tot 
verwarring. Verwarring kan ook 
ontstaan door vele zaken die in de 
opeenvolgende fasen van verslagge-
ving, maatregelen en controlemetho-
dieken door elkaar te halen zijn, in 
het geleidelijke proces bij het tot 
stand komen van het Europese 
visserijbeleid en in de daarop geënte, 
nationale controlemaatregelen. 

Dit is de gang van zaken geweest 
waarover ik met uw Kamer graag van 
gedachten zal wisselen als daaraan 
behoefte is. 
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De Voorzit ter: Ik stel voor, de 
spreektijd in tweede termijn te 
bepalen op twee minuten per fractie. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de minister 
voor zijn antwoord waarin hij stelt, 
dat hij het betreurt dat zijn onduidelij 
ke woordkeuze aanleiding is geweest 
voor misverstanden die ons in ieder 
geval tot de conclusie hebben 
gebracht dat er onvolledige, onjuiste 
informatie is gegeven. Ik ben blij dat 
er nu duidelijkheid is. De minister is 
deze keer zeer duidelijk geweest over 
de kennis waarover het ministerie 
beschikt en beschikte. Daarmee is 
deze zaak, voor wat de kennis 
betreft, van de baan. 

Dat geldt niet voor het verdere 
overleg en het verdere onderzoek. 
Laat daar geen misverstand over 
bestaan. Het is een taak voor zowel 
de Kamer als voor de minister om 
duidelijk uit te maken of er sprake is 
geweest van enige vorm van 
betrokkenheid of niet. Welnu, die 
betrokkenheid kan actief zijn — 
toestemming geven, instemmen met 
iets, misschien het bevorderen van 
iets - maar die kan ook passief zijn, 
zoals het niet of veel te laat reageren 
op kennis die men heeft — wij weten 
nu dat men die kennis had — of 
gedogen. De minister zegt in het 
document dat hij ons vorige week 
vrijdag heeft doen toekomen: van 
enige vorm van toestemming is geen 
sprake geweest. Welnu, Voorzitter, 
dat nemen wij nu even aan. Ik had 
graag dat de minister binnenkort — 
en ik vraag het antwoord bewust niet 
nu — de Kamer kan zeggen dat er 
niet alleen van enige vorm van 
toestemming maar van enige vorm 
van betrokkenheid, inclusief de 
passieve betrokkenheid, geen sprake 
is geweest. Ik vraag de minister met 
nadruk op deze vraag van mij niet te 
antwoorden, voordat hij daarover 
goed heeft nagedacht. 

D 
De heer Ni j land (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik dank de minister 
voor de antwoorden die hij heeft 
gegeven. Ook ik ben van mening dat 
de verwarring die is ontstaan niet 
alleen de Kamer maar ook de sector 
in zijn total i teit geen goed doet. Ik 
betreur dat in hoge mate. Ik wi l dat 

nog eens in alle duidelijkheid 
vaststellen. Een sector waar erg veel 
problemen zijn, kan dergelijke zaken 
er niet meer overheen krijgen. 

De minister heeft gesproken over 
een aantal maatregelen die hij heeft 
aangekondigd. Ik ben daar in eerste 
termijn niet op ingegaan. Laat op 
voorhand duidelijk zijn, dat ook de 
fractie van het CDA van oordeel is, 
dat de maatregelen die tot dusverre 
genomen zijn, uiteraard nageleefd 
moeten worden en dat de in de 
toekomst nog te nemen maatregelen 
ook nagekomen moeten worden. Op 
dit moment is er geen tijd voor, maar 
in de komende weken is er wel 
gelegenheid om met de minister 
ernstig na te denken over een wijze 
om dergelijke praktijken, die vastge-
steld zijn en die al een aantal jaren 
aanwezig zijn, nog meer de kop in te 
drukken. Dergelijke zaken, mijnheer 
de Voorzitter, mogen en kunnen wij 
niet tolereren. 

D 
De heer Eisma (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zouden het vanmid-
dag alleen hebben over de kennis van 
de minister met de situatie op de 
visafslagen en niet over de vraag of 
de maatregelen die op die kennis zijn 
gevolgd, adequaat zijn geweest. Over 
dit laatste zullen wij later spreken en 
daarom ga ik nu ook niet in op het 
deel van het betoog van de minister 
dat betrekking heeft op zijn beleid. 

Toestemming: nee; kennis: ja, dat 
was het centrale element van dit 
debat. Ik blijf bij mijn vraag op welk 
moment die kennis echt aanwezig 
was. Met andere woorden, op welk 
moment is de geleidelijkheid 
overgegaan in zekerheid? Kennis: ja; 
dat accepteren wij. Over toestenv 
ming in passieve of in actieve zin 
zullen wij in een later stadium praten. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook ik dank 
de minister voor zijn duidelijke en niet 
mis te verstane reactie op het 
cruciale punt dat door hem bondig is 
samengetrokken in vier woorden. 
Toestemming: neen, kennis: ja. 

Hierover bestaat nu duidelijkheid. 
Duidelijkheid was ook wel nodig in de 
verhoudingen die wat vertroebeld 
dreigden te geraken. De SGP-fractie 
heeft nooit gedacht aan het bewust 
achterhouden van informatie. In dit 

stadium was dat voor ons niet aan de 
orde. Niet ontkend kan worden dat 
verwarring was ontstaan. Het is goed 
dat daaraan op zo kort mogelijke 
termijn een eind wordt gemaakt. 
Zuiverheid en zorgvuldigheid in het 
omgaan met elkaar zijn geboden, 
juist in het bedrijven van politiek. De 
politiek is op elke duiding van enige 
betekenis bijzonder gevoelig. Het 
gaat nu om de vraag: hoe nu verder? 
Hierover komen wij niet meer in deze 
vergadering, maar wel in een 
vergadering op korte termijn te 
spreken. Ik heb in eerste termijn in 
dit verband enkele opmerkingen 
gemaakt van materiële en ook van 
immateriële aard, waarover indrin-
gende discussie nodig is. Ook mijn 
fractie is van mening dat orde op 
zaken moet worden gesteld. Al met 
al zal het een zaak zijn van gemeen-
schappelijk de schouders eronder 
zetten om de moeite van de sector 
op te heffen. 

D 
De heer Te Veldhuis (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! De minister 
ontkent nu dat het ministerie niet op 
de hoogte was. Hij erkent ruiterlijk 
dat hij de maandverslagen niet had 
gelezen. Dat was de eerste mogelijk-
heid, waarop ik doelde. Wat de 
minister vandaag heeft gezegd, is 
duidelijk. Het ware beter geweest als 
die duidelijkheid op 6 november j l . 
was ontstaan. Maar goed, de 
duidelijkheid is er nu. Ik ben in elk 
geval tevreden met de ruiterlijke 
erkenning van de minister dat hij 
ervan af wist. Daarom moet nu 
verder alle aandacht worden 
geschonken aan de noodzaak van het 
voeren van materieel beleid, hetgeen 
nog lange discussies met zich zal 
brengen. 

Ik wil toch nog ingaan op de 
periode 1978-1984. De minister 
antwoordde dat er geen bewuste 
nalatigheid was geweest met 
betrekking tot nieuwe regelgeving. 
Hij heeft een uitvoerige motivering 
aangegeven. Daarbij wees hij met 
name op de wettelijke complicaties. 
Op pagina 3 van de notitie waarmee 
de minister vorige week vrijdag 
kwam, staat: met het stellen van 
nadere regels voor de eisen waaraan 
de administraties dienen te voldoen, 
is aanvankelijk gewacht, omdat de 
vrees bestond dat, naarmate de afzet 
via de veiling stringenter werd 
geregeld, de afzet zich zou verleggen 
buiten de afslag om. Trekt de 
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Te Veldhuis 

minister dat gedeelte van zijn notitie 
nu in of houdt hij er — als aanvulling 
op hetgeen hij zojuist zei - toch aan 
vast? Op dit punt is meer duidelijk-
heid gewenst. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
zijn beantwoording. Hij antwoordde 
zoals dat te verwachten was. Hij zei, 
dat het bestaan van de grijze markt 
hem, maar ook anderen, bekend was. 
Dat heeft hij op 6 november mijns 
inziens ook niet ontkend. Hij heeft 
dat echter, zoals ik in eerste termijn 
al zei, iets te voorzichtig onder 
woorden gebracht. Dat heeft tot die 
onduidelijkheid bijgedragen. De 
conclusie van 6 november, inclusief 
de beantwoording van de schriftelijke 
vragen en wat verder bekend was, 
kon toch niet anders zijn dan dat de 
minister, evenals de Kamer, wist van 
het bestaan van een grijze markt in 
enigerlei vorm. Zodoende is de 
situatie, na het antwoord van de 
minister, niet wezenlijk anders dan 
voor dit debat. Het verwijt dat 
gemaakt is over onjuiste informatie 
aan de Kamer is dan ook ongegrond. 

De reactie die het departement 
heeft gegeven op die kennis van het 
bestaan van een grijze markt, 
benadrukt de verscherping van de 
regels. Dat is ons ook uit de notitie 
van de vorige week voldoende 
duidelijk geworden. Blijft liggen de 
vraag, of de sanctiemaatregelen die 
getroffen zijn naar aanleiding van het 
bekend worden van het bestaan van 
de grijze markt, adequaat zijn 
geweest. Daarover is al eerder 
gezegd dat dit nu niet aan de orde is. 
Dit zal in de komende tijd de 
aandacht van de commissie vragen. 

