
12de vergadering Donderdag 16 oktober 1986 

Aanvang 10.1 5 uur 

Voorzitter: Do lman 

Tegenwoordig zijn 123 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Van Amelsvoort, De 
Beer, Beinema, J.T. van den Berg, 
Biesheuvel, Boers-Wijnberg, 
Bolkestein, De Boois, Braams, Van 
der Burg, Buurmeijer, Van de Camp, 
Castricum, De Cloe, Dales, Dijkstal, 
Van Dis, Doelman-Pel, Dolman, 
Duyn, Engwirda, Van Erp, Van Es, 
Esselink, Eversdijk, Franssen, 
Frinking, Frissen, Van Gelder, 
Gerritse, De Grave, Groenman, Van 
der Heijden, Van der Hek, Hennekam, 
Hermans, Hermes, De Hoop Schef-
fer, Hummel, Huys, Van lersel, 
Jabaaij, Janmaat-Abee, Joekes, 
Jorritsma-Lebbink, Kamp, Keja, Knol, 
Koetje, Kohnstamm, Kombrink, 
Kosto, Kraaijeveld-Wouters, Krajen-
brink, De Kwaadsteniet, Laning-Boer-
sema, Lankhorst, Lansink, Leerling, 
De Leeuw, Van Leijenhorst, Leijnse, 
Lilipaly, Linschoten, Mateman, 
Meijer, Moor, Moret-de Jong, Van 
Muiden, Müller-van Ast, Niessen, 
Van Nieuwenhoven, Nijhuis, Van 
Noord, Nuis, Nypels, Oomen-Ruijten, 
Van Otterloo, Paulis, Ploeg, De Pree, 
Reitsma, Rempt-Halmmans de 
Jongh, Van Rey, Rienks, Roethof, 
Roosen-van Pelt, Van der Sanden, 
Schaefer, Scherpenhuizen, Schutte, 
Smits, Soutendijk-van Appeldoorn, 
Spieker, Stemerdink, Swildens-Ro-
zendaal, Tazelaar, Tegelaar-Boonac-
ker, Tommei, Tuinstra, Ter Veld, 
Veldhoen, Te Veldhuis, Vermeend, 
Verspaget, De Visser, Van der Vlies, 
Van Vlijmen, Vos, Vreugdenhil, 
Vriens-Auerbach, B. de Vries, K.G. de 
Vries, Wallage, Weijers, Weisglas, 
Wiebenga, Wolffensperger, Wolters, 
Wöltgens en Worrel l , 

en de heren Van Dijk, minister van 

Binnenlandse Zaken, Brinkman, 
minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur, mevrouw De 
Graaff-Nauta, staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, en de heer 
Koning, staatssecretaris van 
Financiën. 

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

Zijlstra, wegens verblijf buitenslands; 

Gerritse, G.H. Terpstra en Schart-
man, wegens ziekte; 

Kok, wegens bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
de voorstellen van (rijks)wet: 

• Goedkeuring van regeling van 
de Staatssecretaris van Finan-
ciën van 28 april 1986, nr. 
086-942 (Ster. 81) tot wi jz iging 
van de Beschikking wijziging van 
de investeringsbijdragen 
( 1 9 5 7 8 ) ; 

• Verlenging van de Macht i 
g ingswet inschrijving studenten 
en verlenging en wijziging van 
de Macht ig ingswet beperking 
inschrijving h.b.o (19 593); 

• He t ui tgeven en belenen van 
schatkistpapier en het aangaan 
van geldleningen ten laste van 
de Staat der Nederlanden in 1987 
(Leningwet 1987) (19 596); 

• Verandering in de Grondwet 
van de bepalingen over het 
binnentreden in woningen 
(19 552) ; 

• Verandering in de Grondwet 
van de bepaling inzake het geven 
van inlichtingen door de minis-
ters en de staatssecretarissen 
(19 553, R 1 3 0 7 ) 

Deze voorstellen van (rijks)wet 
worden zonder beraadslaging en, na 
goedkeuring van de onderdelen, 
zonder stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
de wetsvoorstellen: 

• Verhoging van de tar ieven 
van de accijns van minerale ol iën 
alsmede verhoging van de 
LPG toeslag (19 612) ; 

Bestendiging voor 1987 van 
de t i jdel i jke verhoging van de 
inkomstenbelast ing en de 
loonbelasting (19 712). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal het kort houden, 
niet omdat de zaak niet belangrijk 
genoeg is, maar omdat wij tijdens de 
algemene beschouwingen al hebben 
laten weten dat wij het eens zijn met 
de verhoging van de aaccijns op 
minerale oliën, alsmede de verhoging 
van de LPG-toeslag. Wij zijn het met 
de regering eens, dat ten gevolge 
van de tegenvallende aardgasbaten 
aanvullende maatregelen nodig zijn 
om te voorkomen dat het financie-
ringstekort van het Rijk in 1987 
aanmerkelijk uitkomt boven het 
niveau van 1986. Tijdens de algeme-
ne beschouwingen hebben wij, door 
middel van het ondertekenen en 
steunen van de motie van collega 
Van Amelsvoort, er blijk van gegeven 
dat wij deze maatregel zien als een 
tijdelijke. Zodra het prijsverloop 
daartoe aanleiding geeft, moet de 
accijns weer omlaag. Een dergelijke 
verlaging zal dan in twee stappen 
moeten gebeuren. De eerste stap 
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dient te worden gezet op het 
moment dat de aardgasprijs als 
gevolg van de koppeling van de prijs 
van huisbrandolie 3,5 cent boven het 
voor 1 juli verwachte niveau uitstijgt. 
Ook kan het bedrag dat daarmee 
gemoeid is, eventueel gedeeltelijk 
gebruikt worden voor een verlaging 
van de tarieven van de loon- en 
inkomstenbelasting. 

Voorzitter, dat is ons uitgangspunt. 
Wij verkeren echter niet in een 
juichstemming ten aanzien van het 
onderhavige voorstel. Met angst en 
beven zien de pomphouders in de 
grensstreken de nadelige gevolgen 
van deze maatregelen tegemoet. Nog 
meer Nederlandse automobilisten 
zullen door de maatregelen naar 
België en West-Duitsland gaan om 
daar goedkopere benzine te tanken 
en om hun wekelijke inkopen te doen. 
Duitse dieselpersonenauto's die nu 
nog in Nederland tanken, zullen 
eveneens wegblijven. Dit betekent 
een zware slag voor de pomphouders 
en hun toeleveranciers langs de 
grens. De regering miskent die 
gevolgen. Het is inderdaad zo dat bij 
een benzinetank met een inhoud van 
ongeveer 40 liter het prijsverschil 4 
gulden zal zijn. Daarmee is voor de 
regering de kous af. Zij vergeet 
echter dat dit bedrag komt op het 
prijsverschil van ongeveer 40 cent 
per liter dat nu al bestaat. De 
consument kijkt niet naar een extra 
voordeel van circa 1 cent per 
kilometer bij een tank van 40 liter en 
bij een gebruik van 1 op 10. De 
consument gooit zijn tank en 
reservetank vol en ziet een voordeel 
van 20 a 25 gulden. Vervolgens 
knoopt hij daaraan een dagje 
winkelen in West-Duitsland vast. 

In dat licht wil ik een opmerking 
maken over het streven tot variabili-
satie van de kosten van het autorij-
den. De variabilisatie valt naar de 
mening van mijn fractie alleen op 
Europees niveau aan te pakken. 

De heer W ö l t g e n s (PvdA): De heer 
Van Rey stapt nu van de grenseffec-
ten af? 

De heer Van Rey (VVD): Met de 
toelichting op de grenseffecten ben 
ik klaar. Ik ben overgestapt op een 
ander onderdeel, ook met betrekking 
tot de gevolgen in Europees verband. 

De heer Wö l tgens (PvdA): De vraag 
was niet zo moeilijk. U had hierop 
gewoon met " j a " of " nee " kunnen 
antwoorden. 

De heer Van Rey (VVD): Nee, het 
onderwerp waarover ik sprak, had 
daarmee te maken. 

De heer W ö l t g e n s (PvdA): Dan 
komt nu de andere vraag. Als u die 
grenseffecten nu zo erg vindt, hoe 
kunt er in een motie dan voor pleiten 
om, als de olieprijs omhoog gaat, niet 
de accijns te verlagen, maar om de 
loon- en inkomstenbelasting te 
verlagen? Welk voordeel hebben de 
pomphouders in Limburg daarvan? 

De heer Van Rey (VVD): De zaak 
moet op dat moment bekeken 
worden. Daarom is het ook in de 
motie opgenomen. Wij proberen in 
Europa te komen tot vrij verkeer van 
goederen en diensten in 1992. 
Hopelijk maken wij een beter begin 
met de fiscale harmonisatie dan in de 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag staat. Hoewel de 
regering hierover pessimistisch is, 
verwacht ik dat er eerder positieve 
resultaten worden bereikt. 

De heer Paulis (CDA): Ik heb met 
erg veel belangstelling naar de heer 
Van Rey geluisterd. Hij heeft een 
redelijk goede schildering gegeven 
van de grenseffecten van de 
voorgestelde verhoging. Hij zegt dat 
de pomphouders en de middenstand 
de nadelige gevolgen met angst en 
beven tegemoetzien. Hij zegt dat nog 
meer auto's naar de Bondsrepubliek 
en België zullen gaan om te tanken. 
Hij zegt dat de Duitsers minder naar 
Nederland zullen komen door de 
verhoging van de dieselaccijns. Hij 
spreekt over een zware slag. Als ik 
dit bij elkaar tel, zeg ik: dat is niet 
niks. 

Het CDA heeft dit natuurlijk ook 
onderkend en heeft in de schriftelijke 
voorbereiding hiervan nadrukkelijk 
blijk gegeven. Het CDA wil het niet 
bij woorden laten, maar ook daden 
stellen. 

De heer Van Rey (VVD): Wat is nu 
uw vraag? 

De heer Paulis (CDA): U weet dat ik 
een amendement heb voorbereid dat 
de gevolgen van de voorgestelde 
verhoging dadelijk beperkt. Als u 
meent wat u zegt, vraag ik of u ertoe 
bereid bent, dit amendement samen 
met mij in te dienen, waarmee de 
gevolgen niet alleen worden beperkt 
in Limburg, maar in Groningen, 
Drenthe, Overijssel, Gelderland, 
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. 

Dan bent u een vent. Als u het bij 
woorden laat, had u deze beter 
achterwege kunnen laten. 

De heer Van Rey (VVD): Wij praten 
dan over zeven of acht provincies; 
dat was mij ook bekend. Ik ken de 
inhoud van het amendement van de 
heer Paulis en neem aan dat hij het 
straks indient, zodat wij in tweede 
termijn uitvoerig erop kunnen 
terugkomen. Dan weten wij ook hoe 
de regering erover denkt. Wij hebben 
met het amendement, dat de Kamer 
nog niet kent, wat problemen. Ik kan 
deze wel opsommen, maar het lijkt 
mij verstandig dat eerst de Kamer 
van het amendement kennis neemt 
en dat wij in tweede termijn erover 
discussiëren. 

Ik was gebleven bij het bijzondere 
jaartal 1992, waarin Europa moet 
komen tot vrij verkeer van goederen 
en diensten. In de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag is de 
staatssecretaris wat pessimistisch 
over de fiscale harmonisatie. Ik vraag 
hem of hij toch ervan uitgaat dat 
1992 het streefjaar moet zijn. Ik 
vraag mij dan af waarom hij dergeli j-
ke bewoordingen in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag heeft 
gebruikt. 

Zoals gezegd leidt het voorstel van 
wet tot lastenverzwaring voor het 
bedrijfsleven. De directeur-generaal 
energie van het ministerie van 
Economische Zaken, de heer 
Verberg, heeft onlangs tijdens een 
discussiemiddag voor het Instituut 
voor onderzoek van overheidsuitga-
ven gepleit voor een specifiek 
BTW-tarief op energiedragers. Dit is 
een toeslag op het normale BTW-ta-
rief, die de overheidsinkomsten uit 
energiedragers moet garanderen, als 
de olieprijzen grote onvoorziene 
fluctuaties vertonen. Het Nederlands 
christelijk werkgeversverbond kwam 
vervolgens met de stelling dat de 
nadelige effecten van het onderhavi-
ge voorstel op de concurrentiepositie 
van bedrijven kunnen worden 
voorkomen door de accijnsverhoging 
die nu voor ons ligt, om te zetten in 
een tijdelijk specifiek BTW-tarief op 
energiedragers. De BTW wordt 
namelijk aan de grens verrekend. Ik 
vraag de staatssecretaris of hij over 
deze mogelijkheid heeft nagedacht; 
ik mag ervan uitgaan dat dit het 
geval is. Wat is dan zijn reactie op de 
voorstellen van de heer Verberg van 
Economische Zaken en van het 
NCWB? 

Het lijkt mij goed, op deze plaats 
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de opmerking te maken dat de 
rijksinkomsten aan verkeersbelasting 
ruim 11 miljard gulden bedragen en 
de uitgaven voor verkeersvoorzienin-
gen 2,2 miljard gulden. Natuurlijk zijn 
hierin niet de cijfers opgenomen die 
zijn terug te vinden bij andere 
departementen, bij voorbeeld op de 
begroting voor volksgezondheid. 
Desalniettemin geven deze getallen 
te denken. Met uw goedvinden, 
Voorzitter, heb ik u een staatje 
overhandigd. Ik vraag u, dit in de 
Handelingen op te nemen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat 
tegen het opnemen van een noot in 
de Handelingen geen bezwaren 
bestaan, op voorwaarde dat de heer 
Van Rey aangeeft wat de bron ervan 
is. 

(De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.)4 

De heer Van Rey (VVD): De bron is 
de Nationale organisatie voor het 
beroepsgoederenvervoer. 

De Voorzitter: Een periodiek van die 
organisatie? 

De heer Van Rey (VVD): Een 
tweewekelijkse periodiek van die 
organisatie. Zij hebben alle cijfers uit 
de Miljoenennota's van de laatste 

zeven jaar naast elkaar gezet. Het is 
een fact finding geweest van deze 
werkgeversorganisatie. 

Over de twee cent extra plus voor 
een liter benzine wil ik het volgende 
opmerken. Dit levert een extra 
bedrag op van 100 miljoen gulden 
Vertoont de opbrengst een onverbre 
kelijke samenhang met de besterrv 
ming, het Rijkswegenfonds? Wat 
gebeurt er met de twee cent extra 
plus verhoging als straks de accijns-
verhoging weer wordt teruggedraaid? 

Mijnheer de Voorzitter! Dit waren 
mijn opmerkingen in eerste termijn 
en ik begrijp dat de tweede termijn 
leuker zal worden dan de eerste 
termijn. 

• 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! De thans aan de orde 
zijnde belastingvoorstellen hebben 
dit gemeen, dat zij beide beogen het 
in de begroting voor 1987 opgeno-
men financieringstekort van 7,9% 
nationaal inkomen te bereiken. 
Vorige week werd door mijn fractie 
de wenselijkheid uitgesproken van 
een verdergaande verlaging van de 
uitgaven omdat zo'n oplossing leiden 
kan tot een echte aanpak van de 
structurele financiële problemen 
waarin ons land is gekomen door de 
verkeerde aanwending van de 
aardgasbaten in het verleden. Aan de 
andere kant kan onze fractie er 

De heer Van Rey (VVD) 

enigszins inkomen, dat voor 1987 
zo'n reële extra ombuiging op de 
taakstelling van 5,4 miljard — wij 
spreken immers over een bedrag van 
ongeveer 2,2 miljard, namelijk 2,1 
miljard accijnsverhoging plus 725 
miljoen inkomstenbelasting minus 
580 miljoen verlaging volgens de 
inflatiecorrectie — niet gemakkelijk 
te verwezenlijken is. Wij vragen wel 
of in de jaren daarna de balans niet 
meer zal moeten doorslaan naar 
uitgavenombuigingen in plaats van 
batenverhogingen. 