D 
Minister Braks: Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst wil ik mijn 
erkentelijkheid uitspreken voor de 
woorden van de kamerleden in deze 
tweede termijn. Ik heb zojuist 
gezegd, mijnheer Tazelaar, dat ik nog 
steeds geen aanwijzingen heb. Dat 
betekent dat ik mijn uitspraken 
daarop baseer. Ik zal niet nalaten, als 
ik nadere aarwijzingen zou ontwaren, 
daarvan de Kamer te berichten. Zo 
hoort dat. 

De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het moet nu even heel 
precies gaan. Wij hebben de laatste 

week mijns inziens te veel over 
woorden gehannest, terwijl het over 
grotere problemen ging. Als de vaste 
commissie voor de Visserij de 
volgende week zal besluiten om het 
onderzoek naar de eventuele 
betrokkenheid — ik denk dan in 
eerste instantie aan passieve 
betrokkenheid — door te zetten en 
de Kamer zou tot de conclusie 
komen dat deze er geweest is, moet 
dat niet in conflict komen met een 
verklaring die de minister voor die 
tijd of in ieder geval nu, heeft 
afgelegd, namelijk dat dat niet zo is. 
Ik heb nog geen enkel bewijs dat het 
zo is, maar dat zou ik kunnen krijgen. 
Legt hij dan geen harde verklaringen 
af voordat hij dat zelf eerst onder-
zocht heeft? 

Minister Braks: Ik moet voorzichtig 
zijn met mijn formuleringen, maar 
wat dit betreft, staan wij quitte. Ik 
heb slechts verklaringen afgelegd op 
basis van mijn kennis op dit moment. 
Ik heb hieraan ook toegevoegd dat ik 
nu ook geen aanwijzingen heb. Ik heb 
voorts medegedeeld dat er natuurlijk 
een klimaat is ontstaan doordat er 
geverbaliseerd en vervolgd werd, 
maar men is niet tot daadwerkelijke 
strafmaatregelen gekomen. Ik heb 
ook eerder gezegd dat dit natuurlijk 
het gezag van de controlerende 
instantie en van het departement bij 
het bedrijfsleven niet vergroot heeft. 
Die situatie heb ik daarom geschetst, 
omdat dat een gevolg was van de 
feitelijke gang van zaken met 
betrekking tot de totstandbrenging 
van regels. Als men dat gaat 
aanduiden als een passieve betrok-
kenheid, moeten wij daarover nog 
eens van gedachten wisselen. Ik wil 
echter nu al nadrukkelijk vermeld 
hebben dat die situatie zich wel heeft 
voorgedaan. Ik heb de heer Schutte 
in eerste termijn niet geantwoord op 
zijn vraag wat ik in die onduidelijke 
situatie heb gedaan. Ik heb duizen-
den processen-verbaal laten 
opmaken. Die zijn ook voor de 
rechter gebracht. Door de steeds 
weer voorkomende twijfel over de 
gerechtigdheid van Nederland om dit 
soort maatregelen te treffen, is er 
natuurlijk wel een situatie ontstaan 
die door sommigen misschien zelfs 
als een gedoogsituatie is aangeduid. 
Het was echter meer onmacht. De 
processen-verbaal zijn opgemaakt in 
alle situaties die in het prioriteiten-
schema van de AID staan. Voor 
degenen die niet precies weten hoe 
dat zit, verwijs ik naar het interview 

met de directeur van de AID, dat 
gisteren in de NRC is gepubliceerd. 
Dat geeft een indruk van hoe zoiets 
loopt. 

Van die situatie wil ik nu geen 
afstand nemen, want dat is de 
feitelijke reden geweest waarom de 
controle in Nederland minder 
effectief is geweest. Dit kan ook 
aanleiding geven bij de verantwoor-
delijken (politiek en ambtelijk) om 
zich nog eens achter de oren te 
krabben inzake het nemen van 
versterkte maatregelen. Ik zeg dit 
met name in de richting van de heer 
Te Veldhuis. 

Ik kom dan gelijk bij de vraag, hoe 
wij dat in de toekomst aanpakken. De 
heer Te Veldhuis heeft daarbij een 
citaat gegeven, dat het niet stellen 
van nadere voorwaarden aan de 
visserijafslagen mede ingegeven 
werd door de vrees, dat er dan buiten 
de veiling om een en ander zou 
kunnen gebeuren. De vrees dus, dat 
het niet over de veiling kwam. Uit de 
hele discussie over de veilplicht mag 
ik afleiden dat dit een gerede zorg is. 
Tot op de dag van vandaag heb ik die 
zorg. Gezien de uitlatingen van 
voorzitter Daalder dezer dagen, is dat 
een ernstige zorg. Die uitspraken 
hebben mij overigens onaangenaam 
getroffen. Daarom doet het mij 
genoegen, de Kamer te kunnen 
mededelen dat de heer Daalder mij 
inmiddels heeft opgezocht en zijn 
verontschuldigingen heeft aangebo-
den, zowel op het zakelijke als op het 
persoonlijke vlak. Ik stel dat op prijs, 
omdat ik mij maar al te goed kan 
voorstellen hoe het bedrijfsleven en 
in het bijzonder de woordvoerders 
van dat bedrijfsleven op dit moment 
in een spanningsveld leven. Als ik 
hoor hoe hier door de heer Nijland 
een oproep wordt gedaan om met 
het bedrijfsleven tot een adequate en 
effectieve controle te komen, dan 
wijs ik erop dat ik de medewerking 
nodig heb van mensen als Daalder. 
Dat gold voor het verleden en dat 
geldt zeker ook voor de toekomst. 
Vandaar dat ik het bijzonder op prijs 
stel, dat de heer Daalder zo gerea-
geerd heeft. Ik ben ervan overtuigd, 
dat de sector eraan zal meewerken 
om in Nederland een effectieve 
controle op te zetten. 

De heer Eisma vroeg: sinds 
wanneer wist u het? Wij weten van 
het voorkomen van onregelmatighe-
den of ontduikingen sinds 1976. 
Maar het karakter van die kennis is 
natuurlijk altijd verschillend geweest. 
In het verleden was het bij voorbeeld 
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Braks 

niet mogelijk om als gevolg daarvan 
een veilplicht te introduceren, want 
dat zou naar Europees recht een 
verboden maatregel zijn geweest. Wij 
hebben er desalniettemin heel veel in 
de Kamer over gesproken. Wij 
hebben toen unanieme uitspraken 
aangehoord, dat het wel zou moeten. 
Maar het kon niet. Wij hebben dus 
sinds 1976 kennis gehad van het 
bestaan van onregelmatigheden en 
van vormen van ontduiking. Dat was 
in het verleden natuurlijk niet 
toegespitst op de afslagen, want die 
hadden toen geen verplichting om 
hun boekhouding zodanig in te 
richten dat wij daarop de controle 
konden afstemmen. Zij hadden 
natuurlijk wel de verplichting om een 
normale boekhouding bij te houden. 
De zorg daarvoor ligt in de vraagstel-
ling die de heer Te Veldhuis naar 
voren heeft gebracht. Wij wisten het 
dus geleidelijk aan vanaf 1976, maar 
de kennis moest telkens getoetst 
worden in relatie tot de toen 
geldende voorschriften en controle-
praktijken. De zaken die nu spelen en 
de aantijging die ons bereikte, dat wij 
dat zouden hebben toegestaan, 
spitsten zich natuurlijk toe op de nu 
geldende maatregelen met betrek-
king tot de visafslagen. Daar vinden 
de onderzoeken ook plaats. Vier 
maanden nadat de maatregelen 
gesteld waren, hebben wij zulke 
vergaande maatregelen genomen dat 
wij de hele boekhouding in beslag 
nemen en dat er sprake is van zeer 
indringende verhoortechnieken. Men 
kan ons dan op dat punt niet van 
laksheid betichten. Ook voor die tijd 
hebben wij duizenden processen-ver-
baal verzameld totdat zij eindelijk tot 
executie konden komen. Maar dat 
heeft niet effectief kunnen werken. 

De heer Eisma (D66): Begrijp ik het 
goed, dat de minister zegt dat het 
hem duidelijk is geworden in een 
soort proces van geleidelijkheid vanaf 
1976? Ik doel dan op duidelijkheid 
over de grijze markt. 

Minister Braks: Maar wij hebben ook 
niet stilgezeten. 

De heer Eisma (D66): Ik wil alleen 
weten, of dit uw woorden waren. 

Minister Braks: Ik heb gesproken 
van ontduikingen en onregelmatighe-
den. Dat zijn weer woorden, maar ik 
pak ze nu zo hard mogelijk om 
duidelijk te maken dat wij misleid 
werden in onze controlemogelijkhe-

den, doordat de administraties niet 
voldoende waren — dat betreft de 
vissers, want die hadden opdracht 
om dat te doen — of doordat het 
zodanig werd ingericht dat wij het 
niet konden zien. Wij hebben wel wat 
gedaan: verscherping en aanpassing 
van de maatregelen. Verder hebben 
wij via de Algemene Inspectiedienst 
opsporingen verricht en processen-
verbaal gemaakt. In die tijd is het niet 
steeds tot sancties gekomen. Pas nu 
zijn er gerede aanwijzingen dat een 
grijs circuit nog steeds bestaat, 
ondanks het feit dat wij verscherpte 
maatregelen voor de veilingen 
hebben afgekondigd. Toen kwam de 
aantijging dat wij dat getolereerd 
zouden hebben en daarom zitten wij 
hier nu bij elkaar. 

Ik heb de heer Schutte al geant-
woord op zijn vraag of de maatrege-
len adequaat waren. In aantal was 
dat wel zo, want het aantal proces-
sen-verbaal is niet gering geweest 
voor dergelijke overtredingen. 
Hoewel ik er geen oordeel over heb, 
vraag ik mij de laatste dagen 
werkelijk af, of de maatregelen bij 
andere vormen van overtreding van 
de Nederlandse wet wel even zwaar 
zouden zijn geweest. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzi t ter: Ik stel voor, het 
verslag van het mondeling overleg 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 18.05 uur. 
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twee, van de SVR-externe betrek-
kingen, over diverse onderwerpen; 

een, van de Vereniging Oud-militai-
ren, over pensioen voor nabestaanden 
van NSB'ers; 

een, van G.C. Groen, over de 
weduwe Rost van Tonningen; 

een, van C.H. Vermeer, over 
misdaad en criminaliteit; 

een, van de wethouder van 
Financiën en Kunstzaken van het 
gemeentebestuur van Rotterdam, 
over de BKR-regeling. 

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

8. de volgende proefschriften: 
'Een school, twee talen' door 

J.M.F.B.G. Teunissen; 
'Condominium: A new housing 

sector in the Netherlands' door J . 
van Weesep; 

' Interetnische verhoudingen in 
een oude stadswijk' door W. de 
Jong. 

Deze proefschriften zijn opgenomen 
in de bibliotheek van de Kamer. 

Noot 2 (zieblz. 1401) 

Bijvoegsel 

Schriftel i jke antwoorden van de 
minister van Volkshuisvest ing, 
Ruimtel i jke Ordening en Mi l i eu -
beheer op vragen, gesteld bij de 
openbare behandeling in eerste 
te rmi jn van hoofdstuk X I (Volks 
huisvesting. Ruimtel i jke Orde-
ning en Mi l ieubeheer) van de 
r i jksbegroting voor 1987, voor 
zover betreft het deel Mi l ieube-
heer ( 1 9 7 0 0 - X I ) , en het I M P M. 
l ieubeheer 1987-1991 (19707) 

Vraag van het lid Veldhoen (PvdA) 
over het nationaal milieubeleidsplan. 

Het is de bedoeling om in het 
eerste nationale milieubeleidsplan 
ten aanzien van de belangrijkste 
milieuthema's en doelgroepen, 
alsmede enkele bijzondere gebieden 
concreter dan tot nu toe mogelijk is 
geweest, aan te geven, welke 
milieuresultaten nagestreefd worden. 

Tevens wordt daarin aangegeven 
op welke termijn en hoe deze 
doelstellingen gerealiseerd zouden 
moeten worden. De formulering van 
de beleidsdoelstellingen zal, voor 
zover mogelijk, geschieden tegen de 
achtergrond van beschikbare 
gegevens over lange-termijn-ontwik-

kelingen. Met de CRMH is overleg 
gaande over de instelling van een 
commissie voor lange-termijnontwik-
kelingen. 

Bij de voorbereiding van het plan 
zal aan de coördinatiefunctie van de 
Minister van VROM gestalte worden 
gegeven in lijn met het Plan integratie 
milieubeleid en de nota 'Meer dan de 
som der delen'. Zie voor het overige 
ook het antwoord op de schriftelijke 
vraag nr. 2 

Vraag van het lid Veldhoen (PvdA) 
over afslanking DGMH. 

Een ambtelijke werkgroep inventa-
riseert thans de mogelijkheden 
binnen mijn departement in het kader 
van de voor de gehele rijksoverheid 
uit te voeren afslankingsoperatie. 

Per departementsonderdeel 
worden de consequenties bezien van 
alternatieve afslankingsvoorstellen. 
Op voorhand is geen enkele taak 
uitgezonderd van het in kaart 
brengen van deze consequenties 
behoudens de versterking van het 
milieubijstandsteam, zoals toegezegd 
in de UCV van 3 november over de 
handhaving. De afslanking geldt dus 
ook voor de taken van de hoofdafde-
ling Water en de afdelingen Verkeer, 
Energie en Bestrijdingsmiddelen. 

De Ministerraad zal op korte 
termijn een beslissing nemen over de 
taaktelling per departement. 

Conclusies voor wat betreft de 
invulling van de taakstelling voor mijn 
departement kunnen derhalve pas 
dan worden getrokken. 

Vraag van het lid Veldhoen (PvdA) 
over C2-deponie en slufter. 

Het heeft ook mijn voorkeur dat dit 
soort projecten eenmalige akties zijn. 
Het valt evenwel niet met volledige 
zekerheid te voorspellen dat daarna 
dergelijke voorzieningen niet meer 
nodig zijn. 

Een en ander wordt bepaald door 
de resultaten van saneringen van 
afvalwater bij de bron, ook boven-
strooms van Nederland, in de 
komende jaren. Nederland dringt er 
in de Internationale Rijncommissie 
sterk op aan dat deze saneringen ook 
uitgevoerd worden. Wat betreft de 
C2-deponie zijn de ontwikkelingen 
ter vermijding van chemische 
afvalstoffen, in het bijzonder van 
niet-verwerkbare, van belang. 

In beide gevallen zal tijdig gesigna-
leerd moeten worden hoe gehandeld 
zal worden zodra deze faciliteiten vol 
zijn. Met betrekking tot de C2-deponie 
zal dit gebeuren in een reeds aan de 
Tweede Kamer toegezegde notitie. 

Vraag van het lid Ve ldhoen (PvdA) 
over specificatie afname budget voor 
onderzoek en schone technologie. 

Vanwege het algemene karakter 
van de ombuiging (o.a. negatieve 
prijsbijstelling) is de verlaging 
aangebracht op alle artikelen waar 
een post voor onderzoek en/of 
schone technologie is opgenomen. 
Specificatie: 
art. 52: milieugevaarlijke 
stoffen 0,7 min. 
art. 58: waterkwaliteits-
bescherming 1,1 min. 
art. 59: bodemsanering/ 
bescherming 1,9 min. 
art. 63: geluidhinder-
bestrijding 2,0 min. 
art. 64: bestrijding lucht-
verontreiniging 3,5 min. 
art. 65: stralen-
bescherming 0,8 min. 

Van het totale beschikbare budget 
ad 65,7 min. is ca. 10 min. aan te 
merken voor schone technologie. Dit 
bedrag is gelijk aan dat van 1986, 
zodat op dit onderdeel in feite geen 
verlaging is aangebracht. 

Het ligt in de bedoeling bij de 
begroting 1988 de beschikbare 
middelen voor schone technologie 
afzonderlijk zichtbaar te maken. 

Vraag van het lid Ve ldhoen (PvdA) 
over DeNoxwél in Duitsland, niet in 
Nederland. 

In Duitsland wordt toepassing van 
rookgasbehandeling voor de beper-
king van NO„, zoals selectieve 
katalytische reductie als 'stand der 
techniek' beschouwd voor de grotere 
installaties. In Nederland is daarvan 
vooralsnog uit kostenoverwegingen 
afgezien. Bovendien wenste men de 
ontwikkeling van procesgeïntegreerde 
technologie ter bestrijding van N0X, 
die weliswaar wat minder reductie 
teweegbrengt maar aanzienlijk 
minder kostbaar kan zijn - de 
zogenaamde 'in-vuurhaarden-reduc-
tie'-, ruimte te bieden. In Nederland 
zijn voor beide technieken demonstra-
tieprojecten gaande. Deze projecten 
zullen in 1988 resultaten opleveren, 
waarna de normstelling o.g.v. 
ontwerp-amvb stookinstallaties zal 
worden aangepast. Resultaten van 
de evaluatie van de depositiedoelstel-
ling zullen daarbij dan ook een rol 
spelen. 

Vraag van het lid Ve ldhoen (PvdA) 
over toekomstige energievoorziening. 

De toekomstige energievoorziening 
heeft uiteraard mijn aandacht. Voor 
de brandstofinzetkeuze verwijs ik 
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naar mijn antwoord op de vraag van 
de heer Braams. Ten aanzien van 
warmtekrachtkoppeling vindt overleg 
met EZ plaats gelet op mogelijke 
aanpassingen in het stimuleringsbe-
leid noodzakelijk om de vastgelegde 
doelstellingen voor het jaar 2000 te 
halen. 

In de UCV Energie van deze week 
heeft Minister De Korte toegezegd 
voor 1 juni 1987 over een concreet 
stimuleringsprogramma te rapporte-
ren. 

Het knelpunt ten aanzien van de 
NOx-emissie door warmtekrachtin-
stallaties is opgelost zodra de amvb 
stookinstallaties van kracht wordt en 
wel door normstell ing. 