Onze fractie vindt de voorstellen ex 
stuk nr. 19 612 niet leuk Zij vindt het 
echter wel aanvaardbaar dat een 
gedeelte van het prijsvoordeel wordt 
terugbelast — het is een soort 
communicerend vat tussen aardgas-
baten en accijnsopbrengsten - als 
het maar geen "bl i jver" wordt. 
Organisaties vanuit het transportwe-
zen hebben hun twijfel geuit over die 
tijdelijkheid. Bovendien wijzen zij erop 
dat het kabinet in de periode van 
hoge olieprijzen en hoge dollarwaar-
den geen aanleiding heeft gevonden 
om tot accijnsverlaging over te gaan. 
Een redenering a contrario die vanuit 
hun visie begrijpelijk is. In ieder geval 
ligt een dekking in deze sector meer 
voor de hand dan de keuze die bij de 
laatst behandelde voorstellen werd 
gemaakt, namelijk de verhoging van 
de omzetbelasting. De meer directe 
relatie met de oorzaak van het 
"gasbatengat" spreekt ons aan. Als 
dan maar wel goed acht wordt 
gegeven op de beweging van de 
olieprijs. Helaas niet in het wetsvoor-
stel zelf maar wel in de toelichting 
wordt het voornemen geuit, dat 
naarmate de energieprijs oploopt in 
de jaren na 1987 de lastenverzwa-
ring voortvloeiend uit dit voorstel zal 
worden teruggeven. Het viel ons op, 
dat niet meer gesproken wordt van 
een meer exact bedrag van bij 
voorbeeld 60 gulden per vat. Wat is 
daar de reden van? In ieder geval is 
er nu de motie-Van Amelsvoort die 
de teruggave in twee tranches wil 
laten verlopen. Wij staan daar achter, 
ook al omdat wij menen dat de 
tijdsduur van samenloop tussen 
daaruit voortvloeiende hogere 
gasbaten en de hogere accijns 
eigenlijk tot nihil zou moeten worden 
teruggebracht. Dit kan toch al niet 
meevallen gezien het tijdgat dat ligt 
tussen de hogere olieprijs en de 
verwerking daarvan in de aardga-
sprijs. 

Was het overigens echt niet 
mogelijk om in het wetsvoorstel zelf 
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een afloopbepaling op te nemen? 
Kan nog eens precies worden 
aangegeven welke technische en 
andere problemen hier liggen? Het is 
ook de vraag wat het kabinet gaat 
doen met de motie-Van Amelsvoort. 

Op bladzijde 1 van de memorie van 
toelichting wordt naast andere 
vereisten voor een evenwichtige 
verhoging gesteld, dat er geen 
concurrentienadeel voor het 
Nederlandse bedrijfsleven ten 
opzichte van het buitenland mag 
ontstaan. Aangezien de grenseffec-
ten alleen maar worden versterkt, 
vinden wij de tegenargumentatie in 
de schriftelijke antwoorden van de 
bewindslieden niet sterk. Is het wel 
verantwoord het in de loop van de 
laatste jaren ontstane verlies voor de 
middenstand in de grensstreeken 
maar buiten beschouwing te laten en 
alleen te wijzen op het excedent als 
gevolg van de verhoging met 
ongeveer 11 cent? Zo'n differentiële 
calculatie lijkt ons te mager. 

Met betrekking tot de 2 cent extra 
ten behoeve van het Rijkswegen-
fonds is voor een goede aanpak van 
de knelpunten in de infrastructuur 
eigenlijk 250 min. nodig. Blijkbaar 
kan er maar 4 0 % vanaf, namelijk 100 
min. Wij gaan er wel van uit dat dit 
bedrag structureel is, met andere 
woorden dat de tijdelijkheid van de 
verhoging niet slaat op deze 2 cent. 
Hebben wij dat goed gezien, of is ook 
die 100 min. maar een incidentele 
maatregel? Onze fractie vindt dat in 
dat geval het paard min of meer 
achter de wagen wordt gespannen. 

De regeling van naheffing c.q. 
terugbetaling in een algemene 
wettelijke regeling, zoals thans wordt 
voorgesteld, vinden wij een goede 
zaak. Wij gaan er daarbij vanuit dat 
de bepalingen exact dezelfde inhoud 
hebben als bij vorige gelegenheden 
het geval was. 

Ik kom nu aan wetsvoorstel 
19 712, het continueren van de ti jde-
lijke verhoging van 1983 van de in-
komstenbelasting. Ik kan mij voorstel-
len dat de Raad van State, en in het 
kielzog van dit hoge college ook de 
Kamer, vraagt naar een reële 
motivering van de tijdelijkheid. Is het 
zich telkenjare opnieuw afvragen van 
de wenselijkheid, liever gezegd de 
noodzakelijkheid, van verlenging toch 
niet een soort schimmenspel? Het 
komt ons voor dat de keuze in de 
huidige omstandigheden en in het 
huidige belastingstelsel onveranderd 
leidt tot verlenging. Moet hierover 
niet opnieuw bezinning plaatsvinden? 

Deze opmerking wordt niet in de 
laatste plaats ingegeven door een 
zeker afkeer van het voorhouden van 
fopspenen. 

In onze bijdrage aan het verslag is 
ook gesteld, dat de opbrengst in 
verband met de bijzonder moeilijke 
positie in 1987 moeilijk kan worden 
gemist. Kan dat menselijkerwijs 
gesproken wel het geval zijn voor de 
jaren na 1987? Wij denken van niet, 
tenzij de bewindslieden de mogelijk-
heid reëel achten dat de opbrengst 
van de accijnsverhoging van 
wetsvoorstel 19 612 niet wordt 
teruggegeven, doch mede gebruikt 
wordt om de tijdelijke verhoging van 
1983 geheel of gedeeltelijk onge-
daan te maken. 

In dat kader is het ook van belang 
te weten hoe een en ander in te 
passen is in de realisering van de 
voorstellen van de commissie-Oort. 
Bij een zodanig gestegen olieprijs dat 
voor ongeveer 2 mld. meer aan 
gasbaten ontstaat, zou daarin in 
ieder geval een substantieel bedrag 
aan ruimte beschikbaar komen om de 
voorstellen van de commissie-Oort 
op een betere manier uit te voeren. 
Een wenkend perspectief dus. 

In de bijdrage aan het verslag is 
van onze kant ook gewezen op de 
inflatiecorrectie. De beantwoording 
van onze vragen leek ons correct, 
niet alleen inzake het verschil in 
opbrengst, te weten de 145 min. 
minderopbrengst, maar ook inzake 
de toepassing van het percentage. 
Om de lastendruk gelijk te houden, 
zal ook een negatieve correctie 
kunnen plaatshebben, meer belas-
t ingheff ing dus. Well icht is onze 
laatste opmerking in het verslag niet 
goed onder woorden gebracht. Het 
ging ons er om, de aandacht erop te 
vestigen dat, mocht onverhoopt 
deflatie optreden op een wat langere 
termijn, het van groot belang is dat 
uit concurrentieoogpunt dan ook de 
lonen navenant worden aangepast. 
Doen wij dat niet, dan krijgen wij de 
spiegelbeeldige ontwikkeling van de 
jaren zeventig toen de lonen meer 
stegen dan wij met elkaar verdien-
den. Gaarne hoor ik wat de visie van 
het kabinet op dit punt is. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de heer Van Dis 
ervoor, dat hij het gat op de spre-
kerslijst, dat ontstond door mijn late 
komst, heeft opgevuld. Dit stimuleert 
mij nog meer om straks iets te 
zeggen over het openbaar vervoer. 

Voorzitter! Toen wij dit voorjaar 

spraken over de kaderbrief begroting 
1987, is van verschillende kanten 
gevraagd naar een verhoging van 
enige accijnzen als alternatief voor 
de toen voorgestelde lastenverzwa-
ringen. De vraag van toen — het was 
ook onze vraag — zou de mening 
kunnen doen postvatten dat wij blij 
zijn met dit voorstel. Zo liggen de 
kaarten echter niet. De bezwaren zijn 
overduidelijk en de regering is van 
die bezwaren ook volledig op de 
hoogte. 

Overigens, een half jaar geleden 
kon slechts een enkeling voorspellen 
dat wij dit jaar beide lastenverzwa-
rende maatregelen zouden moeten 
accepteren. Ik zeg "een enkeling", 
omdat ik het vermoeden heb dat er 
op het departement van Financiën al 
veel eerder met deze mogelijkheid 
rekening werd gehouden dan elders. 

Het zou mij niet verwonderen als 
bewust eerst is voorgesteld beide 
BTW-tarieven te verhogen en dat 
men pas daarna met het accijnsvoor-
stel is gekomen. Was de volgorde 
andersom geweest, dan was het 
moeilijker geworden beide lastenver-
zwarende maatregelen geaccepteerd 
te krijgen. Als het kabinet in het 
voorjaar had voorgesteld de accijn-
zen op minerale oliën te verhogen, 
dan was er in de toenmalige 
omstandigheden niemand geweest 
die zou hebben gewezen op een 
verhoging van beide BTW-tarieven, 
naar ik aanneem, want die zaak ligt 
veel moeilijker, zeker in het licht van 
de sterk gedaalde benzineprijzen. Als 
echter de Kamer het merendeel van 
de BTW-verhogingen al heeft 
aanvaard, wordt het vrijwel onmoge-
lijk het mindere, de accijnsverhogin-
gen, niet te aanvaarden. Ik zou de 
staatssecretaris een dergelijke 
redenering zeker niet kwalijk nemen. 
Zij getuigt in ieder geval van politiek 
inzicht. 

Dit alles neemt niet weg, dat de 
thans voorgestelde lastenverzwarin-
gen zwaar op de maag liggen. Dat 
geldt echter ook voor andere 
lastenverzwaringen, een aantal 
ombuigingsmaatregelen en het 
oplopen van het financieringstekort. 
Toch moeten wij hier allemaal " j a " 
tegen zeggen, zonder enige vreugde 
overigens. Vooral zonder enige 
vreugde, omdat wij ruim drie jaar 
geleden ook al twee accijnsverhogin-
gen gepresenteerd kregen met een 
totaalprijseffect van 15 cent. In totaal 
is het accijnsbedrag in drie jaar tijd 
met bijna 4 2 % verhoogd. 

Nu kan dit weliswaar allemaal vrij 
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pijnloos geschieden, omdat zich 
zowel in 1983 als nu eerst prijsdalin-
gen voordoen. De accijnzen zijn 
echter niet verlaagd toen er prijsstij-
gingen kwamen. 

Wij moeten er overigens voor 
oppassen de onderhavige accijnsver-
hoging te veel als een geïsoleerd 
verschijnsel te zien. De prijsverhou 
ding ten opzichte van het openbaar 
vervoer speelt ook een rol. De 
scherpe daling van de benzineprijzen 
dreigt het openbaar vervoer in een 
sterk nadelige positie te manoeuvre-
ren. De voorgestelde accijnsverho-
ging kan daarop enige correctie 
vormen. 

Mede in dit licht bezien, had het 
verschil in behandeling van benzine 
en van diesel nog wel iets groter 
mogen zijn. Het uitgangspunt was 
echter dat de onderlinge verhoudin-
gen intact moeten blijven. Moeten wij 
daar echter wel zo strak aan vasthou-
den? Ik las, dat de accijns op gasolie 
nog lager is dan die op diesel. 
Gasolie wordt veel gebruikt voor 
pleziervaartuigen. Had een extra 
verhoging hier niet meer voor de 
hand gelegen? 

Uiteraard is in de schriftelijke 
voorbereiding veel aandacht besteed 
aan de mogelijke grenseffecten. De 
regering heeft het steeds over een 
bedrag van vier gulden. Dit zou het 
extra prijsverschil zijn dat tussen 
Nederland en de Bondsrepubliek 
voor een tank zou ontstaan. Dat is 
waar, maar het is wel de halve 
waarheid. Het bestaande verschil is 
namelijk al ongeveer twaalf gulden 
en het totale verschil zou dus zestien 
gulden per tankbeurt worden. Dat is 
toch wel een heel fors verschil. 

Gezien het grote verschil thans zal 
een verdergaande variabilisatie van 
de autokosten niet zo erg gemakkelijk 
meer te verwezenlijken zijn. Toch zal 
er iets gedaan moeten worden tegen 
de sterke groei van het particuliere 
vervoer en de toenemende congestie 
in met name het westen van het land. 
Het toedelen van extra middelen aan 
het Rijkswegenfonds, is daarbij 
nauwelijks een adequaat antwoord. 

Overigens, maar dit ter zijde: het 
heeft mij verbaasd, dat er een directe 
relatie werd gelegd tussen de 
geraamde opbrengst van dit 
wetsvoorstel en de honderd miljoen 
extra voor het Rijkswegenfonds. Een 
accijns is toch geen bestemmings-
heffing! Dit betekent dan toch ook 
dat bij een eventueel ongedaan 
maken van deze accijnsverhoging, 
een aparte beslissing moet worden 

genomen over het verminderen van 
de uitkering aan het Rijkswegenfonds 
met honderd miljoen gulden. Wil len 
wij iets doen tegen de toenemende 
congestie ten gevolge van het 
particulier verkeer, dan zal meer 
moeten gebeuren dan alleen 
variabilisatie van autokosten en 
verbreding van rijstroken. 

Ook de fiscus kan daarbij een 
handje helpen. Ik denk vooral aan 
een belangrijke beperking van het 
reiskostenforfait. Het is toch het 
regelmatige woonwerkverkeer dat 
voor de meeste overlast zorgt? Juist 
voor dat verkeer is vooral in het 
westen van het land een goed 
alternatief in de vorm van openbaar 
vervoer. Zowel in de contourennota 
als in het rapport van de commissie-
Oort staan voorstellen ter beperking 
van het reiskostenforfait. De 
commissie-Oort komt met het meest 
concrete voorstel, maar ik zou nog 
wel iets verder willen gaan. Grote 
afstanden tussen wonen en werken 
zorgen voor veel problemen. De 
fiscus zou dat mijns inziens in 
rekening mogen brengen door niet 
pas boven 60 km een vast aftrekbe-
drag toe te laten, maar reeds boven 
30 km. Dat is toch een redelijke 
afstand vanaf het werk waarbinnen 
huisvesting gevonden moet kunnen 
worden? Wat er ook met de voorstel-
len van de commissie-Oorst gebeurt, 
het reiskostenforfait kan zeker 
worden beperkt. 