Vraag van het lid Ve ldhoen (PvdA) 
over recombinant DNA in het milieu. 

De heer Veldhoen vroeg naar de 
aanpak van genetische manipulatie 
en van de brede milieuaspecten en 
de ontwikkelingen bij onderzoek in 
ziekenhuizen. 

Ten aanzien van toepassingen 
waarbij recombinant DNA in het 
milieu kan komen geldt als uitgangs-
punt dat voorafgaand onderzoek 
moet uitwijken dat er geen sprake is 
van milieurisico's. 

In voorbereiding is AMvB op grond 
van de Wet Milieugevaarlijke stoffen 
op grond waarvan toepassingen met 
ree. DNA bevattende organismen in 
het millieu moeten worden aangemeld 
en vervolgens worden beoordeeld en 
zonodig aan voorschriften worden 
gebonden. Dit is van belang nu 
dergelijke toepassingen actueel 
worden. 

Voor toepassingen in ziekenhuizen, 
waar overigens geen bijzondere 
ontwikkelingen zijn te vermelden, 
gelden dezelfde regels als voor de 
andere toepassingen. 

Vraag van het lid Ve ldhoen (PvdA) 
over problemen Raad van State met 
AMvB emissie-eisen stookinstallatie 
(WLV). 

De concept-AMvB ligt sinds begin 
februari van dit jaar bij de Raad van 
State. Het advies is nog niet uitge-
bracht. Of de Raad problemen met 
de concept-AMvB heeft is dus nog 
niet bekend. 

Vraag van het lid Ve ldhoen (PvdA) 
over neerwaarts bijstellen N0„-nor-
men in ' 88 ; toepassing best technical 
means. 

Zoals reeds in de AMvB is aange-
geven gelden vanaf 1988 scherpere 
normen. De normstelling is dan nog 

steeds gebaseerd op vuurhaard/bran-
der technische maatregelen. Veel 
verder gaan de nieuwe technieken 
als IFM (In Furnace N0X Reduction) 
en SCR (Selective Catalytic Reducti-
on). Hiervoor zijn demonstraties van 
start gegaan die in 1988 resultaten 
zullen opleveren. Uiteraard zullen 
deze uitkomsten in de evaluatie 
worden meegenomen. Tot meer 
gegevens bekend zijn worden deze 
technieken niet als stand der techniek 
beschouwd. 

Vraag van het lid Oomen-Rui j ten 
(CDA) over verordening provincies. 

Mevrouw Oomen-Ruijten vroeg 
een reactie op berichten, dat een 
aantal provincies zich via verordenin-
gen verdergaande bevoegdheden 
toemeten dan hun toekomt op grond 
van de Wet Bodembescherming. 

- Vooruitlopend op de inwerking-
treding van de landelijke mestregel-
geving heeft een aantal provincies 
autonome verordeningen vastgesteld. 

- Deze bepalingen komen op 
grond van de Provinciewet en de Wet 
Bodembescherming te vervallen op 
het moment dat daarin door de 
AMvB's is voorzien. 

- Een uitzondering hierop wordt 
gemaakt voor de regeling van de 
bodem- en grondwaterbeschermings-
gebieden, waarbij de grond van 
artikel 36 en 41 Wet Bodembescher-
ming bij provinciale verordening 
verdergaande regels gesteld kunnen 
worden. Dit kan o.a. betrekking 
hebben op het gebruik van dierlijke 
meststoffen in deze gebieden. 

Vraag van het lid Oomen-Rui j ten 
(CDA) over vertraging inwerkingtre-
ding standaardvoorschriften. 

Tengevolge van de vertraging in 
het uitbrengen van het advies door 
de Raad van State zullen de betref-
fende AMvB's niet per 1 januari 
1987 in werking kunnen treden. Deze 
vertraging is naar mijn mening niet 
het gevolg van de aard en inhoud van 
deze standaardvoorschriften. Zowel 
deze als andere in voorbereiding 
zijnde AMvB's worden in goed 
overleg met betrokkenen tot stand 
gebracht. Ik zal uiteraard voortdurend 
alert blijven op een voorspoedige 
afwikkeling van deze stroomlijnings-
operatie en mij met de Raad van 
State over deze zaak verstaan. 

Vraag van het lid Roosen-van Pelt 
(CDA) over klein chemisch afval 
- hergebruik. 

Begin 1987 zal de Kamer de 
definitieve beleidsnota over klein 
chemisch afval ontvangen. In deze 
nota worden de resultaten verwerkt 
van een uitvoeringsproject dat vanaf 
februari 1986 in het Gewest Gooi- en 
Vechtstreek heeft plaatsgevonden. 
Uit dit project blijkt dat realisatie van 
de voorgestane inzamelstructuur in 
principe mogelijk is. Op dit moment 
wordt door iedere provincie een 
uitvoeringsprogramma opgesteld, 
waarin zal worden aangegeven hoe 
de realisatie vorm zal krijgen. Samen 
met de nota zal ik de Kamer een 
ontwerp doen toekomen van de 
algemene maatregel van bestuur op 
grond van artikel 32 van de Wet 
chemische afvalstoffen voor klein 
chemisch afval. Bij de voorgestane 
inzamelstructuur wordt er overigens 
vanuit gegaan dat een zo groot 
mogelijk deel van het klein chemisch 
afval wordt hergebruikt. Tot nu toe is 
van specifieke knelpunten niet 
gebleken. Een nieuw convenant met 
het betrokken bedrijfsleven zal naar 
verwachting binnen enkele maanden 
worden gesloten met betrekking tot 
verlaging van het kwikgehalte in 
alkaline batterijen. 

Vraag van het lid Roosen-van Pelt 
(CDA) over knelpunten hergebruik. 

Eind september heb ik aan de 
provincies, gemeenten en andere 
betrokkenen het RIVM-rapport 
'scheiden aan de bron en gescheiden 
inzameling van delen van huishoude-
lijk afval' toegezonden. Dit rapport 
bevat de evaluatie van een aantal 
projecten van gescheiden inzameling 
van componenten van huishoudelijk 
afval. In mijn begeleidende brief wijs 
ik er op dat er geen algemeen 
toepasbaar systeem voor gescheiden 
inzameling te vinden blijkt te zijn. De 
aanvankelijke opvatting dat inzame-
ling van alle huishoudelijke afvalconv 
ponenten gevolgd door een scheiden 
in bruikbare en afzetbare produkten 
goede perspectieven zou bieden is 
niet in overeenstemming met wat in 
de praktijk mogelijk is. De gewonnen 
produkten kunnen in een aantal 
gevallen niet worden afgezet, omdat 
er geen markt voor is of omdat de 
produkten niet voldoen aan milieuhy-
giënische kwaliteitseisen. 

In mijn brief noem ik als mogelijke 
aanpak gescheiden inzameling van 
groente-, fruit- en tuinafval voor 
compostbereiding naast handhaving 

Tweede Kamer Noten 
20 november 1986 
T K 2 6 26-1461 



van inzamelstructuren die betrouw-
baar zijn, zoals glas, papier en 
textielinzameling. 

In het eerdergenoemde rapport 
wordt uitvoerig op de knelpunten, 
zoals haal- of brengsysteem, inge-
gaan. 

In het kader van het Nationaal 
Onderzoekprogramma Hergebruik 
wordt een onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van inzameling en 
verwerking van voedselresten van 
restaurants, bejaardenoorden e.d. Dit 
onderzoek is nodig om een alternatief 
te vinden voor de verwerking van 
voedselresten die tot voor kort aan 
varkens gevoerd werden. Ter 
voorkoming van ziekten is deze wijze 
van verwerking in april door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
verboden. Er wordt naar gestreefd 
begin 1987 de resultaten van het 
onderzoek beschikbaar te hebben en 
bekend te maken. 

Vraag van het lid Roosen-van Pelt 
(CDA) over provinciale afvalstoffen-
plannen. 

Ten behoeve van het opstellen van 
provinciale afvalstoffenplannen 
hebben mijn voorgangers richtlijnen 
opgesteld. De richtlijnen bevorderen 
een gelijksoortige aanpak van de 
aangewezen categorieën afvalstoffen 
(huishoudelijk afval en afval dat 
daarmee tezamen wordt verwerkt, 
bouw- en sloopafval, autowrakken, 
ziekenhuisafval en zuiveringsslib). 
Een bundeling van deze richtlijnen is 
net gereed gekomen en wordt 
komende week aan alle betrokkenen 
toegestuurd. 

De eerste generatie plannen sluit 
redelijk aan bij de nationale uitgangs-
punten. Bij het tot standkomen van 
de nieuwe plannen streef ik er naar 
de samenwerking met de provincies 
en de VNG te verdiepen. Het zoge-
naamde partnershipproject onder de 
titel van Vernieuwing Afval stoffen be-
leid biedt mogelijkheden daartoe. 
Daarnaast is onlangs met enkele 
provincies (Noord-Holland en 
Limburg) gezocht naarde strategische 
uitgangspunten voor het provinciale 
afvalstoffenbeleid. De eerste resulta-
ten van deze manier van samenwerken 
zijn hoopvol. 