Velen is het opgevallen dat bij het 
voorstel aanmerkelijk minder stellig 
wordt gesproken over het terug-
schroeven van de maatregelen bij 
een hogere olieprijs, dan bij het 
voorstel tot verhoging van de 
BTW-tarieven. Niet voor niets heeft 
de Kamer daarom verleden week een 
motie-Van Amelsvoort aangenomen. 
Vooral de extra accijnsverhoging op 
huisbrandolie, die doorwerkt in de 
gasprijzen, moet zeker tijdelijk zijn. Er 
is veel sociale nood ontstaan in de 
afgelopen tien jaar, juist door de 
stijgende woonlasten. De huren zijn 
enigszins tot rust gekomen, maar de 
gasprijs steeg enorm hard. Nu er dan 
mogelijkheden zijn voor verlaging van 
de woonlasten, moeten die ook 
zoveel mogelijk worden benut. 

De verhoging van de accijns op 
huisbrandolie kan mijns inziens alleen 
met budgettaire argumenten worden 
verdedigd. Voor de andere accijns-
verhogingen konden nog andere 
argumenten worden aangevoerd, bij 
voorbeeld van verkeerspolitieke aard. 
Aan het weer verlagen van de accijns 

op huisbrandolie geef ik dan ook een 
veel hogere prioriteit, dan aan het 
verlagen van de andere accijnzen. 

Direct gevolg van de accijnsverho-
ging op huisbrandolie is een 
jojo-effect bij de gasprijzen. Het 
kabinet heeft de Gasunie maximaal 
onder druk gezet om de per 1 juli 
aanstaande voorziene prijsverhoging 
gedeeltelijk reeds te berekenen op 1 
januari aanstaande. Waarom wordt 
hieraan zo gehecht? Het budgettaire 
belang kan niet het voornaamste zijn, 
want de meerinkomsten moeten later 
weer worden verrekend. De heer 
Wöltgens heeft er bij de algemene 
beschouwingen reeds op gewezen, 
dat het effect van de nu voorgestelde 
systematiek is, dat een niet nader 
genoemd bedrag ten goede komt aan 
de gasproducenten. Ik vind dat 
daarover wel erg gemakkelijk wordt 
gedaan. Wil de staatssecretaris nog 
eens uitleggen wat de noodzaak is 
van het elimineren van het jojo-ef-
fect? In de nota naar aanleiding van 
het eindverslag staat dat de vervroe-
ging van de prijsverhoging wordt 
verrekend in de tweede helft van 
1987 en in 1988, afhankelijk van de 
prijsontwikkeling van energie. Mag ik 
aannemen dat de hier geformuleerde 
voorwaardelijkheid betrekking heeft 
op de vorm waarin de verrekening zal 
plaatsvinden en niet op de vraag of 
zij zal plaatvinden? 

Mijn fractie wi l graag meewerken 
aan een verantwoord budgettair 
beleid en zal daarom het wetsvoor 
stel steunen, zij het niet met vreugde. 

• 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Na alles wat ook door 
mijn fractie al is gezegd over de 
scherp dalende aardgasbaten, bevat 
dit voorstel niet zoveel nieuws meer. 
Het lijkt vanzelfsprekend, de energie-
verbruiker aan te spreken op het 
voordeel dat voortkomt uit dezelfde 
oorzaak als het nadeel voor de 
schatkist, namelijk de gedaalde prijs 
van ruwe olie. Toch valt op die 
redenering wel wat af te dingen. 
Toen de brandstof in de periode 
1 973-1984 explosief duurder werd, 
zijn de accijnzen niet evenredig 
verlaagd. Integendeel. De benzineac-
cijns is in 1983 zelfs nog verhoogd. 
Dat voordeel voor weggebruikers is 
dus maar zeer relatief, nu de 
brandstofprijzen nog steeds veel 
hoger liggen dan in 1973. Wat zou 
de prijs van een liter superbenzine 
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thans zijn als de prijs van medio 
1973, gecorrigeerd met de inflatie, 
nog zou gelden? 

De explosie van de aardolieprijs 
bracht de aardgasmiljarden in de 
schatkist. Zij zijn evenwel aan van 
alles besteed, maar niet aan het 
wegverkeer. Door de gevolgen van 
de principiële fout om aardgasbaten 
als structurele inkomsten in te 
boeken, wordt thans onze gehele 
samenleving pijnlijk getroffen. 
Gedane zaken nemen echter geen 
keer en het is nu onvermijdelijk, de 
pijn zo goed mogelijk te verdelen. 
Voor lastenverdeling is de draag-
kracht nog altijd een redelijke 
maatstaf. Als de regering de burgers 
een toename in draagkracht aanre-
kent naarmate zij meer energie 
verbruiken, zit daar iets in. Alleen op 
grond van deze redenering kan mijn 
fractie instemmen met de accijnsver-
hoging. 

De uitwerking van een en ander 
roept wel een aantal vragen op. De 
eerste vraag betreft het onderscheid 
tussen benzine en "dieselolie. Om 
toch iets te kunnen doen aan de 
knelpunten in het wegennet, wil de 
regering de benzineaccijns met 
f 0,02 verhogen, waarmee 100 min. 
in het rijkswegenfonds zou vloeien. Is 
dat veel meer dan een druppel op de 
gloeiende plaat? Gezien de bestem-
ming, is het des te vreemder dat die 
f 0,02 extra niet voor dieselolie geldt. 
Juist personen- en vrachtwagens 
met dieselmotoren maken intensief 
gebruik van de weg. Is het dan niet 
volstrekt redelijk, dat benzine en 
diesel gelijk worden behandeld, zodat 
de impuls voor het rijkswegenfonds 
ruim 150 min. wordt? Waarom moet 
de wegvervoersector worden ontzien 
nu ook die sector profiteert van de 
lagere dieselolieprijs? Bovendien 
kleeft aan een verhoging van de 
dieselprijs niet het nadeel van 
verhoging van de benzineprijs in de 
vorm van versterkte grenseffecten. 

Over die grenseffecten is de 
regering nogal luchtig. Het zal wel 
meevallen, zo vat ik het kort samen. 
Ik vrees dat het anders zal uitpakken. 
Anderen hebben daar ook al op 
gewezen. Ik zie de heer Paulis 
instemmend knikken, hetgeen niet 
verwonderlijk is na zijn interruptie 
zoeven tijdens het betoog van de 
heer Van Rey. De burgers die tot nu 
toe afzagen van een "tankuitstapje", 
konden wel eens over de psychologi-
sche drempel gaan nu de benzine in 
Duitsland 2 5 % goedkoper wordt dan 
bij ons. Een verschil van f 20,- tot 
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f 25,- per tank gaat toch tot de 
verbeelding spreken. Mijn fractie 
maakt zich dan ook nadrukkelijk 
zorgen om de pomphouders in de 
oostelijke grensstreek, te meer daar 
zij straks ook geen voordeliger 
dieselolie hebben te bieden aan de 
Westduitsers. Hoe serieus wil de 
regering dit probleem aanpakken, als 
de effecten anders zijn dan zij nu 
veronderstelt? 

Mijnheer de Voorzitter! Het meest 
betwijfelde van de accijnsverhoging 
is het tijdelijke karakter ervan. Mijn 
fractie heeft al eens eerder gesugge-
reerd, van "voor lop ig" te spreken 
gezien de praktijk van het steeds 
verlengen van tijdelijke lastenverzwa-
ringen. De regering geeft zelf voedsel 
aan de twijfels over toekomstige 
lastenverlichting als zij niet alleen de 
onzekerheid over het prijsverloop 
maar ook de onzekerheid over de 
budgettaire situatie aanvoert. Die 
situatie zal, naar wij moeten vrezen, 
nog lang zorgelijk blijven. Maar dat 
mag geenszins betekenen dat de 
accijnsverhoging structureel wordt, 
ook bij oplopende brandstofprijzen. 
Wi l de regering de garantie geven, 
dat de accijnsverhoging wordt 
teruggedraaid als de benzineprijs 
weer structureel bij voorbeeld 15% 
hoger is dan thans het geval is? 

Een rechtstreekse koppeling aan 
herstellende aardgasbaten gaat mijn 
fractie echter te ver, omdat ons 
inziens die aardgasbaten buiten 
haken behoren te staan. Dat is ook 
de reden waarom wij de motie-Van 
Amelsvoort vorige week niet hebben 
gesteund. Als evenwel de draag-
kracht van de burgers substantieel 
daalt door blijvend veel hogere 
brandstofprijzen, moet omgezien 
worden naar herverdeling van de 
lasten. Het is echter voorbarig, zoals 
vorige week met het aannemen van 
de motie-Van Amelsvoort is gebeurd, 
om de buit al enigszins te verdelen. 
Als de prijzen van benzine en 
dieselolie sterk zouden stijgen, zou 
de nu in te voeren hogere accijns 
weer ongedaan moeten worden 
gemaakt. Er is dan echter nog geen 
geld om tot lastenverlichting over te 
gaan, zoals in de motie is vastgelegd. 
Een dergelijke benadering — ik 
onderken die toch ook enigszins op 
blz. 1 van de memorie van toelichting 
— geeft er blijk van dat er toch te 
weinig rekening wordt gehouden met 
de ernst van de hoge nationale 
schuld, die ons nog in lengte van 
jaren tot last zal zijn. 

Hoe onzeker overigens het 
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perspectief is inzake de aardolieprij-
zen, wordt wel geïllustreerd door de 
prijzen van autobrandstoffen, die 
sinds de indiening van het wetsvoor-
stel alweer iets gestegen zijn. Het op 
enigerlei wijze terugdraaien van de 
lastenverzwaring zal wel degelijk op 
dezelfde wijze moeten worden 
toebedeeld als de thans aan de orde 
zijnde verhoging. 

Mijnheer de Voorzitter! Resume-
rend: ook mijn fractie acht het 
onvermijdelijk, de energieverbruikers 
te laten bijdragen in de budgettaire 
tegenvaller. Naar onze mening zal dit 
echter moeten gebeuren door 
eenzelfde verhoging van de accijns 
op benzine en dieselolie. Mede 
vanwege de grenseffecten mag de 
accijnsverhoging onder geen beding 
een structureel karakter krijgen. Als 
de regering ons op deze twee punten 
tegemoet wil komen, zal mijn fractie 
het wetsvoorstel steunen. Met het 
wetsvoorstel 19 712 heeft mijn 
fractie geen moeite, zij het dat het 
geen fraaie gang van zaken is om een 
tijdelijke verhoging steeds opnieuw te 
verlengen, ook niet als zo'n tijdelijke 
maatregel de fraaie naam "sol idari-
tei tsheff ing" heeft. 

D 
De heer Wö l tgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij zullen het deze 
keer niet spannend maken. Wij zullen 
de beide wetsvoorstellen steunen. 
Wij hebben er wel een paar kantteke-
ningen bij. Eerst maar eens de 
accijnsverhogingen. Indertijd bij het 
aprii-debat hebben wij die accijnsver-
hogingen opgebracht als alternatief 
voor de BTW. Het leek ons eerlijk 
gezegd wat meer voor de hand te 
liggen om, wanneer de energieprijzen 
en de benzineprijs omlaag gaan, te 
proberen die wat te stabiliseren dan 
om het bouwen van huizen, het 
repareren en dat soort dingen dat 
nuttig is, arbeidsintensief is en de 
werkgelegenheid, de witte werkgele-
genheid bevordert duurder te maken. 
Niettemin koos de regering toen voor 
een verhoging van de BTW, mede 
onder druk van de VVD, die van 
oudsher iets tegen accijnsverhogin-
gen had. Gelukkig zijn daarna de 
verkiezingen gekomen, dus kan de 
VVD instemmen met een accijnsver-
hoging. Die hebben wij dan nu voor 
ons liggen. Nogmaals, wij zullen de 
redelijkheid van deze argumentatie 
voor een accijnsverhoging blijven 
steunen. Wij vinden dat redelijker dan 
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die BTW-verhoging die de regering 
het Nederlandse volk heeft aange-
daan. 

De heer De Grave (VVD): En die ook 
door de PvdA is geaccepteerd. 

De heer Wöl tgens (PvdA): Hoe 
bedoelt u? 

De heer De Grave (VVD): Het 
geheugen van mijn geachte collega is 
toch niet zo slecht, dat hij zich niet 
eens herinnert hoe het hier verleden 
week is gegaan? Wij hebben toen 
uitvoerig gesproken over - laat ik 
het zo maar noemen — een dek-
kingsplan van de PvdA. Daarin was 
de acceptatie van de verhoging van 
de BTW meegerekend. Er werden 
helemaal geen voorstellen meer 
gedaan om die verhoging van de 
BTW ongedaan te maken. Ik herinner 
mij nog goed dat de heer Ruding dat 
uitvoerig heeft vastgesteld. Dat is 
ook niet weersproken. 

De heer W Itgensj (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is, geloof ik, een 
paar weken geleden dat een 
meerderheid van de Kamer, zeer 
tegen onze zin maar helaas, de 
BTW-verhoging heeft geaccepteerd. 
Democraten als wij zijn — als je veel 
oppositie hebt meegemaakt, moet je 
op de lange duur wel heel lankmoe 
dig worden — moeten wij helaas 
accepteren dat er andere meerderhe-
den zijn, ook al wil len wij graag wat 
anders. Met deze ellende worden wij 
jaar in, jaar uit geconfronteerd, In dit 
geval zeer tegen onze zin is de BTW 
verhoogd. 

Staatssecretaris Koning: indien u 
uw zin had gekregen en de BTW-ver-
hoging was niet doorgegaan, welke 
dekking zou u dan voor uw plannen 
extra hebben wil len aangeven om tot 
uw plannen te kunnen komen? 

De heer Wö l tgens (PvdA): Wij 
zouden dan een hogere accijnsverho-
ging hebben geaccepteerd dan die 
welke nu wordt voorgesteld. Ik geloof 
ook niet dat wij daarvan een groot 
geheim hebben gemaakt indertijd. Nu 
de BTW al is verhoogd, lijkt ons deze 
omvang van de accijnsverhoging wel 
voldoende. 

Staatssecretaris Koning: Een extra 
accijnsverhoging van ƒ 2 mld. is niet 
eenvoudig te vinden. Welke accijnzen 
had u dan verder willen verhogen? 

De heer Wö l tgens (PvdA): Ik kom 
nog te spreken over de grenseffec 
ten. Hier zitten natuurlijk allemaal 
experts op het gebied van grensef • 
fecten om mij heen. Als wij het toch 
moeten bepalen via de maatstaven 
van kilometers en afstand, dan ben ik 
dus de grootste expert. Als je de 
prijsdaling die aan het begin van dit 
jaar is opgetreden, had moeten 
compenseren, dan had de accijnsver-
hoging aanzienlijk hoger kunnen zijn 
dan deze. Als je er dus echt op uit 
was geweest om de prijs van de 
benzine te stabiliseren, dan had de 
accijnsverhoging naar ons gevoel wel 
wat hoger kunnen zijn. Nu is de BTW 
verhoogd, zeer ten onrechte. 
Omgekeerd kun je zeggen: laat de 
accijnsverhoging maar zo hoog 
blijven als ze nu is. 

Dan even over de grenseffecten. Er 
worden natuurlijk heel wat tranen 
geplengd en terecht. Dat is trouwens 
iedere keer zo. Ik heb nog nooit een 
accijnsverlaging meegemaakt in de 
Kamer. Een verhoging van de 
benzine-accijns is vaak opgetreden, 
ledere keer wordt er over grenseffec 
ten gesproken. Ik denk dat de 
grenseffecten hun grens hebben 
bereikt en dat het eigenlijk niet meer 
zo vreselijk veel uitmaakt of je wat 
verder gaat met een verhoging van 
de accijns of niet, bij voorbeeld in 
vergelijking met Duitsland. Daar 
oriënteer ik mij dan speciaal op. In 
dat opzicht zijn eigenlijk bepaalde 
grenzen overschreden om het zo 
maar eens te zeggen. Als het verschil 
nog groter wordt, ondergaat het 
grenseffect nauwelijks verandering. 
Het heeft al een maximum bereikt. 