De samenwerking moet er toe 
leiden dat ook landelijk bezien een 
doelmatige infrastructuur voor 
verwerkingsinrichtingen tot stand 
komt. Dat betekent voor sommige 
categorieën een nadruk op regionale 
verwerkingseenheden (autowrakken, 
huishoudelijk afval) en voor andere 

categorieën bovenregionale verwer-
king (ziekenhuisafval). Waar de 
schaal voor de verwerking te klein 
wordt ligt bovenregionale verwerking 
voor de hand. Provinciale grenzen 
hoeven hiervoor geen belemmeringen 
te vormen. 

De beschikbaarheid van voldoende 
milieuhygiënisch verantwoorde 
stortruimte wordt in toenemende 
mate een zorgelijk punt. Dit blijft een 
factor die de afvalverwijdering in ons 
land sterk zal blijven beïnvloeden. 

Op storten en verbranden als 
verwijderingsmogelijkheden wordt 
zeker niet teveel nadruk gelegd, maar 
het is anderzijds zo dat hergebruik en 
nuttige toepassing van afvalstoffen 
ondanks vele optimistische berichten 
in de praktijk aan sterke beperkingen 
onderhevig zijn. Eisen die aan 
hergebruik en toepassing moeten 
worden gesteld vanuit het oogpunt 
van de bescherming van het milieu 
- van bodem, lucht en water -
alsmede eisen die vanuit de techniek 
worden gesteld, leggen beperkingen 
op aan toepassing van afvalstoffen 
als bouwstof, meststof en brandstof. 

Daarnaast zijn er in vele gevallen 
financieel-economische randvoor-
waarden. Stortplaatsen en verbran-
dingsinrichtingen zullen daarom in de 
toekomst noodzakelijk blijven. De 
aanzienlijke problemen die steeds 
aan de totstandkoming daarvan zijn 
verbonden trekken uiteraard de 
aandacht, hetgeen vaak de grote 
inspanning lijkt te verbergen die aan 
gescheiden inzameling, hergebruik 
en toepassing wordt gegeven. 

Vraag van het lid Roosen-van Pelt 
(CDA) over afvalgipslozing kunst-
mest-industrie. 
1. Huidige lozingsvergunningen 
lopen af per 1-7-1988. 
2. Het is niet de bedoeling van 
Verkeer en Waterstaat de lozingsver-
gunningen te verlengen. 
3. Er komt bedrijfstakgewijze 
milieustudie kunstmestindustrie 
• in opdracht van Verkeer en 
Waterstaat, Economische Zaken en 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer; 
• gericht op integraal milieubeleid 
voor sector (behalve gips onder meer 
ook fluorproblematiek); 
• beschikbare alternatieve oplossin-
gen onderzocht op milieuhygiënische 
en economische consequenties; 
• thans keuze bureau en opdrachtver-
lening. 

4. Versnelde uitvoering studiegedeel-
te met betrekking tot de fosforzuur-
producerende bedrijven. 
5. Toezegging aan bedrijfstak van 
principe-beslissing in april 1987 over 
te kiezen oplossing in 1988. 

Vraag van het lid Roosen-van Pelt 
(CDA) over asbestvrije produkten/as-
bestcement. 

Mw. Roosen-van Pelt (CDA) vroeg 
naar de mogelijkheid van overschake-
ling van de asbestcementindustrie op 
asbestvrije produkten. 

Voor asbest wordt een basisdocu-
ment opgesteld dat naar verwachting 
eind 1987 gereed zal zijn en op deze 
vraag ingaat. 

De ontwikkeling van cementproduk-
ten ter vervanging van asbestcement 
is in diverse landen (Duitsland, 
Engeland, Nederland) in gang gezet. 
De vervangende produkten die tot nu 
toe zijn ontwikkeld zijn voor belang-
rijke toepassingsgebieden zoals b.v. 
golfplaten nog niet gelijkwaardig aan 
asbestbevattende produkten. 

De ontwikkelingen zijn zodanig dat 
verwacht mag worden dat in 1990 
goede alternatieven voor alle 
toepassingen met uitzondering van 
buizen beschikbaar zullen zijn. 

Zoals uit de dezer dagen aan de 
Kamer gezonden geamendeerde 
agenda van de Milieuraad van a.s. 
maandag blijkt, zal de EG-Minister-
raad overigens waarschijnlijk 
besluiten maatregelen te treffen t.a.v. 
de asbest emissies in lucht en water 
van de asbestverwerkende industrie. 

Vraag van de leden Roosen-van 
Pelt (CDA) en Braams (VVD) over 
asbestvrije rem- en frictiematerialen. 

Mw. Roosen-van Pelt wees op de 
wenselijkheid de aanschaf van auto's 
met asbestvrije remmaterialen te 
stimuleren. Een verbod op het 
toepassen van asbesthoudende 
remmaterialen in personenauto's zal 
begin 1987 bij de Europese Commis-
sie worden genotificeerd. In afwach-
ting van het van kracht worden van 
de regeling zal het gebruik van 
asbestvrije remmaterialen worden 
gestimuleerd waar mogelijk. 

De heer Braams meende dat dure 
auto's slechts gedwongen asbestvrije 
remvoeringen installeren uit veilig-
heidsoverwegingen. Hij vraagt of een 
afweging van de veiligheid t.o.v. het 
risico van asbest plaatsvindt. 

Inderdaad is uitgangspunt voor de 
vervanging dat dit niet ten koste gaat 
van de verkeersveiligheid. Uit 
gegevens van de importeurs van 
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personenauto's blijken juist hoogge-
prijsde auto's standaard met as-
bestvrije remvoeringen te worden 
geleverd. De Rijksdienst voor het 
wegverkeer ziet er op toe dat bij de 
type-keuringen aan de veiligheidseisen 
wordt voldaan. Omdat voor vracht-
auto's nog geen voldoende veilige 
asbestvrije remsystemen zijn 
ontwikkeld, wordt voor deze categorie 
auto's een uitzondering gemaakt. 

Vraag van het lid Roosen-van Pelt 
(CDA) over verbranding op zee. 

Het eindrapport van de ambtelijke 
werkgroep die de beleidsanalyse ten 
aanzien van zeeverbranding heeft 
uitgevoerd, is vrijwel gereed. Over dit 
eindrapport zal door mij en mijn 
collega van Verkeer en Waterstaat 
advies worden gevraagd aan de 
RMC, CRMH, Raad van de Waterstaat 
en ICONA. Medio volgend jaar is ons 
standpunt te verwachten. Het 
alternatief tot 1990 (en ook daarna) 
voor verbranding op zee is de nieuwe 
draaitrommel-oven van AVR-Chemie. 
De capaciteit van deze oven voor 
gechloreerde koolwaterstoffen is niet 
voldoende voor al het vrijkomende 
afval van dit type. Onderzoek naar 
katalytische dechlorering kan wellicht 
na 1990 een extra alternatief 
opleveren evenals een mogelijke 
uitbreiding van de verbrandingscapa-
citeit bij de AVR. Bepaalde gechlo-
reerde koolwaterstoffen van derden 
worden ook in de oven van AKZO 
verbrand. In het algemeen worden de 
verbrandingsmogelijkheden bepaald 
door het gehalte aan gechloreerde 
koolwaterstoffen in het afval. Met 
betrekking tot verbranding van 
PCB's, die in Nederland vri jkomen, 
wordt gebruik gemaakt van (land) 
verbrandingscapaciteit in het 
buitenland (Frankrijk, Engeland en 
Duitsland). De AKZO-installatie 
wordt daarvoor niet gebruikt. De 
Nederlandse regering neemt geen 
initiatieven voor verbranding van 
PCB's op zee. 

Vraag van de leden Roosen-van 
Pelt (CDA), Lankhorst (PPR) en 
Veldhoen (PvdA) over reraffinage 
van afgewerkte olie. 

De ideeën voor de realisatie van 
een faciliteit voor de verwe rking van 
afgewerkte olie en afvalolie hebben 
mijn instemming. Het ontbreekt mij 
daarbij bepaald niet aan de wil tot 
realisatie. Wel hecht ik aan een 
faciliteit die voldoende verzekerd is 
van geschikte grondstof en afzetmo-
gelijkheden van zijn produkten. 

Er zijn geen positieve veranderingen 
gekomen in de mogelijkheden tot 
realisatie. Integendeel, de opgetreden 
sterke daling van de olieprijzen 
vormen een extra beperkende factor. 
Momenteel zijn gesprekken gaande 
met alle instanties en bedrijven die 
bij de huidige verwijdering van 
minerale afvaloliën betrokken zijn of 
bij mogelijke toekomstige oplossingen 
een rol zouden kunnen spelen. Dit 
heeft nog niet geleid tot nieuwe 
projecten. Gezien het feit dat alle 
betrokkenen voldoende ingevoerd 
zijn in de problematiek levert 
voorlichting in dit stadium geen 
bijdrage. 

Ik stel mij voor genoemde gesprek-
ken voort te zetten en op basis 
daarvan te bezien welke oplossingen 
beschikbaar zijn. Ik ga er daarbij 
vanuit dat een oplossing binnen het 
particulier initiatief tot stand moet 
komen. 

De door de heer Lankhorst 
bedoelde onderhandelingen komen 
aan de orde zodra de oplossingsmo-
gelijkheden in beeld zijn. 