De heer Paulis (CDA): Wat de heer 
Wöltgens stelt, is nauwelijks voor 
betwisting vatbaar. Wat hij stelt ten 
aanzien van de afstand, houdt 
verband met zijn wonen in een heel 
mooi plekje van ons land dichtbij de 
Duitse grens. Wij hebben ook nog 
een grens met België. Op dit moment 
is het prijsverschil ongeveer 15 cent. 
Wanneer het voorstel ongewijzigd 
wordt overgenomen, leidt dit tot een 
prijsverschil aan de Belgische grens 
van meer dan een kwartje. Een effect 
dat aan de Belgische grens op dit 
moment nog van zeer beperkte 
omvang is, zal zich dat niet even 
sterk manifesteren als nu aan de 
oostgrens gebeurt? 

De heer Wöl tgens (PvdA): Ik denk 
dat wat betreft de Belgische grens 
wel enig effect zal optreden. Dat is 

een ander grenseffect dan wij tot nu 
toe kennen. Het is alleen de vraag 
welke consequenties daaraan 
verbonden moeten worden als het 
gat in de financiële dekking van de 
begroting niet groter mag worden. 

De heer Paulis (CDA): Dat zal ik u zo 
meteen vertellen. 

De heer Wö l tgens (PvdA): Vervol-
gens kom ik te spreken over het 
aspect van de tijdelijkheid en de in 
derde termijn van de algemene 
beschouwingen aangenomen 
motie-Van Amelsvoort. De fractie 
van de PvdA zit met die motie een 
beetje in haar maag. Graag hoor ik 
van de regering op welke wijze zij die 
motie gaat uitvoeren. Tevens hoor ik 
graag van de woordvoerder van de 
CDA-fractie hoe ze moet worden 
geïnterpreteerd. Er staat onder 
andere in dat de accijnsverhoging 
tijdelijk moet zijn. Daar is erg veel 
voor te zeggen. In principe zou mijn 
fractie zich daar geheel achter 
kunnen scharen, zij het dat uit het 
andere wetsvoorstel dat nu behan-
deld wordt, blijkt hoe langdurig 
tijdelijke dingen kunnen zijn; daarbij 
wordt een tijdelijke belastingverho-
ging voor de derde of vierde keer 
achter elkaar gehandhaafd. 

Problematisch wordt het echter — 
om die reden heeft de fractie van de 
PvdA ook tegen de motie gestemd — 
waar in de motie wordt gesteld, dat 
afgezien van de mogelijkheid de 
accijns weer te verlagen bij een 
stijging van de energieprijzen, ook 
gedacht kan worden aan de mogelijk-
heid van een verlaging van de loon-
en inkomstenbelasting. Overigens 
verneem ik graag van de regering of 
zij hier op dezelfde manier tegen 
aankijkt. Welnu, allereerst kan ik niet 
goed begrijpen hoe een dergelijke 
verlaging van de loon- en inkomsten-
belasting valt te rijmen met de 
bezorgdheid over de grenseffecten. 
Bij een handhaving van de hogere 
accijns en een gelijktijdige verlaging 
van de loon- en inkomstenbelasting, 
zal de concurrentiepositie van de 
pomphouders in het grensgebied 
even slecht blijven. Verder werkt de 
accijnsverhoging via de huisbrand-
olie-pariteit door in de kleinverbrui-
kersprijs van aardgas, hetgeen een 
heleboel geld oplevert. Eén ding is 
zeker: de mensen van wie de loon-
en inkomstenbelasting wordt 
verlaagd zijn vermoedelijk heel 
andere mensen dan de mensen die 
verhoudingsgewijs veel stoken. Te 

Tweede Kamer Belastingvoorstellen 
16 oktober 1986 
TK12 12-541 



Wöl tgens 

denken valt aan bejaarden. Het 
ministerie van Economische Zaken 
heeft destijds onderzoek verricht 
naar de vraag wie het meest te lijden 
hebben van de sterke stijging van de 
woonlasten, waaronder de energie-
lasten. In de eerste plaats zijn dat de 
bejaarden die verhoudingsgewijs 
harder stoken, zeker als ze in het 
noorden wonen, waar het wat kouder 
en tochtiger is. De groep van arme, 
oude mensen heeft dus het meeste 
last van de met deze accijnsverho-
ging gepaard gaande stijging van de 
kleinverbruikersprijs van aardgas. De 
motie vraagt in feite om bij een 
stijging van de energieprijzen, de 
accijnsverhoging ongedaan te 
maken. Daar zouden wij het mee 
eens kunnen zijn. Verder wordt 
daarin de gedachte geopperd van het 
verlagen van de loon- en inkomsten-
belasting. Daarmee bereik je die 
arme oudjes juist niet. Die hebben 
daar bijna niets aan. Zij hebben vaak 
alleen maar een AOW of een 
AOW-plus. Door de vormgeving van 
de loon- efi inkomstenbelasting 
zullen deze mensen daar praktisch 
geen voordeel van hebben; zij 
zouden veel meer profijt hebben van 
een verlaging van de kleinverbrui-
kersprijs van aardgas. Ik kan mij dus 
eigenlijk niet voorstellen dat de heer 
Van Amelsvoort en zijn fractie 
beoogd hebben dat de energielasten 
erg hoog blijven, ook voor de 
bejaarden en dat het geld bij een 
stijging van de energieprijzen in de 
vorm van een verlaging van de loon-
en inkomstenbelasting teruggegeven 
wordt aan de groepen mensen die 
verhoudingsgewijs van die hoge 
woonlasten het minste last hebben. 
Graag krijg ik hierover opheldering. 

De heer De Grave (VVD): Ik wil de 
heer Wöltgens een vraag stellen met 
het oog op de consistentie van zijn 
betoog in vergelijking met eerdere 
standpunten van zijn partij. Het is mij 
namelijk bekend dat de Partij van de 
Arbeid in principe voorstander is van 
verschuiving van directe naar 
indirecte belastingen. 

De heer Wö l tgens (PvdA): Waarvan 
is u dat bekend? 

De heer De Grave (VVD): Dat is al 
heel lang het standpunt van de PvdA 
geweest, althans naar mijn beste 
weten. Als u dat nu ontkent, zijn wij 
weer op een heel andere discussie 
terecht gekomen. Ik hoor dus nu 
graag of er volgens de PvdA nog 

sprake kan zijn van een verschuiving 
van directe naar indirecte belastin-
gen. De BTW-verhoging deugt al niet 
in de ogen van de PvdA en ook met 
accijnzen moeten wij kennelijk niet 
werken, terwijl dat de grootste 
opbrengstposten in de indirecte 
belastingen zijn. Dat deugt kennelijk 
allemaal niet, omdat het slecht zou 
zijn voor oudjes die zielig in de tocht 
zitten of zoiets. 

De heer W ö l t g e n s (PvdA): Het 
niveau van de discussie wordt mij nu 
iets te abstract. Ik kom met concrete 
voorbeelden van bejaarde mensen 
die in tochtige huizen in het noorden 
van het land wonen (dat kan ook 
best het zuiden van het land zijn) en 
die het graag warm hebben en dus 
hard stoken en veel verbruiken. Zij 
hebben dan sterk te lijden onder 
stijgende energieprijzen, o.a. de 
hogere kleinverbruikersprijs voor 
aardgas. Ik weet niet precies wie het 
meeste invloed heeft doen gelden bij 
het voorstel om een en ander 
well icht terug te geven via de loon-
en inkomstenbelasting, het CDA of 
de VVD. Voor zover ik nog enig 
sociaal gevoel bij het CDA mag 
veronderstellen, zou ik mogen 
verwachten dat het een VVD-vondst 
is om teruggave te geven via de loon-
en inkomstenbelasting. Maar goed, 
de door mij genoemde arme mensen 
bereikt men daar nooit mee. Het 
wordt dan een gigantische driedub-
bel denivellerende operatie. Eerst 
wordt de kleinverbruikersprijs voor 
aardgas verhoogd, waar verhou-
dingsgewijs de arme mensen het 
sterkst het slachtoffer van zijn, 
vervolgens wordt die hoge prijs 
gehandhaafd en ten slotte wordt er 
dan een teruggave verleend via de 
loon- en inkomstenbelasting, terwijl 
wij allemaal weten dat dit niet op een 
nivellerende wijze kan gebeuren. Wij 
zullen het er allemaal over eens zijn 
dat de progressie op het lagere 
niveau van de loon- en inkomstenbe-
lasting toch al veel te hoog is. De 
laagste inkomensgroepen kan men 
dus niet eens bereiken met een 
verlaging van de loon- en inkomsten-
belasting, terwijl men die groepen 
wèl heel goed kan bereiken door de 
accijns op huisbrandolie en daarmee 
de kleinverbruikersprijs van aardgas 
te verlagen. 

Ik zal dan ook graag van het CDA 
een interpretatie horen die erop 
neerkomt dat verlaging van de loon-
en inkomstenbelasting toch eigenlijk 
niet bedoeld is, dat dit niet de vorm 

is waarin de accijnsverhoging kan 
worden teruggegeven aan de 
burgers. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): 
Die bevestiging kan de heer Wölt-
gens natuurlijk niet krijgen. Dat zou in 
strijd zijn met de tekst van de motie. 

De heer W ö l t g e n s (PvdA): Mis-
schien kunt u toch een zodanige 
interpretatie geven dat het bijna 
uitgesloten is dat een en ander 
teruggegeven wordt via de loon- en 
inkomstenbelasting. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): 
Nee, Voorzitter, de motie zegt wat zij 
zegt. 

De heer W ö l t g e n s (PvdA): Dat doet 
mij werkelijk leed, Voorzitter. Maar 
goed, wij hebben het vaak genoeg 
gehad over het sociale hart van het 
CDA en de vraag is of je daar nog 
teleurgesteld in kan worden. Dat 
schijnt echter nog steeds mogelijk te 
zijn. 

Ik kom tot een ander punt. Vroeger 
stond daarover iets in de Grondwet, 
maar die is inmiddels gewijzigd en 
zodanig vereenvoudigd dat de meest 
elementaire dingen niet meer 
teruggevonden kunnen worden, 
omdat het kennelijk gemeengoed is 
geworden. Vroeger stond er in ieder 
geval in de Grondwet dat men geen 
belasting mag heffen ten behoeve 
van particulieren. De staatssecretaris 
die altijd wel een of ander citaat uit 
1 871 of daaromtrent weet te vinden, 
zal dit nog wel weten. Die bepaling is 
nu kennelijk uit de Grondwet 
verdwenen, maar het spreekt toch 
nog wel aan. Zelfs als rechts 
Kamerlid zal men toch vinden dat 
men geen belasting ten behoeve van 
particulieren moet heffen. Toch 
gebeurt dat hier. 

De heer De Grave (VVD): U doelt nu 
op privilegiën, naar ik aanneem. 

De heer W ö l t g e n s (PvdA): Ja, 
inderdaad. 

Staatssecretaris Koning: U hoeft nu 
niet meer verder te gaan dan het 
eerste artikel van de Grondwet. Daar 
staat het privilegeverbod in. 

De heer W ö l t g e n s (PvdA): Staat het 
daar nog steeds in? Nu, dat zal wel 
waar zijn. Ik ken eigenlijk maar één 
artikel uit de Grondwet goed, een 
artikel dat mij echt aan het hart is 
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gebakken, namelijk artikel 106. 
Daarin staat dat de wet het geldstel-
sel regelt. Dat is de kortste, de meest 
efficiënte zin uit de Grondwet, maar 
het is nog steeds niet uitgevoerd! 

Maar goed, het heffen van 
belastingen ten behoeve van 
particulieren mag dus volgens de 
Grondwet niet. Toch gebeurt het 
hier. Voorgesteld wordt immers om 
de accijns op huisbrandolie te 
verhogen en vanwege het markt-
waardeprincipe werkt dat door in de 
kleinverbruikersprijs voor aardgas. 
Die kleinverbruikersprijs gaat dus 
omhoog en Shell en Esso vangen 
15% van de extra opbrengst. Dat 
moet natuurlijk niet kunnen. Het is 
dus regelrechte onzin wat in de 
stukken is gesteld, hoewel dat op het 
eerste gezicht erg intelligent 
gevonden leek van het ministerie 
respectievelijk de staatssecretaris, 
want hij is hoe dan ook verantwoor-
delijk voor hetgeen in de schriftelijke 
voorbereiding naar voren wordt 
gebracht. Die onzin is de stelling dat 
later het voordeel weer vervalt, als de 
accijns wordt teruggeven. Het is 
onzin omdat tijdelijke verhogingen de 
neiging hebben toch iets permanen-
ter te zijn dan men op het eerste 
gezicht (en zeker bij aanneming 
ervan) zou denken; dat blijkt al uit het 
volgende wetsontwerp dat wij 
vandaag behandelen. Daarnaast is 
het onzin omdat de motie van de 
heer Van Amelsvoort betekent dat de 
accijnsverhoging eventueel zelfs in 
de vorm van een verlaging van de 
loon- en inkomstenbelasting kan 
worden teruggeven. Dat houdt dan in 
dat de accijns permanent hoog kan 
blijven en dat dus toch Esso en Shell 
permanent 15% van de extra 
opbrengst krijgen. Dat kan natuurlijk 
niet. Dan gaat het per jaar om een 
bedrag dat ligt tussen de 100 en 200 
miljoen gulden. Wij leggen de burger 
gewoon op om dat bedrag te 
betalen, niet om daarmee de 
problemen rondom de staatsfinan-
ciën op te lossen, maar om daarmee 
Esso en Shell te spekken. Dat is echt 
te gek om los te lopen. Het is ook te 
gek voor woorden. Ik vraag dan ook 
aan de meerderheid in deze Kamer 
om dit goed tot zich door te laten 
dringen. Ik overweeg ook om 
hierover in tweede termijn een motie 
in te dienen, waarin aan de regering 
wordt gevraagd om in elk geval met 
Esso en Shell overleg te plegen, 
zodat deze volstrekt oneigenlijke 
winsttoerekening aan Esso en Shell 
als gevolg van de accijnsverhoging 

op huisbrandolie vervalt. Ik kan mij 
ook niet voorstellen dat de meest 
redelijke multinationals die wij 
hebben — laten wij er maar wat 
positiefs over zeggen — ook niet 
inzien dat dat niet de bedoeling kan 
zijn. 

Een ander punt met betrekking tot 
de accijnsverhoging betreft de 
aanwending. Er gaat 100 miljoen 
gulden van de accijns op benzine — 
twee cent per liter — naar het 
Rijkswegenfonds. Wij zouden dat 
graag iets meer willen nuanceren. 
Eén van de meest opmerkelijke 
uitspraken van de VVD-fractieleider 
in het debat over de algemene 
beschouwingen, was dat hij vond dat 
er van het geld dat hiermee gemoeid 
is ook wel een deel aangewend kon 
worden voor de verkeersveiligheid. 
Dat spreekt ons buitengewoon aan. 
Wij menen dat er ook wel een bedrag 
aangewend kan worden voor de 
investeringen voor het openbaar 
vervoer. Ook voor dit punt overwe-
gen wij om in tweede termijn een 
motie in te dienen, beogende om het 
bedrag dat hierdoor ter beschikking 
komt niet alleen voor het Rijkswegen-
fonds aan te wenden, maar voor een 
deel ook voor verkeersveiligheid en 
eventueel voor investeringen in het 
openbaar vervoer. 