Vraag van het lid Roosen-van Pelt 
(CDA) over TOP Moerdijk; stand 
besluitvorming. 

Mevr. Roosen-van Pelt vraagt naar 
de stand van zaken met betrekking 
tot de aanleg van TOP's op Moerdijk. 

Op 13 november 1986 is overleg 
geweest met vertegenwoordigers 
van provincie Noord-Brabant en het 
lndustrie- en Havenschap Moerdijk 
over de mogelijkheden voor de 
aanleg van tijdelijke opslagplaatsen 
voor Zuid-West Nederland op 
Moerdijk. 

Op 14 november zijn vertegenwoor-
digers van de provincie Zuid-Holland 
en de Gemeente Dordrecht ontvan-
gen. 

Over deze tijdelijke opslagplaatsen 
zal spoedig een beslissing genomen 
worden op grond van de gepresen-
teerde argumenten en deze week 
door de provincie Noord-Brabant nog 
nader te verstrekken informatie. 

Vraag van het lid Eisma (D66) over 
mil ieu- en natuur-aspecten van 
landinrichting. 

In het nationaal milieubeleidsplan 
zal - al dan niet gebiedsgewijs -
beleid worden geformuleerd voor 
diverse milieuvraagstukken waaron-
der verdroging. Zonder vooruit te 
kunnen lopen op de inhoud kan ook 
aandacht worden besteed aan de 
mogelijkheden om in het„kader van 

de landinrichting een positieve 
bijdrage te leveren aan de oplossing 
van die genoemde milieuproblemen. 

Vraag van het lid Eisma (D66) over 
fosfaathoudende wasmiddelen; 
verbod in 1988? 

De heer Eisma vraagt of in 1 988 
een verbod op fosfaathoudende 
wasmiddelen te verwachten is. In het 
vermestingsbeleid, waarbij niet 
alleen naar het water, maar naar het 
milieu als geheel wordt gekeken, 
komt ook voor het fosfaat de nadruk 
steeds meer op de bronbestrijding te 
liggen. 

Fosfaathoudende wasmiddelen 
vormen daarbij een bron die aanzien-
lijke hoeveelheden fosfaat aan het 
oppervlaktewater toevoert. 

Het is van belang deze bron op niet 
te lange termijn te beëindigen. Een 
afweging op welke datum dat precies 
zal zijn, wordt gemaakt in het geheel 
van maatregelen tegen vermesting. 

Vraag van het lid Eisma (D66) over 
terugploegprogramma's milieu. 

Momenteel is het tweede terug-
ploegprogramma 1986-1987 in 
uitvoering. In dit programma is wat 
de milieusector betreft, een aantal 
rioleringsprojecten opgenomen. 

Ik wacht de door mijn collega van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
uit te voeren evaluatie van dit 
terugploegprogramma af, alvorens 
een beslissing te nemen over het 
opnemen van milieuprojecten in een 
eventueel volgend programma. 

Vraag aan het lid Eisma (D66) over 
advisering CRMH over onderwerpen 
op het gebied van stralenbescner-
ming. 

Aan de CRMH is gevraagd advies 
te geven over het besluit Stralenbe-
scherming. Bij brief van 11 mei 1984 
heeft de CRMH geantwoord - gelet 
op het technische karakter van het 
ontwerp-besluit - af te zien van het 
uitbrengen van advies over het 
ontwerp-besluit. Voor wat het 
werkplan afwikkeling Tsjernobyl 
betreft, dat zeer technische onder-
zoeksprojecten bevat, werd het 
daarom minder zinvol geacht dit aan 
de CRMH voor advisering voor te 
leggen. Uiteraard zullen wel alle 
besluiten op het terrein van de 
normering van ioniserende straling 
aan de CRMH voor advies worden 
toegestuurd. 
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Vraag van het lid Eisma (D66) over 
adviestaak CRMH t.b.v. het Parlement. 

Of adviesorganen - zoals de 
CRMH - een rechtstreekse taak 
kunnen hebben ten behoeve van het 
Parlement is de afgelopen tijd 
diverse malen in de Kamer aan de 
orde geweest, laatstelijk bij gelegen-
heid van de behandeling van het 
Rapport van de Kamercommissie 
Onderzoek van de Organisatie en 
Werkwijze van de Tweede kamer. 

Het kabinet hield bij die gelegenheid 
vast aan de eerder kenbaar gemaakte 
bezwaren tegen het openen van een 
rechtstreekse advies-relatie van 
regeringsadviescolleges met de 
Staten-Generaal. Ik heb op dit 
moment daar niets aan toe te 
voegen. 

Vraag aan het lid Eisma (D66) over 
Europese richtlijn voor grensover-
schrijdende milieuverontreinigingen. 

Tijdens het Nederlandse EG-voorzit-
terschap in de eerste helft van 1981 
heeft mijn ambtsvoorganger Ginjaar 
zich ingespannen de Europese 
Commissie en Lidstaten geïnteres 
seerd te krijgen voor een regeling 
inzake grensoverschrijdende mil ieu-
verontreiniging. Deze poging om tot 
een generieke regeling te komen 
heeft het niet gehaald. 

Inmiddels is in een aantal commu-
nautaire richtlijnen rekening gehou-
den met grensoverschrijdende 
informatieverschaffing en consultatie. 
Ik ben dan ook van mening, dat 
vooralsnog de inspanning erop 
gericht dient te zijn in afzonderlijke 
richtlijnen - voorzover nodig - aan 
grensoverschrijdende aspecten 
aandacht te besteden, in plaats van 
opnieuw pogingen in het werk te 
stellen een generieke regeling tot 
stand te brengen. Aan elementen van 
het Memorandum, dat door de 
geachte afgevaardigde aan mijn 
directe ambtsvoorganger is aangebo-
den zal hierbij aandacht worden 
besteed. 

Vraag van het lid Eisma (D66) over 
NHa-emissie. 

De heer Eisma vroeg of de uitstoot 
van NH3 met 55% naar beneden moet 
en in de Peel zelfs met 70%. 

Op blz. 25 van het IMP-M is 
uiteengezet dat in delen van Zuid- en 
Oost-Nederland de NHa-depositie 
met 50 a 60% omlaag moet, waardoor 
een NH3-emissie-reductie in die 
gebieden nodig zou zijn van circa 
70%. Lokaal - dit kan zich voordoen 
in de Peel - kan dit meer zijn. 

Vraag van het lid Eisma (D66) over 
een studiegroep problematiek 
varkensfokkers zonder emplooi. 

Voor de aanpak van de milieupro-
blematiek van de veehouderij is 
onder meer gekozen voor een 
gefaseerde invoering van de regelge-
ving. Bij de aanscherping van deze 
regelgeving vindt een evaluatie 
plaats naar de gevolgen van het tot 
dan toe gevoerde beleid, waarbij ook 
de gevolgen voor de bedrijfstak in 
beschouwing worden genomen. Om 
die reden is de instelling van een 
studiegroep voor de varkenshouderij 
niet noodzakelijk. Overigens vindt 
periodiek overleg plaats met het 
landbouwbedrijfsleven over de 
effecten van het milieubeleid. 

Vraag van het lid Braams (VVD) over 
bijdrage VROM aan onderzoek 
verbetering boskwaliteit. 

Primair betreft het de verantwoor-
delijkheid van de minister van 
Landbouw en Visserij. 

VROM is echter bereid een (zij het 
beperkte) financiële bijdrage te 
leveren aan onderzoek naar mogelijk-
heden tot verbetering van de 
boskwaliteit (vooral betreffende 
experimenten gericht op herstel van 
voedingsstoffenbalans (bosbodems). 

Vraag van het lid Braams (VVD) over 
NOx-emissies verkeer. 

Over de factoren die de NOx-uitstoot 
van motorvoertuigen bepalen, is 
reeds veel bekend. Dat zijn - globaal 
gesproken - emissiefactoren die 
betrekking hebben op de motorkarak-
teristiek, (incl. de gebruikte brand-
stof), het rittype en de rijsnelheden 
enerzijds en de verkeersprestaties 
(voertuigkm - per jaar) anderzijds. 
Een uitgebreide beschrijving hiervan 
is te vinden in het CBS-rapport 
'Luchtverontreiniging emissies door 
wegverkeer 1978-1984 ' . Voertuig-
technische maatregelen ter beperking 
van de NOx-emissies zijn de toepas-
sing van katalysatoren en de zgn. 
arme-mengsel motor. 

Tegenvallende ontwikkelingen 
doen zich voor indien de Europese 
besluitvorming stagneert, bijv. m.b.t. 
kleine auto's en zware diesels, en 
indien de groei van de automobiliteit 
(incl. vrachtverkeer) doorgaat als nu 
wordt verwacht (30 - 5 0 % tot 2000). 

Vraag van het lid Braams (VVD) over 
afspraken nucleaire ongevallen. 

De heer Braams vroeg een 
mogelijke voorkeur voor bilaterale 
dan wel multilaterale afspraken 
inzake nucleaire ongevallen. Uit de 

bilaterale afspraken met België en 
Duitsland mag niet afgeleid worden, 
dat er een voorkeur zou bestaan voor 
bilaterale of multilaterale afspraken. 
Beide soorten afspraken zullen in 
voorkomende gevallen aan de orde 
kunnen zijn. Zo zijn in Wenen in 
lAEA-verband onlangs multilaterale 
afspraken gemaakt. Daarnaast of in 
aanvulling hierop kunnen bilaterale 
afspraken worden gemaakt. Hierbij 
ligt het voor de hand in eerste 
instantie deze afspraken te maken 
met aangrenzende landen. 