Voorzitter! Dan kom ik terecht bij 
de bestendiging van de tijdelijke 
verhoging van de loon- en inkom-
stenbelasting. Er hoeft hier geen 
herhaling van zetten plaats te vinden, 
maar het blijft mij voortdurend 
ontgaan waarom deze tijdelijke 
verhoging van jaar tot jaar verlengd 
wordt. Waarom wordt zij niet 
gewoon in de tarieven opgenomen? 
Dat is echt volstrekt onbegrijpelijk. 
Denkt de staatssecretaris echt in zijn 
staatssecretariële leven nog ooit mee 
te maken, dat hij deze bestendiging 
ongedaan kan maken? Denkt hij dat 
echt? 

Staatssecretaris Koning Daarop is 
een woord van het vier letters het 
antwoord. Dat antwoord luidt: Oort. 

De heer Wöl tgens (PvdA): Oort? Ik 
had iets van " j a " of " n e e n " ver-
wacht. Hangt "Oor t " daartussenin? 
Is dat hetzelfde als "misschien"? 

De heer Leerling (RPF): Dat is 
hetzelfde als "oo i t " . 

De heer Wöl tgens (PvdA): Ooit of 
nooit? Dat klinkt goed, Voorzitter, en 
ik ben eerlijk gezegd wel onder de 

indruk, maar begrijpen doe ik het dus 
niet. Ik zou deze bestendiging 
gewoon in de tarieven opnemen. 
Bovendien schep ik hiermee een 
prachtige kans om later eens een 
wetsontwerp ter verlaging van de 
loon- en inkomstenbelasting in te 
dienen. Is dat niet mooi? 

Men kan zich indenken hoeveel 
hoog gekwalificeerd personeel zich 
nu voor de vierde keer met deze 
tijdelijke verhoging bezighoudt. Men 
kan denken aan al dat papier dat 
ermee is gemoeid, aan al het 
denkwerk dat eraan wordt besteed, 
aan de discussi : 'lie aan dit 
onderwerp worden besteed, aan de 
apparatuur van de Kamer en de uren 
die erin zijn gestoken. De Kamer had 
thuis kunnen zitten als dit al vier jaar 
geleden in de wet was opgenomen 
en niet van jaar tot jaar verlengd had 
moeten worden. De staatssecretaris 
van Financiën is toch ook tegen de 
uitgaven? Als hij zich al deze dingen 
eens bedenkt, zal hij toch moeten 
toegeven dat het beter is om deze 
tijdelijke verhoging echt te bestendi-
gen en in de tarieven op te nemen. 
Dan zien wij later nog wel eens 
verder, als er nog iets moet gebeuren 
in het kader van een verlaging van de 
loon- en inkomstenbelasting. Dan 
dienen wij een nieuw wetsontwerp ;n, 
waardoor de loon- en inkomstenbe-
lasting wordt verlaagd. 

Voorzitter! Bij deze gelegenheid 
hebben wij ook een amendement 
ingediend, waarin wordt beoogd om 
de inflatiecorrectie die nu automa-
tisch wordt toegepast, niet toe te 
passen in het jaar 1987. Nogmaals, 
als wij daarin worden gesteund, 
steunen wij ook eventuele initiatief-
nemers volgend jaar als de inflatie-
correctie negatief wordt, zodat 
belastingverhoging kan worden 
voorkomen. Onze voorwaarde 
hiervoor is echter dat wij steun 
krijgen voor dit amendement. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Is 
dat de hele toelichting bij uw 
amendement? 

De heer Wöl tgens (PvdA): Wat mist 
u? Zegt u het maar. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): U 
nodigt ons alleen uit om voor dit 
amendement te stemmen. Dan kunt 
u daaraan consequenties verbinden 
voor het volgende jaar. Is dat de hele 
toelichting? Is dat uw hele argumen-
tatie? 
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De heer Wö l tgens (PvdA): Neen, u 
begrijpt wel dat het niet een vorm 
van sadisme is, die ons ertoe brengt 
om deze inflatiecorrectie dit jaar niet 
door te laten gaan. De opbrengst 
ervan is 585 miljoen gulden. Volgens 
de MEV is het eigenlijk 650 miljoen 
gulden. Wij zouden dat bedrag graag 
willen aanwenden om ruimte te 
creëren in de onderhandelingen over 
de arbeidsvoorwaarden voor de 
collectieve sector, waar nu de zaak 
bevroren is. De kosten voor het 
ontvriezen daarvan zouden ongeveer 
600 a 700 miljoen gulden zijn. Als 
die ruimte wordt ingezet voor 
arbeidstijdverkorting in de collectieve 
sector dan kunnen zo structureel 
tienduizend mensen aan werk 
worden geholpen. Dat is zo mooi 
omdat volgens de voorspellingen van 
de MEV de werkloosheid volgend 
jaar maar met veertigduizend daalt, 
terwijl ze, volgens het tijdpad van de 
regering, met vijftigduizend zou 
moeten dalen. Op deze manier komt 
dat precies ronrj. Dit is mijn toelich-
t ing. Misschien geeft dat het CDA 
reden om positief op mijn voorstel te 
reageren. 

D 
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Daar sta je dan. Ik heb 
echt genoten van collega Wöltgens, 
niet zozeer van de inhoud van zijn 
betoog maar meer van de wijze 
waarop hij de zaken over het 
voetlicht brengt. Dat is somwijlen 
een opstekertje. 

De accijnsverhoging voor minerale 
oliën is een heel belangrijke zaak. Ik 
kan hierover vrij kort zijn. Er heeft 
zich een dramatische verslechtering 
voorgedaan in de financiële situatie 
van het Rijk als gevolg van de vrije 
val van de olieprijs en van de daaraan 
gekoppelde prijs van het aardgas. 
Dat is hier al een en andermaal 
uitvoerig besproken. De effecten 
daarvan zullen met name in 1987 
blijken. Deze voor het Rijk negatieve 
ontwikkeling heeft voor de burger 
een aantal positieve gevolgen gehad. 
Dat is dan mooi meegenomen. Die 
doen zich voor op het gebied van de 
energiedragers. In vergelijking met 
een jaar geleden is de situatie voor 
iemand die gaat tanken, of dat nu 
benzine of LPG is, en voor de 
stookkosten van de kleinverbruikers 
duidelijk verbeterd. Na alle ellende 
die wij in de afgelopen jaren over ons 
heen hebben gekregen kunnen wij 
daar alleen maar blij om zijn. De 

negatieve gevolgen zijn echter voor 
's Rijksschatkist De regering, in casu 
de bewindslieden van Financiën, 
kunnen dit niet zo maar over zich 
heen laten gaan. Zij moeten voorstel-
len doen om de ontstane gaten te 
dichten. Een verschuiving van het 
probleem naar de toekomst is in onze 
ogen onaanvaardbaar. Op dat punt 
heeft de fractie van het CDA de 
lessen uit het verleden geleerd. 

Het is niet onredelijk de inkomsten 
van het Rijk te vinden in dezelfde 
sfeer waarin de lastenverlagingen 
voor de burger zijn ontstaan. Door 
die gedeeltelijk — ik zeg nadrukkelijk 
gedeeltelijk — ongedaan te maken 
kan een oplossing gevonden worden. 
Op die manier kunnen inkomsten 
verworven worden om de zaak weer 
sluitend te maken. 

Bezien vanuit die optiek lijkt ons dit 
een redelijk voorstel, maar op een 
punt hebben wij toch problemen. De 
lastenverdeling over de diverse 
energiedragers is redelijk. Zij houdt 
voldoende rekening met de positie 
van het bedrijfsleven. Dat is een heel 
belangrijk punt. Er is echter één 
pijnpunt, de voorgestelde accijnsver-
hoging op benzine van negen cent. In 
de ogen van de fractie van het CDA 
wordt onvoldoende rekening 
gehouden met de grenseffecten. 
Voor die grenseffecten begin ik in 
Groningen en ga dan langs de hele 
grens, onder Zuid-Limburg heen, om 
ergens in Zeeland te eindigen. De 
voorgestelde verhoging van de 
benzineaccijns heeft daar een heel 
duidelijke uitwerking. Hoe is de 
situatie nu? Het verschil aan de 
Nederlands-Duitse grens bedraagt 
thans reeds 35 cent per liter. In het 
oorspronkelijke voorstel van de 
minister werd uitgegaan van 25 cent. 
In het voorlopig verslag heb ik, aan 
de hand van een steekproefsgewijze 
controle, reeds duidelijk gemaakt dat 
het verschil opgelopen was naar 30 
cent. Dat werd in de memorie van 
antwoord bevestigd. Aan de 
Belgische grens bedraagt het 
verschil thans 15 cent. Een ongewij-
zigde doorvoering van het voorstel 
leidt tot een vergroting van het 
verschil met 10,8 cent inclusief BTW. 
De verschillen aan de grens lopen 
dan op tot ruim 45 cent met de 
Bondsrepubliek Duitsland en 25 cent 
met België. Ten gevolge daarvan zal 
het gaan tanken over de grens 
aanzienlijk toenemen, met alle 
neveneffecten voor de gehele 
middenstand langs de gehele grens. 
Dat betrek ik zeker in mijn overwe-

gingen. Uitsluitend om die reden ben 
ik van oordeel dat er aanleiding is 
voor een verzachting van de grensef-
fecten. Dat kan gebeuren door de 
beperking van de verhoging van de 
accijnzen op benzine tot 5 cent per 
liter, inclusief BTW, (exact is het 4 
cent plus BTW) en door een beperkt 
verhoging van de motorri jtuigenbe-
lasting van gemiddeld 72 gulden per 
jaar. 

Dat alles heb ik laten natrekken en 
dankzij de voortreffelijke medewer-
king van de ambtenaren van 
Financiën heb ik de gegevens heel 
vlot op tafel gekregen. Dit heb ik 
verwoord in een concept-amende-
ment. De inhoud van dit voorstel is 
bekend bij de VVD en bij andere 
partijen, in ieder geval bij die van de 
heer Wöltgens. Als men van oordeel 
is dat er aanleiding is om die 
grenseffecten te beperken — dat zal 
in Duitsland minder het geval zijn dan 
aan de Belgische grens — moet men 
het wel eens zijn met dit genuanceer-
de, gematigde voorstel. Als de VVD 
van mening is dat dit voorstel goed 
is, moet zij dat kenbaar maken. Dan 
ben ik bereid, het amendement in te 
dienen, omdat het inderdaad kans 
maakt om aangenomen te worden. 
Daartoe nodig ik onze coalitiepartner 
van harte uit. 

De heer Van Rey (VVD): De heer 
Paulis heeft ook de heer Wöltgens 
aangesproken. Deze heeft zich nog 
niet over dat voorstel uitgelaten. 
Toen ik in eerste termijn het woord 
voerde, zei de heer Paulis: geen 
woorden, maar daden. Tegen hem 
zeg ik nu: pleeg die daad en dien het 
amendement in. Misschien zal de 
heer Wöltgens het toch nog steunen. 

De heer Paulis (CDA): Het is heel 
merkwaardig — ik merk dat wel vaker 
bij de VVD - dat de VVD zich niet 
realiseert dat men in eerste instantie 
in coalitieverband opereert. Ik heb 
met u uitvoerig overleg gepleegd. U 
weet de inhoud van mijn voorstel. 
Laat ik het heel duidelijk stellen, want 
u durft het zelf niet goed te zeggen: 
u verwerpt dat voorstel. 

De heer Van Rey (VVD): Wij 
nodigen de heer Paulis uit om nu het 
amendement in te dienen. Dan zal ik 
dat uiteraard in mijn fractie bespre-
ken, zoals al twee keer is gebeurd. Hij 
verweet mij namelijk: alleen mooie 
woorden, maar geen daden. Ik verwijt 
hem nu hetzelfde, als hij het 
amendement nu niet indient. 
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De heer Paulis (CDA): Dat snijdt 
geen hout. Als u bereid bent, mijn 
voorstel tot verhoging van de accijns 
(4 cent plus BTW met daaraan 
gekoppeld een beperkte verhoging 
van de motorrijtuigenbelasting van 
ongeveer 72 gulden) te volgen, dien 
ik op dit moment dat amendement in. 
Dat mag u ook nog mee onderteke-
nen. 

De heer Van Rey (VVD): Ik heb 
begrepen dat interrupties kort en 
flitsend moeten zijn, dus in tweede 
termijn ga ik uitvoerig in op een 
aantal punten van het amendement 
die volgens mij niet mogelijk zijn. 

De heer Leerling (RPF): Het staat de 
heer Paulis uiteraard vrij om met een 
amendement te komen. Dat hij, 
voordat hij het amendement indient, 
ruggespraak houdt met de coalitie-
partner, is begrijpelijk. Ik begrijp 
echter niet waarom hij het amende-
ment niet gewoon op tafel legt. Hij 
verdedigt het hier met verve; laten 
wij daarover dan met elkaar oordelen. 
Bij de stemming zal hij wel zien hoe 
het uitpakt. 

De heer Paulis (CDA): Op zichzelf is 
dat een juiste benadering, maar het 
is ook niet ongebruikelijk om van 
tevoren voeling te houden. Als, zoals 
in dit geval, de coalitiepartner te 
kennen geeft, het amendement niet 
te willen steunen, is het weinig zinvol 
om het in te dienen. 

Voorzitter! Dat alles doet niet af 
aan het in beginsel voorstander 
blijven van een verdere variabilisatie 
van de kosten van het autorijden. Dat 
staat ook in ons programma, zoals de 
staatssecretaris terecht heeft 
opgemerkt in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag. 

De heer Wöl tgens (PvdA): Het gaat 
nu over iets tussen de coalitiepart-
ners en eigenlijk hebben wij daar 
niets mee te maken. Er wordt ons nu 
evenwel om een oordeel gevraagd 
over iets wat wij niet kennen. Zou het 
novum hier geïntroduceerd kunnen 
worden dat de heer Paulis het 
voorontwerp van amendement in de 
Kamer laat verspreiden, zodat ook 
andere mensen daarover een oordeel 
kunnen geven, althans een "vooroor-
deel"? 

De heer Paulis (CDA): Ik houd er 
niet van om in herhalingen te 
vervallen. Het voorstel van het CDA 
behelst een beperkte verhoging van 

het accijns, namelijk met 4 cent, 
exclusief BTW, en een beperkte 
verhoging van de motorrijtuigenbe-
lasting met ongeveer 72 gulden per 
jaar. Daar is geen woord Frans bij. 
Als mensen zich bij dat voorstel 
aansluiten, neem ik daarvan kennis 
en zal ik vervolgens weten te 
handelen overeenkomstig de 
uitlatingen over ons voorstel. 

Soms is het leven sterker dan de 
leer. Alleen al daarom, hoewel dat 
wellicht niet in goede aarde valt, doe 
ik een dringend beroep op de 
staatssecretaris om niet Oostindisch 
doof te blijven voor de genuanceerde 
benadering van het CDA. De 
staatssecretaris heeft naar het 
program verwezen. Hij zegt, dat het 
CDA in zijn program zegt dat het 
voorstander is van een verdere 
variabilisatie. Akkoord, maar er staat 
ook dat deze dient te worden 
afgestemd op de internationale 
verhoudingen in het algemeen en op 
de situatie in de buurlanden in het 
bijzonder. Als ik die bekijk, wordt het 
een droevig verhaal. Op dit moment 
is de accijns per hectoliter in 
Nederland ƒ 70, - , in België onge-
veer ƒ 60, — en in West-Duitsland 
ongeveer ƒ 60, — . Als deze voorstel-
len worden uitgevoerd wordt het in 
Nederland ƒ 80, —. Ik kan dit voorstel 
niet anders zien als Europa onvrien-
delijk. Ik heb dan nog een vraag over 
de aangekondigde milieuheffing. 
Wordt de kloof aan de grenzen door 
deze heffing nog groter dan zij nu al 
is? 

D 
De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Na het uitvoerige 
betoog van de heer Paulis kan ik kort 
zijn. Ik zal mijn interventie beperken 
tot dat deel van het wetsvoorstel dat 
betrekking heeft op de 100 miljoen 
die naar het Rijkswegenfonds gaat. 
De CDA-fractie is daarover zeer 
verheugd. Ik wil zelfs niet verhelen 
dat het voor menigeen best meer had 
mogen zijn. 

Wat zijn de feiten? Als wij kijken 
naar de voornemens die indertijd 
door deze Kamer zijn aangenomen en 
opgenomen in het structuurplan 
Verkeer en Vervoer en het MPP, 
hebben wij nog een achterstand van 
jaren in het rijkswegenstelsel. Ook al 
zou een ieder die het kan, gebruik 
maken van het openbaar vervoer, 
dan nog hebben wij een achterstand 
die er niet om liegt. Zelfs met deze 
extra injectie zullen wij tot het jaar 

2000 files kennen in het rijkswegen-
net. Daarom is het een goede zaak 
dat dit extra geld gaat naar het 
oplossen van die knelpunten. 

Een tweede reden waarom wij 
verheugd zijn dat 100 miljoen van de 
opbrengst naar het Rijkswegenfonds 
gaat, is, dat wij daarin toch een 
rechtvaardiging proeven voor de 
automobilist die het moet betalen. Hij 
ziet in elk geval dat een deel van het 
extra geld dat hij aan de pomp kwijt 
is, vloeit naar de knelpunten in de 
wegen die voor menigeen elke dag 
een behoorlijke irritatie betekenen. 

De heer Wöltgens sprak over een 
voornemen. Zijn fractie wil well icht 
een deel van die 100 miljoen 
bestemmen voor verkeersveiligheid 
en infrastructurele knelpunten. Ik wijs 
hem erop, dat de begroting van 
Verkeer en Waterstaat daarin dit jaar 
meer voorziet dan het vorige jaar. 
Het geld dat nu wordt bestemd voor 
de rijkswegen, hebben wij meer dan 
nodig. 

D 
De heer Smi ts (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De zesde keer dat Hendrik 
de Achtste trouwde, is hem slecht 
bekomen. Deze trouwlustige 
omnivoor heeft het laatste huwelijk 
niet overleefd. Ik heb mij bij het lezen 
en bestuderen van het wetsvoorstel 
19 712, inzake de bestendiging voor 
1987 van de tijdelijke verhoging van 
de inkomstenbelasting en de 
loonbelasting, afgevraagd, nu voor 
de vijfde keer wordt voorgesteld om 
de tijdelijke verhoging voort te zetten, 
of de bewindslieden van Financiën 
pogingen ondernemen om Hendrik 
de Achtste te overtreffen. 

Het is boeiend om de stukken die 
in 1983 over de introductie van de 
tijdelijke verhoging van de loon- en 
inkomstenbelasting publiek zijn 
geworden, te lezen. Vrijwel alle 
fracties die in dit huis waren 
vertegenwoordigd, hebben in 1983 
en ook in daarop volgende jaren 
aangegeven, dat de voorgestelde 
maatregel nadrukkelijk een tijdelijk 
karakter — dat wil zeggen: een 
werkingsduur van hooguit één jaar -
diende te hebben. Ook de staatsse-
cretaris die destijd het wetsvoorstel 
verdedigde, bekende zich tot deze 
opvatting. Dit blijkt uit het volgende 
citaat: "Ik heb er toch behoefte aan, 
die tijdelijkheid te benadrukken. De 
regering heeft tot deze maatregel 
besloten in het kader van het 
specifiek voor 1983 geldende beleid. 
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Met ingang van 1984 bestaat die 
verhoging niet meer." 

Desondanks worden in de jaren na 
1983 voorstellen aan de Kamer 
voorgelegd en door de Kamer 
aangenomen om de tijdelijke 
maatregel te continueren. 

Een deel van de kritische kantteke 
ningen die de fractie van het CDA bij 
dit wetsvoorstel plaatst, vloeit voo r t . 
uit het negeren van het oorspronkelij-
ke voornemen, de maatregel 
uitsluitend tijdelijk van aard te laten 
zijn. Mijn fractie is van opvatting dat, 
indien een dergelijke maatregel op 
grond van budgettaire en wellicht 
inkomenspolitieke overwegingen 
wenselijk is, dit voornamelijk 
gemotiveerd moet zijn met een 
lange-termijnbeleid, hetgeen onzes 
inziens structurele maatregelen 
vergt. 

In de brief van de minister van 
Financiën waarin hij het budgettaire 
kader van de begroting voor 1987 
aangeeft, wordt op het onderdeel 
beleidsuitgangspunten van die 
begroting gesteld dat de daling van 
de aardgasbaten noopt tot het 
nemen van structurele maatregelen 
voor 1987. Onzes inziens is inmid-
dels door voor de zoveelste keer in 
successie voor te stellen, de tijdelijke 
verhoging van de inkomstenbelasting 
en de loonbelasting te bestendigen, 
voldoende bewezen dat er sprake is 
van een semi-structurele maatregel. 
Ik nodig de bewindsman ertoe uit, 
aan te geven of hij deze opvatting 
deelt. Zo dit niet het geval is, vraag ik 
hem of dit betekent dat de Kamer 
voor het laatst oordeelt over een 
tijdelijke verhoging van de inkom-
stenbelasting en de loonbelasting. 
Kan de bewindsman aangeven aan 
welke voorwaarden naar zijn oordeel 
voldaan moet worden, wil de 
maatregel kunnen worden beëindigd? 
Is dat moment er bij voorbeeld, 
indien de prijs van een vat olie weer 
op een niveau van 60 gulden is 
gekomen of als het financieringste-
kort een niveau van 5% heeft 
bereikt? 

Sprekend over de tijdelijke 
verhoging van de inkomstenbelasting 
en de loonbelasting voor 1987, 
steunen wij als fractie van het CDA 
op grond van budgettaire overwegin-
gen het voorstel van het kabinet. Het 
CDA acht zich gebonden aan de 
inhoud van het regeerakkoord en de 
consequenties die eruit voortvloeien. 
Mijn fractie is van opvatting dat het 
beleid dat het kabinet-Lubbers I 
heeft gevoerd en het huidige kabinet 

op hoofdlijnen voortzet, zicht biedt 
op een samenleving waarin de 
verantwoordelijkheden van mensen 
en hun organisaties beter tot hun 
recht komen. Dit wist niet weg dat 
ondanks de uitdrukkelijke aandacht 
die het kabinet heeft voor het 
uitvoeren en invullen van de centrale 
doelstell ing, op onderdelen knelsitua-
ties kunnen ontstaan. 

In de memorie van antwoord op 
wetsvoorstel 19 712 wordt aangege-
ven dat bij het bestendigen van de 
tijdelijke maatregel telkenjare het 
budgettaire aspect voorop heeft 
gestaan. De memorie van antwoord 
wekt de indruk dat bij het compone-
ren en uitvoeren van de tijdelijke 
maatregelen ook overwegingen in de 
sfeer van de koopkracht zijn betrok-
ken. Het is helder dat dit zeker in 
1983 door de bewindsman werd 
aangevoerd. Ik vraag hem of deze 
overwegingen thans niet zijn 
meegewogen. 

Gelukkig, door allerlei gunstige 
omstandigheden is het beeld van de 
koopkracht in het jaar 1987 voor de 
gehele Nederlandse bevolking 
gunstig. Bekijken wij de ontwikkelin-
gen in de afgelopen jaren en de 
vooruitzichten voor de komende 
jaren in de verschillende onderdelen 
van de marktsector, dan zien wij dat 
vooral de sector van het midden- en 
kleinbedrijf achterblijft bij de rest. In 
dit kader wijs ik op hoofdstuk 5 van 
de begroting van Economische 
Zaken, waarin wordt aangegeven dat 
in sommige sectoren van het 
midden- en kleinbedrijf de reële 
inkomstenstijging achterblijft bij de 
rest. Maatregelen zoals de verande-
ring van de voorraad- en de vermo-
gensaftrek, de verhoging van het 
BTW-tarief, alsmede de doorwerking 
van de afschaffing van de negatieve 
WIR, moeten in combinatie met de 
voorgestelde bestendiging voor 1987 
consequenties hebben voor het reële 
inkomen van zelfstandigen. Uit het 
advies Sociaal-economisch beleid op 
middellange termijn voor de periode 
1986-1990 blijkt dat de kleine 
Nederlandse ondernemer zich in 
relatief minder gunstige omstandig-
heden bevindt dan zijn collega in het 
buitenland. Well icht kan de bewinds-
man aangeven wat het effect is van 
de sedert 1 oktober jongstleden 
ingegane dan wel voor 1986 en 
12987 voorgestelde fiscale maatre-
gelen op het reëel beschikbare 
inkomen van de zelfstandigen in de 
sector van het midden- en kleinbe-
drijf. 

Mijn bijdrage aan dit debat is kort, 
overeenkomstig de beknopte omvang 
van het onderhavige wetsvoorstel, 
dat overigens qua werking verstrek-
kend is. Het laatste stel ik mij ook 
voor van mijn inzet en activiteiten als 
kamerlid. 

• 
De heer Engwirda (D66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil mijn bijdrage 
beginnen met collega Smits te 
complimenteren met het houden van 
zijn maidenspeech. Het was niet een 
erg inspirerend onderwerp maar ik 
vind dat hij het voortreffelijk gedaan 
heeft. 

Voorzitter! De wetsvoorstellen die 
wij vandaag bespreken, zijn voor 
niemand leuk. Ik meen dat de heer 
Van Dis daar zoeven al op wees. Dat 
geldt ook voor mijn fractie. Wij 
hebben in ons verkiezingsprogramma 
met nadruk gezegd, dat het vooral 
vanuit een oogpunt van werkgelegen-
heidsbeleid nodig is, te komen tot 
een verlaging van de collectieve 
lastendruk. De wetsvoorstellen die 
wij vandaag bespreken, leiden daar 
niet toe, integendeel, ze leiden tot 
verhoging en dat is jammer. Dat is 
jammer maar tegelijk ook in de 
huidige budgettaire situatie onont-
koombaar. Ik ga daar niet verder op 
in. Vorige week is hierover al tijdens 
de algemene beschouwingen 
uitvoerig gesproken. 

Ik wijs er verder op, dat mijn fractie 
— evenals die van de heer Wöltgens 
— eerder dit jaar bij de behandeling 
van de kaderbrief heeft voorgesteld, 
de accijnzen op benzine, diesel en 
LPG met een beperkt bedrag te 
verhogen. Wij deden dit voorstel toen 
als één van de alternatieven om aan 
de door de regering voorgestelde 
BTW-verhoging te kunnen ontkomen. 
Ook dat is intussen een gepasseerd 
station, aangezien de extra terugval 
in de aardgasbaten die sinds de 
bespreking van die brief is opgetre-
den, noopt tot verdere maatregelen. 
Het is dus niet langer of, of, maar 
helaas én, én. Wij leggen ons daarbij 
neer en wij kunnen de voorgestelde 
accijnsverhogingen dan ook in grote 
lijnen steunen. 

Voorzitter! Ik heb nog wel een paar 
meer specifieke vragen en opmerkin-
gen. In de eerste plaats betreft dit de 
keuze voor accijnsverhoging in plaats 
van verhoging van de motorrijtuigen-
belasting. De regering heeft voor het 
eerste gekozen. Wij steunen dat 
omdat wij altijd voorstander zijn 
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De heer Engwirda (D66) 

geweest van een zo groot mogelijke 
mate van variabilisatie van de kosten 
van het autogebruik. De regering 
heeft ook altijd gezegd dat zij dit wil, 
maar ze was tegen een verdere 
variabilisatie. Als argument hiervoor 
gaf zij de grensproblematiek. Daarom 
heeft het mijn fractie verbaasd, dat 
nu de accijnzen niet om redenen van 
de variabilisatie maar om budgettaire 
redenen worden verhoogd, diezelfde 
grensproblematiek min of meer 
wordt weggewuifd. In feite zegt de 
regering dat het allemaal wel 
meevalt. Wi l de staatssecretaris een 
nadere verklaring geven voor die 
verandering in opstelling? 

Wanneer kunnen wij het onderzoek 
naar de grenseffecten, dat is 
aangekondigd in de memorie van 
antwoord, van de interdepartementa-
le stuurgroep variabilisatie autokos-
ten tegemoet zien? 

De heer Paulis (CDA): Als de laatste 
pomp gesloten is! 

De heer Engwirda (D66): Dat hoop 
ik niet, want dan zouden we weinig 
aan dat onderzoek hebben. Maar ik 
hoor het straks graag van de 
staatssecretaris. 

Ik wil nog enkele opmerkingen 
maken over de behandeling van 
dieselrijders ten opzichte van 
benzinerijders. Mijn fractie vindt de 
ongelijke behandeling die nu wordt 
voorgesteld, principieel onjuist. 

Waarom moet de extra bijdrage van 
100 miljoen voor het oplossen van 
knelpunten in het wegennet alleen 
worden opgebracht door benzinerij-
ders en LPG-rijders en niet door 
dieselrijders? Dat geldt te meer, nu 
de regering in de schriftelijke 
voorbereiding heeft toegegeven, dat 
dieselrijders over het algemeen juist 
meer van datzelfde wegennet gebruik 
maken dan bij voorbeeld benzinerij-
ders. Wil de staatssecretaris dat nog 
eens uitleggen? In hoeverre spelen 
daarin, naast het argument van een 
lastenverzwaring voor het bedrijfsle-
ven, wellicht de gevolgen voor het 
openbaar vervoer mee? 

Ik heb in dit verband nog een 
andere vraag. Mij is uit de schriftelij-
ke voorbereiding niet duidelijk 
geworden in hoeverre de extra 
kosten voor het openbaar vervoer nu 
feitelijk door het kabinet gecompen-
seerd worden. In de stukken heb ik 
enerzijds gelezen dat die extra kosten 
op grond van de verhoging van de 
accijns van diesel met 7 cent 20 min. 
bedragen, maar anderzijds heb ik 
begrepen dat de kostenstijgingen van 
de openbaar-vervoerbedrijven in 
algemene zin gecompenseerd 
worden via de prijscompensatie die 
jaarlijks door de minister van 
Financiën aan de verschillende 
departementen wordt toegekend. 
Hoe zit dit nu precies? Is er nu sprake 
van een totale of van een gedeeitelij-
ke kostenstijging van 20 min. die aan 

extra kosten voor het openbaar 
vervoer optreedt? 