Vraag van het lid Van den Berg 
(SGP) over de relatie IMP-Milieube-
h e e r - IMP-Water. 

Het IMP-water 1985-1989 bevat 
de hoofdli jnen en uitgangspunten 
voor het waterkwaliteitsbeleid, zoals 
dit op grond van de Wet verontreini-
ging oppervlaktewateren kan worden 
gevoerd. Dit betreft met name het 
beleid m.b.t. de effectgerichte 
normstelling voor water en het beleid 
m.b.t. het terugdringen van de 
directe lozingen op oppervlaktewater. 

Geconstateerd moet worden dat 
met het terugdringen van de veront-
reiniging uit puntbronnen de invloed 
van de diffuse bronnen op de 
waterkwaliteit steeds belangrijker 
wordt. Gedacht kan in dit verband 
worden aan diffuse verontreiniging 
vanuit de landbouw, het verkeer, 
huishoudens en via de lucht. Het 
IMP-Milieubeheer vormt het integra-
tiekader waar deze aspecten in het 
totale milieubeleid kunnen worden 
ingebracht teneinde prioriteiten te 
kunnen stellen en maatregelen te 
formuleren. Dit speelt voor wat 
betreft het water met name bij de 
thema's verspreiding, verwijdering en 
vermesting en bij het doelgroepenbe-
leid, met name met betrekking tot 
landbouw en wegverkeer. 

Vraag van het lid Van den Berg 
(SGP) over chemisch afval scheep-
vaart. 

De problematiek van afvalstoffen 
uit de scheepvaart heeft intensieve 
aandacht. Het betreft zowel oliehou-
dende als chemicaliënhoudende 
afvalstoffen. 

Om tot een goede verwijderings-
structuur te komen vindt zowel 
overleg tussen betrokken overheden 
als tussen deze overheden en het 
betrokken bedrijfsleven plaats. Door 
vertegenwoordigers van de gemeente 
Rotterdam, van Verkeer en Waterstaat 
en van mijn departement is een 
concept-strategie ontwikkeld. Deze is 
voorgelegd aan en toegelicht bij het 
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bedrijfsleven, zowel de afgevers als 
de inzamelaars en verwerkers. 
Momenteel worden de reacties 
ingewacht, waarna bezien kan 
worden in hoeverre bijstelling van de 
strategie nodig is. 

Een mogelijk knelpunt zou kunnen 
worden dat het afgeven en verwerken 
van afval geld kost; hier is ook een 
gewenningsproces voor de scheep-
vaart aan de orde. 

Een extra afgifte-punt voor 
chemicaliënhoudende afvalstoffen 
wordt voorbereid in de regio Nijme-
gen. 

Van de noodzaak voor meer 
afgiftepunten is niet gebleken. Wel 
zijn de verwerkingsmogelijkheden 
van deze afvalstoffen nog niet 
optimaal. Ook hierover vindt men 
verwerkers van deze afvalstoffen 
overleg plaats. 

Ik verwacht de Kamer inzake de 
totale inzamelstructuur van het 
chemisch afval van de scheepvaart 
de komende maanden nader te 
kunnen informeren. 

Vraag van de leden Lankhorst (PPR) 
en Eisma (D66) over bestri jdingsmid-
delen in (grond)water. 

De heer Lankhorst vroeg naar 
risico's van grootschalige toepassing 
van grondontsmettingsmiddelen en 
maatregelen ter vermindering. 

Bestrijdingsmiddelen worden 
getoetst op, ondermeer, persistentie 
in de bodem (m.i.v. grondwater) en 
mobiliteit. 

In dit verband is ook van belang 
het door de heer Eisma gevraagde 
onderzoek en faciliteiten om aantas-
ting van grondwater en drinkwater 
tegen te gaan 

het RIVM doet onderzoek onder 
veldomstandigheden naar de 
uitspoeling van een aantal bestrij-
dingsmiddelen. Dit onderzoek wordt 
in 1987 nog uitgebreid met analyses 
uit het grondwatermeetnet. 

Toelating houders van een aantal 
bestrijdingsmiddelen is nader 
onderzoek naar uitspoeling ervan 
opgedragen. 

Er zijn rekenmodellen ontwikkeld 
op basis van onderzoekgegevens om 
verontreiniging van het diepere 
grondwater te schatten. 

Bestrijdingsmiddelen die reeds 
voor 1970 zijn toegelaten worden 
thans op basis van nieuwe gegevens 
herbeoordeeld. 

Indien zij op grote schaal worden 
gebruikt en vanwege persistentie 
en/of mobiliteit een risico vormen 

voor het grondwater kan de toelating 
ervan worden ingetrokken. 

Dit is reeds gebeurd met natriumar-
seniet, een loofdoodspuitmiddel, en 
met trichloorazijnzuur (TCA) en 
chloralhydraat (beide veel gebruikte 
onkruidbestrijdingsmiddelen). 

Ook op basis van de bestaande 
normen van het Drinkwaterbesluit 
zullen indien nodig beperkende 
maatregelen ten aanzien van de 
toelatingen worden genomen. 

Uitbreiding met de door de 
Stichting Natuur en Milieu genoemde 
bestrijdingsmiddelen van de zwarte 
lijst voor de bescherming van 
waterwingebieden is een belangrijk 
punt. 

Gelet op het dringend karakter van 
deze problematiek zal op korte 
termijn een beslissing genomen 
worden. Een advies hierover wordt 
door de CTB (Commissie Toelating 
Bestrijdingsmiddelen) voorbereid. 

De heer Eisma vroeg tevens naar 
vertegenwoordiging in de Commissie 
Toelating Bestrijdingsmiddelen 
vanuit de sector Water. 

In deze commissie zit de directeur 
Bodem, Water, Stoffen van mijn 
departement, wiens taak het is de 
verschillende milieu-aspecten, met 
inbegrip van het water, bij de 
beoordelingen te doen betrekken. 

Ook in de onder deze commissie 
werkzame subgroepen is een 
zodanige vertegenwoordiging dat 
aan het water de noodzakelijke 
aandacht wordt besteed. 

Vraag van het lid Lankhorst (PPR) 
over huishoudelijk afval. 

Uit onderzoek blijkt dat het 
verpakkingsaandeel in het huishoude-
lijk afval in geringe mate afneemt. 
Het is thans circa 22%. 

Ik herinner aan de gedragscode 
inzake drankverpakkingen die door 
de drie betrokken ministeries en het 
meest bij deze verpakkingen betrok-
ken bedrijfsleven in december 1985 
is ondertekend met als doel de 
afvalstroom beheersbaar te houden, 
waaraan nu op diverse onderdelen 
uitvoering wordt gegeven. 

In Nederland wordt thans meer 
dan 50% van het eenmalige afvalglas 
ingezameld en verwerkt, terwijl het 
niveau van statiegeldverpakkingen 
gehandhaafd blijft. 

In dit verband hecht ik zeer veel 
waarde aan de aanpak van nieuwe 
ontwikkelingen zoals het inzamelen 
en verwerken van nieuwe kunststof-
verpakking (PETP) voor koolzuurhou-
dende frisdranken, waarvoor ook een 

gedragscode wordt opgesteld. Deze 
code moet er voor zorgen dat de 
afvalstroom niet toeneemt met deze 
flessen. Hiertoe is een terugbrengpre-
mie- en verwerkingssysteem ontwor-
pen. 

Samen met de 2e reeks provinciale 
afvalstoffenplannen, waarin meer 
aandacht voor scheiding aan de bron 
en gescheiden inzameling van 
huishoudelijk afval zal moeten 
worden gegeven kan een zeer 
effectief beleid gevoerd worden. 

Vraag van het lid Lankhorst (PPR) 
over 29 hectaren terrein voor 
COVRA. 

De heer Lankhorst stelde dat 
COVRA al 29 hectaren grond te 
Borsele heeft gekocht. Hij vroeg 
daarbij welke invloed het in de loop 
van 1987 af te ronden milieu-effect-
rapport nu nog wel kan hebben op de 
lokatiekeuze. 

In de eerste plaats moet worden 
opgemerkt dat COVRA nog geen 
grond heeft gekocht. In de tweede 
plaats is de keuze van COVRA voor 
het PZEM terrein te Borsele op 18 
juni j . l , een principekeuze geweest. 
Dat wil in dit geval zeggen dat de 
feitelijke mogelijkheid tot vestiging 
op de in principe gekozen plaats 
kritisch zal worden bezien aan de 
hand van de daartoe in te dienen 
vergunningaanvraag op grond van de 
Kernenergiewet en het daarbij 
behorende MER. De Kamer kan dan 
ook nog een oordeel geven. In de 
richtlijnen voor dat MER is voorge-
schreven dat daarin een aantal 
belangrijke lokatieonderscheidende 
elementen (van de PZEM-lokatie ten 
opzichte van de beide andere 
mogelijke lokaties) wordt opgeno-
men. De Tweede Kamer is hierover 
geïnformeerd in de brieven van 11 
april 1986 en 19 juni 1986 (Kamer-
stukken 18 343, nrs. 29 en 33) van 
de toenmalige minister van VROM 
aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

Vraag van het lid Lankhorst (PPR) 
over toename/afname vervuilde 
grond. 