Mijn fractie heeft vorige week 
tijdens de algemene beschouwingen 
voorgesteld om de accijnzen op 
motorbrandstoffen nog iets verder te 
verhogen om zodoende de voor 1987 
voorgestelde ombuigingen op het 
openbaar vervoer geheel of gedeelte-
lijk ongedaan te maken. Een motie 
die dat voorstel bevatte, is echter 
door de Kamer verworpen. Dat is 
voor mij reden om daar vandaag niet 
op terug te komen. Wellicht zal mijn 
fractie bij de behandeling van de 
begroting van het Rijkswegenfonds 
hetzelfde of een soortgelijk voorstel 
opnieuw naar voren brengen, als 
duidelijker is in hoeverre de ombui-
gingen op het openbaar vervoer 
zullen leiden tot tariefsverhogingen 
en een verlaging van het voorzienin-
genniveau. 

Ik sluit af met een opmerking over 
de verlenging van de tijdelijke 
verhoging van de loon- en inkom-
stenbelasting. De geloofwaardigheid 
van de kwalificatie "t i jdeli jk" voor 
deze maatregel, die volgend jaar al 
vier jaar bestaat, wordt natuurlijk per 
definitie elk jaar minder. Hoe lang 
gaan wij daar nog meer door? Zou 
het niet goed zijn — ik doe die 
suggestie aan de staatssecretaris — 
om bij de voorbereiding van de 
begroting 1988 te besluiten de 
tijdelijke verhoging of te beëindigen, 
wat natuurlijk verre mijn voorkeur 
heeft, of anders maar structureel te 
maken? Graag hoor ik hierop een 
reactie van de staatssecretaris. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Voordat ik aanvang 
met de beantwoording van de vragen 
die zijn gerezen bij de twee wetsont-
werpen die op dit ogenblik in 
behandeling zijn, wil ik de heer Smits 
hartelijk gelukwensen met zijn 
maidenspeech. Ik hoop van harte dat 
wij beiden nog vele malen de 
gelegenheid zullen hebben om met 
elkaar van gedachten te wisselen 
over fiscale wetsontwerpen. Dit 
eerste smaakt naar meer. 

Voordat ik inga op een aantal 
concrete vragen, wil ik graag nog een 
aantal algemene opmerkingen over 
beide wetsontwerpen maken. Het 
voorstel tot verhoging van de accijns 
op minerale oliën heeft dezelfde 
achtergrond als de verhoging van de 
tarieven van de omzetbelasting, 
waarover nog slechts een maand 
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geleden in deze Kamer van gedach-
ten is gewisseld en welk voorstel 
inmiddels kracht van wet heeft 
gekregen. Over die achtergrond, de 
scherpe terugval van de olieprijzen, 
zal ik dan ook kort zijn. Zoals bekend 
is heeft de olieprijsdaling een 
tweeledig effect: enerzijds hebben 
burgers en bedrijven er voordeel van, 
omdat hun energiekosten aanzienlijk 
afnemen of de afzetperspectieven 
verbeteren, en anderzijds wordt de 
overheid geconfronteerd met een 
zeer grote terugval van de aardgas-
baten. De regering heeft het dan ook 
aanvaardbaar geacht, het voordeel 
voor burgers en bedrijven gedeelte-
lijk, ik zeg met nadruk gedeeltelijk, af 
te romen, ten einde de budgettaire 
problematiek die is ontstaan te 
beperken. Een verhoging van de 
accijns op minerale oliën is daartoe 
een geschikt instrument, en ik dacht 
een geschikter instrument dan 
andere instrumenten. Bij de concrete 
uitwerking van de accijnsverhoging 
hebben wij twee uitgangspunten 
gehanteerd. Enerzijds dient de 
maatregel de prijsverhouding tussen 
de verschillende brandstoffen zoveel 
mogelijke ongewijzigd te laten en 
anderzijds mag er voor het Neder-
landse bedrijfsleven geen concurren-
tienadeel ontstaan ten opzichte van 
het buitenland. 

Op basis van die uitgangspunten 
zijn wij tot het volgende voorstel 
gekomen: een verhoging van de 
accijns op dieselolie, huisbrandolie 
en petroleum met elk zeven cent per 
liter, een verhoging van accijns op 
benzine met negen cent — de extra 
verhoging van twee cent maakt het 
mogelijk de rijksbijdrage aan het 
Rijkswegenfonds met honderd 
miljoen gulden te verhogen; ik ben 
ook verheugd over de instemming 
die ik op dit punt van de geachte 
afgevaardigde de heer Hennekam 
heb mogen vernemen —, een 
verhoging van de LPG-toeslag, 
waarvan het effect ongeveer 
overeenkomt met de verhoging van 
de benzineaccijns en ten slotte een 
verhoging van de accijns op stookolie 
met 2,5 cent per ki logram. 

De voorgestelde verhoging van de 
accijns op huisbrandolie en stookolie 
werkt door in de aardgastarieven 
voor kleinverbruikers respectievelijke 
grootverbruikers. De budgettaire 
opbrengst van het voorstel bestaat 
dan ook uit twee elementen: extra 
belastingopbrengst en extra gasba-
ten. Omdat een aantal maanden 
verloopt voordat de accijnsverhoging 

volledig doorwerkt in de gasbaten, 
wordt voorgesteld de accijnsverho-
ging niet pas per 1 januari 1987 te 
laten ingaan, maar reeds op 1 
november 1986. De budgettaire 
opbrengst van de maatregel be-
draagt bij die ingangsdatum in het 
jaar 1987 circa 1,3 miljard op 
kasbasis en de structurele opbrengst 
beloopt circa 2 miljard. 

Voorzitter! Ik ben hier verplicht 
mijn algemene inleiding een ogenblik 
te onderbreken om u een nota van 
wijziging op het wetsvoorstel te 
overhandigen. Mij is namelijk 
gebleken, dat niet geheel en al zeker 
is dat de Eerste Kamer voor 1 no-
vember aanstaande het wets-
ontwerp zal kunnen behandelen. 
Daardoor is het niet zeker dat op 
1 november aanstaande de tekst 
voor de verhoging van de accijns op 
minerale oliën in het Staatsblad zal 
staan en het wetsvoorstel dan in 
werking zal treden. 

Ik zou het in hoge mate betreuren 
als dat niet het geval was en ik zal 
dan ook nog overleg plegen met de 
vaste commissie voor Financiën van 
de Kamer aan de overzijde om te 
bewerkstelligen dat voor de behan-
deling een zodanig ti jdstip gevonden 
wordt dat — ik denk aan het 
eenmalige effect op de opbrengst in 
1987 — de verlaging van 60 miljoen 
niet aanwezig zal zijn. Om wetstech-
nische redenen zie ik mij genood-
zaakt een nota van wijziging in te 
dienen. 

De essentie daarvan is, dat als het 
wetsvoorstel niet op 1 november 
aanstaande in het Staatsblad zal 
verschijnen, de inwerkingtreding 
plaatsvindt met ingang van 16 
november 1986. Ik herhaal: ik zou 
het in hoge mate betreuren indien de 
Eerste Kamer niet meer aan de 
behandeling van het wetsvoorstel 
kan toekomen. Ik zal dan ook alle 
mogelijke moeite doen om te 
bewerkstelligen dat voor 1 november 
aanstaande het wetsvoorstel wel in 
de Eerste Kamer wordt behandeld. Ik 
mag niet het risico lopen dat na 
1 november de feitelijke behande-
ling plaatsvindt. 

De Voorzit ter: Ik was van plan voor 
te stellen, hedenmiddag nog over dit 
wetsvoorstel te stemmen. Wanneer 
inderdaad zou blijken dat de Eerste 
Kamer dit niet voldoende vindt, zal ik 
een dergelijk voorstel in de toekomst 
niet meer doen. 

Staatssecretaris Koning: Ik dank u 

zeer voor uw medewerking, mijnheer 
de Voorzitter. U begrijpt dat van mijn 
kant alle mogelijke moeite zal worden 
gedaan om te bewerkstelligen dat op 
1 november het wetsvoorstel in het 
Staatsblad zal verschijnen. Men zal 
begrijpen dat de regering voor grote 
problemen zou komen te staan. Ik 
hoop van harte dat de woorden van 
de Voorzitter de Kamer aan de 
overzijde ertoe zullen aanzetten het 
benodigde gat te vinden, zodat op 1 
november het wetsvoorstel kracht 
van wet zal krijgen. 

Evenals de BTW-verhoging is ook 
de verhoging van accijns op minerale 
oliën slechts als tijdelijk bedoeld. Als 
de ontwikkeling van de olieprijzen en 
de budgettaire situatie het mogelijk 
maken, zal de lastenverzwaring uit 
hoofde van de accijnsverhoging op 
enigerlei wijze worden "teruggege-
ven" als lastenverlichting. Het tijdstip 
en de vorm van de teruggave is dus 
nog opengelaten. Ik wil er echter 
geen twijfel over laten bestaan, dat 
de teruggave zal plaatsvinden als aan 
de gestelde voorwaarden is voldaan. 
Dat is ook tijdens de algemene 
politieke en financiële beschouwin-
gen uitdrukkelijk toegezegd door de 
minister van Financiën, in zijn reactie 
op de motie-Van Amelsvoort (19 
700, nr. 33). 

Ik ben toe aan de behandeling van 
het wetsvoorstel tot tijdelijke 
verhoging van de loon- en inkom-
stenbelasting. Wij zullen het nooit 
weten. Wij zullen nooit weten of 
indien Hendrik VIII niet op de 
verjaardag van zijn vader, 28 januari 
1547, het tijdelijke met het eeuwige 
zou hebben verwisseld, precies 55,5 
jaar oud, Catherine Parr hem zou 
hebben overleefd, zij van hem zou 
zijn gescheiden, dan wel dat zij het 
lot van enige van haar voorgangers 
zou hebben gedeeld, waardoor de 
koning in eigen hand zou hebben 
opnieuw weduwnaar te worden, 
zoals het geval was na de executies 
van Anna Boleyn en Catherine 
Howard. Wel is zeker dat Catherine 
Parr het huwelijk zelf een aantrekke-
lijke aangelegenheid vond, want 
Hendrik VIII was haar derde echtge-
noot en terstond na het overlijden 
van haar koninklijke echtgenoot liet 
zij zich in de echt verbinden met de 
admiraal Thomas Seymour. Zij stierf 
in het kraambed, anderhalfjaar 
daarna, op 7 september 1548. Zij 
was toen nog geen veertig jaar oud. 

Ik hoop van harte dat de gedach-
ten niet parallel zullen lopen in deze 
zin dat, als ik de tijdelijke verhogin-

Tweede Kamer Belastingvoorstellen 
16 oktober 1986 
TK12 12-548 



Koning 

gen niet mag vergelijken met de 
huwelijken die Hendrik VIII afsloot, 
maar met de huwelijken die Catheri-
ne Parr afsloot, de mogelijkheid om 
inderdaad een einde te brengen aan 
de tijdelijke verhoging van de loon-
en inkomstenbelasting, gesmoord 
wordt in het kraambed van de 
commissie-Oort. Het zal interessant 
zijn, tot een hernieuwd structureel 
tarief van de loon- en inkomstenbe-
lasting te kunnen overgaan in het 
kader van de wetsvoorstellen die de 
Kamer zullen worden aangeboden 
met betrekking tot de voorstellen van 
de commissie-Oort. De Kamer weet 
dat binnen afzienbare tijd daarover 
een regeringsstandpunt zal worden 
gevormd. De Kamer weet ook ... 

De heer Van Amelsvoort (CDA): De 
staatssecretaris lokt nu een vraag 
naar nadere precisering uit. Het is 
deze week drie maanden geleden ... 

Staatssecretaris Koning: Ik was 
bezig met mijn verhaal. Als de 
geachte afgevaardigde mij de 
gelegenheid zou hebben gegeven om 
uit te spreken, dan zou ik nu geko-
men zijn op een punt waarvan ik 
veronderstel dat de geachte afge-
vaardigde er in zijn interruptie naar 
wi l vragen. 

In een radio-uitzending nog niet 
zolang geleden — het was jongstle-
den zaterdag — heb ik erop gewe-
zen, dat de regering in het kader van 
het regeerakkoord enigermate over 
ti jd is met het komen met een 
regeringsstandpunt. Ik kan de Kamer 
meedelen, dat aan het regerings-
standpunt met voortvarendheid 
wordt gewerkt. Ik meen dat zo weinig 
mogelijk van de standpunten van de 
commissie-Oort moet worden 
afgeweken. Ik voeg eraan toe dat het 
kabinet precies in de vakantieperiode 
gevormd werd. Ik hoop dat er enig 
respijt voor de vakanties aan mag 
worden toegevoegd. Ook departe-
menten kunnen tijdens die periode 
niet op volle kracht werken. Ik neem 
aan dat eind deze maand, begin 
volgende maand het ontwerp-rege-
ringsstandpunt de ministeries van 
Financiën en van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zal verlaten. Dan 
zal de Kamer daarover met het 
kabinet van gedachten kunnen 
wisselen. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Ik 
dank de staatssecretaris voor deze 
nadere mededelingen en betuig hem 
mijn respect voor de accuratesse 

waarmee hij mijn vragen raadt voor 
zij uitgesproken zijn. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik had geen twijfel over 
de interruptie van de geachte 
afgevaardigde. Ik spreek de geachte 
afgevaardigde niet alleen regelmatig, 
maar de vraag was ook bij anderen, 
te weten in het bekende radiopro-
gramma, opgekomen, zodat ik 
verplicht was om hier in het open-
baar hetzelfde antwoord te geven als 
ik daar in het openbaar heb gegeven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
verheugd over de uitspraak van de 
geachte afgevaardigde de heer Smits 
en van andere geachte afgevaardig-
den, dat de fractie van het CDA en 
ook de andere fracties hun steun aan 
het wetsvoorstel niet zullen onthou-
den. Ik heb al aangegeven, waarom 
ik denk dat het goed is dat ook in 
deze periode nog een tijdelijke 
verhoging zal worden geaccordeerd. 
Dat betekent ook dat ik het niet eens 
ben met de gedachte van de geachte 
afgevaardigde de heer Wöltgens. Ik 
ben wel met hem van oordeel, dat op 
een gegeven ogenblik wederom het 
structurele tarief moet worden 
gehanteerd. Ik heb hem er echter bij 
interruptie al op gewezen, dat dit het 
best kan geschieden in het kader van 
de besluitvorming over de voorstellen 
van de commissie-Oort, waarvan het 
regeerakkoord op zichzelf zegt dat 
die met ingang van 1 januari 1988 in 
het Staatsblad moeten staan. Men 
weet dat daarvoor veel overhoop 
moet worden gehaald, maar spoed 
zal worden betracht. 

De heer Smits heeft met name ook 
gevraagd naar het effect op het reëel 
beschikbaar inkomen van zelfstandi-
gen als gevolg van de fiscale 
maatregelen in 1986 en 1987. Het is 
niet mogelijk — de geachte afgevaar-
digde weet dat — om voor zelfstan-
digen aparte inkomensplaatjes te 
verschaffen. De reden daarvan is, dat 
de samenstelling van de categorie 
"genieters van winst uit onderne-
m i n g " dermate divers is op het punt 
van winst, vermogen, investering en 
dergelijke, dat inkomensplaatjes 
nauwelijks realiteitswaarde hebben. 