Gelet op gedecentraliseerde 
aanpak van de bodemsanering thans 
op rijksniveau geen overzicht van 
toe- en afname hoeveelheid veront-
reinigde grond beschikbaar. 

In samenwerking met provincies 
wordt overigens wel gewerkt aan 
realiseren van informatiesystemen op 
grond waarvan in de toekomst 
gevraagde informatie wel beschikbaar 
zal zijn. 
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Vraag van het lid Lankhorst (PPR) 
over het nationaal milieubeleidsplan. 

Bij de voorbereiding van de diverse 
onderdelen van het nationale 
milieubeleidsplan wordt in een 
vroegtijdig stadium aan meest 
betrokken andere overheden, 
organisaties van bedrijven, milieuor-
ganisaties en deskundigen gelegen-
heid geboden tot een inbreng in de 
beleidsformulering. 

Tevens wordt het ontwerp van het 
plan in elk geval aan de CRMH ter 
advisering voorgelegd. 

Vraag van het lid Leerling (RPF) 
over de relatie stijgende milieukosten 
versus integraal milieubeleid. 

De integratie van het milieubeleid 
heeft geen directe relatie met de 
kosten. De stijging wordt verklaard 
uit de toename van milieu-investerin-
gen en maatregelen met betrekking 
tot stoffen en produkten. 

Vraag van het lid Leerling (RPF) 
over milieuheffing/verkeersintensiteit/ 
concurrentiepositie/openbaar 
vervoer. 

1. De milieuheffing vervangt de 
bestaande heffingen. Voor het 
wegverkeer zijn dat de heffing 
wegverkeerslawaai en de heffing 
luchtverontreiniging. Deze milieuhef-
fing is uitsluitend een bestemmings-
heffing. Het is niet de bedoeling om 
de heffing regulerend te laten werken 
op het autogebruik. 

2. De nieuwe heffing is een fractie 
hoger dan de twee bestaande 
heffingen en heeft derhalve geen 
effect op de internationale concurren 
tiepositie. 

3. Gezien het bovenstaande zullen 
de totale kosten van het openbaar 
vervoer met een fractie toenemen. 
Deze toename is zo gering dat dit 
geen effect op de tarieven zal 
hebben. 

Vraag van het lid Leerling (RPF) 
over de doelgroep chemische 
industrie. 

De heer Leerling vroeg of het 
streven naar eigen verantwoordelijk-
heid van doelgroepen ook geldt voor 
de doelgroep chemische industrie 

Aangezien met de doelgroepbena-
dering voor de chemische industrie 
nog maar net een begin is gemaakt 
kan de vraag of het ook hier aansloot 
nog niet worden beantwoord. 

De eerste gesprekken met verte-
genwoordigers van onderdelen van 
deze bedrijfstak waren positief. 

Vraag van het lid Leerling (RPF) 
over controle bedrijven. 

De heer Leerling heeft gevraagd 
waarom gelijktijdig aan de doelgroe-
pen wordt gevraagd de eigen 
verantwoordelijkheid voor de 
milieuzorg te versterken en door de 
overheid een grotere controle op de 
activiteiten van de doelgroepen 
wordt uitgeoefend. 

Deze zaken houden in zoverre met 
elkaar verband dat wanneer bedrijven 
een goed intern milieuzorgsysteem 
hebben ontwikkeld, de overheidscon-
trole op de milieurelevante aspecten 
van die bedrijven zich meer kan 
richten op een controle van het 
milieuzorgsysteem, en in mindere 
mate op details van installaties, 
emissies en bedrijfsvoering. 

Voor alle andere bedrijven geldt 
dat ten behoeve van een toereikende 
milieukwaliteit een intensivering van 
de controle op de naleving van de 
milieuvoorschriften gewenst is ten 
opzichte van de huidige situatie; bij 
het bepalen van de controle-intensiteit 
behoort het milieu-rendement een 
belangrijk criterium te zijn. 

Vraag van het lid Leerling (RPF) 
over EEG-milieu-inspecteurs. 

In het ontwerp voor een vierde 
EEG Milieu Aktie Programma stelt de 
Commissie onder meer voor de 
mogelijkheid te onderzoeken commu-
nautaire milieu-inspecteurs te 
benoemen. 

Bij de beoordeling van het voorge-
stelde Aktieprogramma gaat de 
belangstelling in eerste instantie uit 
naar voorstellen, die betrekking 
hebben op de totstandkoming van 
geïntegreerde concrete maatregelen 
ter bescherming en verbetering van 
het mil ieu; een aantal van de 
maatregelen aangekondigd in 
eerdere Aktieprogramma's, hebben 
nog niet tot communautaire besluit-
vorming geleid. 

Zonder te ontkennen dat commu-
nautaire milieu-inspecteurs mogelijk 
een bijdrage kunnen leveren aan een 
geharmoniseerde en effectieve 
tenuitvoerlegging van gemeenschap-
pelijke regelgeving, wordt in het licht 
van het bovengemelde geen hoge 
prioriteit aan deze optie toegekend. 
Overigens blijkt uit de beknopte tekst 
terzake in het Commissie-voorstel 
niet welke specifieke taken voor deze 
inspecteurs zouden zijn weggelegd. 

Vraag van het lid Leerling (RPF) 
over CGyklimaat: 'deelt de Minister 
onze mening dat vorige bewindslieden 
van VROM onvoldoende aandacht 
aan de C02-problematiek hebben 
gegeven?' 

Neen, deze mening deel ik niet; de 
aandacht voor de klimaatbeïnvloeding 
door C0 2 en andere sporengassen is 
geen nieuw element in het milieube-
leid. Ook ten aanzien van het beleid 
geldt dat hier reeds eerder uitgezette 
beleidslijnen worden gevolgd. Zo 
werd bijvoorbeeld in de begroting 
voor 1979 (milieuhygiëne) gewag 
gemaakt van het mondiale probleem 
van een niet meer te keren klimaat-
verandering (1978-1979, 15 300 
XVII, nr. 2, blz. 110). In de Nota 
Energiebeleid, deel 2 (Kolennota 
1979-1980, 15 802, nrs. 6-7 , blz. 
125) wordt gezegd: 'Als belangrijk 
internationaal knelpunt ziet de 
Regering de mogelijk onomkeerbare 
klimaatbeïnvloeding ten gevolge van 
kooldioxyde-emissies. Bij het 
internationale overleg dienaangaande 
zal de nadruk worden gelegd op het 
vergroten van het inzicht door meer 
wetenschappelijk onderzoek te 
bepleiten, ten einde ti jdig de eventuele 
noodzaak van een wereldwijd 
emissieplafond voor C0 2 te kunnen 
vaststellen. Het Besluit chloorfluorme-
thanen in spuitbussen, van 26 
oktober 1978, werd onder meer 
gegrond op de verstoring van de 
warmtehuishouding door chloorfluor-
waterstoffen, waarvan klimaatwijzi-
gingen het gevolg zouden kunnen 
zijn. 

Een overzicht van beleidsuitspraken 
inzake C0 2 en klimaatveranderingen 
is te vinden in de notitie 'Kooldioxyde, 
signalering van een beleidsvraagstuk' 
(Publicatiereeks Milieubeheer, 1984 
nr. 19). In deze notitie worden drie 
hoofdlijnen aangegeven voor beleid: 
1e Bevordering bewustwording 
(nationaal en internationaal); 2e 
Bevorderen wetenschappelijk 
onderzoek; 3de Bevorderen van 
maatregelen. 

Dit beleid is verder weergegeven in 
het IMP-Lucht 1985-1989 en de 
IMP's Milieubeheer. 

Noot 3 (zie blz. 1421) 

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

1. de volgende brieven e.a.: 
een, van LOVWJ, t.g.v. commentaar 

op de Onderwijsbegroting; 
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een, van de Landbouwuniversiteit 
Wageningen, t.g.v. een motie inzake 
de SKG-operatie. 

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

2. de volgende brieven e.a.: 
een aantal over het pensioen van 

de weduwe Rost van Tonningen; 
een, van de Nederlandse Katholieke 

Oudervereniging, over de bezuini-
gingsvoorstellen; 

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

een, van het gemeentebestuur van 
Nijmegen, over het kiesrecht voor 
niet-Nederlandse ingezetenen; 

een, van het K.O.V. c.s., over de 
begroting van Onderwijs voor 1987; 

een, van B.J. Rietveld, over de 
dierenbescherming; 

een, van de Mytylschool De 
Driemaster, over de Wet gemeente-
lijke regelingen leerlingenvervoer; 

een, van drs. P. Buitelaar, over 
accijns op benzine. 

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

3. de volgende proefschriften: 
'Industrialisatiepolitiek rondom de 

jaren vijft ig' door W.J. Dercksen; 
'De hulpverlening van de LOM-

school' door G.M. van Rijswijk. 

Deze proefschriften zijn opgenomen 
in de bibliotheek van de Kamer. 
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