Ik wil nog wel op twee punten 
wijzen. De bestendiging van de 
tijdelijke tariefverhoging kent, zoals 
ook in de memorie van antwoord is 
verwoord, geen inkomenseffecten, 
omdat de maatregel ook in 1986 in 
dezelfde vorm geldt. Daarnaast wil ik 
wijzen op het onderzoek van het 
Economisch Instituut voor het 

Midden- en Kleinbedrijf, dat voor 
fictieve zelfstandigen een koop-
krachtberekening heeft gemaakt. Uit 
dit EIM-onderzoek is gebleken, dat 
ook voor deze zelfstandigen in 1987 
een koopkrachtverbetering wordt 
verwacht. 

De heer Van Dis heeft het belang 
van loonmatiging voor de concurren-
tiepositie van het Nederlandse 
bedrijfsleven en de visie van het 
kabinet op dit punt benadrukt. Wij 
onderschrijven het belang van 
loonmatiging voor de ontwikkeling 
van de Nederlandse economie. Dat is 
ook vorige week uitdrukkelijk aan de 
orde geweest tijdens de algemene 
politieke en financiële beschouwin-
gen. Toen is ook gezegd, dat de 
loonontwikkeling in het bedrijfsleven 
tot de primaire verantwoordelijkheid 
van de sociale partners behoort. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan 
terug op een aantal opmerkingen die 
zijn gemaakt over het wetsvoorstel 
Verhoging van de tarieven van de 
accijns van minerale oliën alsmede 
verhoging van de LPG-toeslag 
(19 612). Daarbij zijn met name de 
grenseffecten aan de orde gekomen, 
alsmede de doorwerking van de 
accijnsverhoging in de gasprijzen, het 
speciale BTW-tarief en de variabilisa-
tie. Ik heb al een enkele opmerking 
gemaakt over het rijkswegenfonds 
naar aanleiding van de opmerkingen 
van de heer Hennekam. Naar 
aanleiding van hetgeen de heren 
Leerling en Engwirda hebben 
gesteld, wil ik nog het volgende 
opmerken, met name omdat zij 
hebben gevraagd waarom de 
dieselaccijns ook niet met ƒ 0,02 
extra is verhoogd. Dat is niet 
gebeurd, omdat wij het beroepsgoe-
derenvervoer zoveel mogelijk wilden 
ontzien. Die sector profiteert wel van 
de lagere prijs voor dieselolie, maar 
dat geldt ook voor de buitenlandse 
concurrenten. Naar aanleiding van 
een vraag van de heer Engwirda op 
dit punt, kan ik meedelen dat het de 
bedoeling is om de prijsstijging voor 
het openbaar vervoer door extra 
bijdragen aan de begroting van 
Verkeer en Waterstaat te compense-
ren. Dat is de normale gang van 
zaken die te dien aanzien plaatsvindt 
en die zal ook nu worden gehanteerd. 

De heer Engwirda (D'66): Ik heb 
gevraagd of dat die ƒ 20 min. is die 
geheel wordt gecompenseerd. Of 
gaat het in een prijsindex en wordt 
de prijscompensatie op die manier 
uitgekeerd? 
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Staatssecretaris Koning: Ik durf niet 
precies te zeggen langs welke weg 
het gebeurt. Het is duidelijk dat de 
bekende gedragslijn wordt gevolgd, 
dat een verhoging van de brandstof-
prijzen die doorwerkt naar het 
openbaar vervoer voor dat openbaar 
vervoer wordt gecompenseerd. Voor 
het overige verwijs ik de heer 
Engwirda naar de begroting voor 
Verkeer en Waterstaat, waarin dat 
punt is opgenomen. Ongetwijfeld kan 
de minister van Verkeer en Water-
staat hem een scherpere opheldering 
geven dan ik. Ik neem aan dat hij wel 
tevreden is met mijn mededeling dat 
het volledig wordt gecompenseerd. 

Wat de grenseffecten betreft kan 
ik niet zoveel toevoegen aan hetgeen 
ik in de stukken heb doen opnemen. 
Bewoners van de grensstreek doen 
bij voorbeeld hun boodschappen in 
Duitsland en tanken daar ook 
benzine, evenals Nederlanders die in 
Duitsland werken en die het prijs-
voordeel dan gemakkelijk kunnen 
nemen. Er zijn natuurlijk ook mensen 
die alleen vanwege het prijsverschil 
in Duitsland gaan tanken, maar er is 
ook een omgekeerde richting. Ik 
noem bij voorbeeld Duitsers die in 
Nederland inkopen doen en dat 
betreft dan voornamelijk koffie en 
tabaksartikelen. Ik wijs erop dat, 
ondanks de verhoging van de 
dieselolie de prijs voor de dieselolie 
in Duitsland nog altijd hoger is dan 
hier te lande. Ik wijs er ook op dat 
Duitsers in de grensstreek hun auto's 
nog wel eens voorzien van een 
gastank en hier in Nederland gas 
komen tanken. Dat is een effect dat 
ik zelf deze zomer in Nieuweschans 
heb kunnen waarnemen. Ik zag nogal 
wat Duitse auto's die van gastanks 
waren voorzien. Dat is toch een 
situatie die aanwezig is. Ik wijs er ook 
op dat het cijfermateriaal dat 
voorhanden is, erop wijst dat er in de 
grensstreek met Nederland een 
groter dieselauto-bezit is dan in de 
rest van Duitsland. Desalniettemin 
wijs ik erop dat de regering het effect 
niet onderschat. De regering heeft 
dat echter voor lief moeten nemen. 
Er is ook een vraag over gesteld. De 
grenseffecten in het verleden zijn een 
belangrijke bron geweest om 
voorzichtig te zijn met de variabilisa-
tie. Wij moeten de variabilisatie ook 
niet tegenwerken en daarom ben ik 
pertinent tegen de gedachte om de 
motorrijtuigenbelasting te verhogen 
en niet de accijns. Hier heeft 
buitengewoon zwaar gewogen dat 
met name de prijs van huisbrandolie 

doorwerkt in de gasprijs. Het zou niet 
juist zijn om alleen de huisbrandolie 
te verhogen en de andere accijnzen 
op minerale oliën ongemoeid te 
laten. Dit zeg ik ook aan het adres 
van de heer Schutte. Hij heeft het 
over het gebruik van olie in plezier-
vaartuigen. Dat is dezelfde olie als 
die wordt gebruikt in de huisbrand. 
Daarom moeten wij voorzichtig zijn 
met een verdere verhoging, zoals hij 
heeft voorgesteld. 

De heer Van Dis (SGP): De staatsse-
cretaris heeft gezegd dat twee 
dingen een rol hebben gespeeld. Het 
moet evenwichtig zijn verdeeld over 
de verschillende minerale oliën en er 
moet geen concurrentienadeel zijn. 
De grenseffectenaffaire hangt toch 
samen met concurrentienadeel? Hoe 
zit dat eigenlijk in elkaar? 

Staatssecretaris Koning: Ik heb erop 
gewezen dat de concurrentie in de 
grensstreek tweeërlei karakter 
draagt. Ook al wordt door de 
voorliggende voorstellen het 
prijsvoordeel inzake de dieselolie 
kleiner dan op dit ogenblik het geval 
is, er is nog altijd een voordeel ten 
opzichte van Duitsland. In het Duitse 
gebied dat grenst aan Nederland is 
sprake van een groter aantal 
dieselauto's dan elders in Duitsland. 
Ik heb in dit verband ook verwezen 
naar de LPG. Verder is in Nederland 
een aantal artikelen nog altijd 
goedkoper dan in West-Duitsland. 
De West-Duitsers komen naar 
Nederland met hun dieselauto's om 
te tanken en bij voorbeeld koffie en 
tabakswaren mee te nemen. 
Andersom geldt hetzelfde. Nederlan-
ders kunnen in Duitsland bepaalde 
artikelen goedkoper kopen en 
hebben het voordeel van de goedko-
pe benzine aldaar. Het concurrentie-
voordeel en -nadeel aan de grens is 
een gecompliceerde zaak die men 
moet bezien in het totale kader van 
de prijsverhoudingen over en weer. 
De heer Paulis heeft gewezen op een 
prijs van vier gulden voor benzine. Of 
sprake is van een dergelijk extra 
grenseffect, waag ik te betwijfelen. Ik 
voel wat dat betreft mee met de 
opmerking van de heer Wöltgens dat 
daaromtrent naar verwachting niet zo 
veel verandering in de effecten zal 
optreden. 

De heer Paulis (CDA): De staatsse-
cretaris relativeert de situatie van de 
grenseffecten naar twee kanten. Hij 
onderschrijft dus niet de zeer 

ernstige situatie zoals die is geschil-
derd door collega Van Rey en mij. Hij 
vindt die voorstelling van zaken 
kennelijk overdreven. Vervolgens 
heeft hij gezegd dat de Duitsers nog 
steeds naar Nederland komen om 
diesel te tanken omdat er nog altijd 
een verschil is van 12 cent. Als ze 
inderdaad voor een voordeel van 12 
cent naar Nederland komen, hoe veel 
sterker zal de impuls dan wel niet zijn 
om in Duitsland te gaan tanken waar 
een verschil zal ontstaan van 45 
cent? 

Staatssecretaris Koning: De 
geachte afgevaardigde heeft niet 
goed naar mij geluisterd. Ik heb 
namelijk gezegd dat de regering die 
situatie niet onderschat. Ik heb 
echter wel een aantal punten in een 
totaal kader willen plaatsen. Als hij 
dat een relativering noemt, dan heeft 
hij daarin gelijk, evenals de heer 
Wöltgens een relativering heeft 
aangebracht met betrekking tot de 
effecten. Als eenvoudig waarnemend 
burger — ik kom regelmatig in de 
grensstreek — merk ik bij voorbeeld 
aan de grens van Noord-Nederland 
dat sigaretten en koffie worden 
gekocht door Duitsers, van wie er 
naar verhouding een groot aantal in 
dieselauto's rijden. Ook heb ik 
geconstateerd dat bij gastankstations 
in Nieuweschans Duitsers met hun 
auto LPG komen tanken, aangezien 
daarop geen belasting wordt 
geheven en men niet te maken heeft 
met de Nederlandse wegenbelasting 
die voor LPG-auto's hoger is. 

De heer Paulis (CDA): Ik bewonder 
de eigen waarnemingen op tal van 
terreinen van de staatssecretaris. Ik 
hoor overigens graag van hem of het 
door de Duitsers gebruik maken van 
de LPG-faciliteit in Nederland van 
substantiële betekenis is. Ik ben ook 
enigszins bekend in de grensstreek. 
Ik heb daar tot nu toe slechts één 
Duitse LPG-auto gezien. Well icht zijn 
ze in Nieuweschans wat sterker 
vertegenwoordigd. 

Staatssecretaris Koning: Ik heb daar 
geen cijfers over. Wel heb ik cijfers 
over het aantal dieselauto's in de 
Grenzkreisen die aan Nederland 
grenzen. Dat aantal is hoger dan in 
het binnenland van West-Duitsland. 

De heer Van Dis heeft gevraagd 
waarom bij de teruggave van de 
lastenverzwaring uit hoofde van de 
accijnsverhoging niet (evenals voor 
de BTW) een olieprijs van ƒ 60, — per 
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vat als criterium is gekozen. Ik 
verwijs in dit verband naar de 
discussie tussen de minister van 
Financiën en de heer Van Amels-
voort. Uit de woorden van zowel de 
minister als de heer Van Amelsvoort 
kwam naar voren dat de lastenver-
zwaring alleen op budgettair neutrale 
wijze zou kunnen worden teruggege-
ven. Dat betekent dat bezien wordt 
of het feitelijk verloop van de olieprijs 
uitkomt boven het ti jdpad uit het 
regeerakkoord of de meerjarenramin-
gen. 

De heer Schutte heeft een 
opmerking gemaakt over het 
reiskostenforfait. Hij heeft zeker niet 
de bedoeling gehad om in dit kader 
dit punt van het forfait op zichzelf 
aan de orde te stellen, maar hij heeft 
dit willen signaleren. Dit komt 
ongetwijfeld nog aan de orde in het 
kader van de voorstellen van de 
commissie-Oort. 

De heer Van Dis heeft gezegd dat 
het een goede zaak is dat er een 
naheffings- en terugbetalingsregeling 
is bij de tariefswijziging voor minerale 
oliën. De bepalingen komen overeen 
met die in het verleden. 

De heer Leerling heeft opgemerkt 
dat de brandstoffen in de periode 
1973/1984 explosief duurder zijn 
geworden en de accijnzen in die 
periode niet zijn verlaagd, maar zelfs 
in 1983 zijn verhoogd. De accijns is 
een vast bedrag per liter en is 
daardoor niet met de prijsstijging in 
deze periode meegegroeid. Dat zou 
wel het geval zijn als de belasting zou 
worden geheven naar de waarde. 

De heer Leerling heeft voorts 
gevraagd naar de prijs van een liter 
superbenzine. Die was in 1973 
gemiddeld 79 cent, inclusief BTW. 
Aangepast aan de inflatie zou dat nu 
ƒ 1,52 zijn. Welnu, de werkelijke prijs 
wijkt daar niet veel van af. 

De heer Van Rey heeft gevraagd 
naar de mogelijkheid van een derde 
BTW-tarief, ook in verband met de 
concurrentiepositie van de pomphou-
ders aan de grens. Wij hebben 
gestreefd naar een evenwichtige 
benadering van particulieren en het 
bedrijfsleven. Bij een BTW-maatregel 
zou de last vooral bij de particulieren 
worden gelegd. Bovendien weet de 
geachte afgevaardigde hoe ik denk 
over het bestaan van twee BTW-ta-
rieven. Hij kan dan ook gemakkelijk 
bevroeden .... 

De heer Van Rey (VVD): Tijdelijk. 

Staatssecretaris Koning: Ja, 

tijdelijk.... Op dat punt sluit ik mij aan 
bij de woorden die in de Kamer over 
dat punt van de tijdelijkheid zijn geuit. 
Zelfs met een tijdelijke maatregel 
zouden wij een fundamenteel 
verkeerde weg inslaan. Eerst komt 
dan de energie in dat derde BTW-ta-
rief, maar daarna zouden er ongetwij-
feld ook andere zaken in worden 
ondergebracht. Ik verwijs in dezen 
ook naar de nota die in het verleden 
is uitgebracht onder verantwoorde-
lijkheid van mijn toenmalige ambts-
voorganger de heer Van Amelsvoort, 
een nota over de omzetbelastinghef-
fing op energiedragers. In die nota is 
toen tot een negatieve conclusie op 
dit punt gekomen. Wij zouden de 
tariefstelling van de omzetbelasting 
alleen maar nog ingewikkelder 
maken dan nu reeds het geval is. Dat 
is ook de reden waarom de gedach-
ten van een topambtenaar van het 
ministerie van Economische Zaken 
(ik meen hier wel te mogen spreken 
van een "topambtenaar") op dit punt 
niet de instemming hebben van de 
topambtenaren en de verantwoorde-
lijken op het ministerie van Financiën. 

De heer Wö l tgens (PvdA): En dat is 
doorslaggevend. 

Staatssecretaris Koning: Nu, u weet 
hoe belangrijk het ministerie van 
Financiën is! 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! De variabilisatie is 
aangesneden. Ik maak daar twee 
kanttekeningen bij. De behoefte tot 
variabilisatie in de verschillende 
landen van de EG is verschillend en 
hangt af van de bereidheid om de 
belastingen te verhogen. De minister 
van Verkeer en Waterstaat heeft haar 
collegae in de EG ook gevraagd om 
mee te helpen met het zoeken naar 
een oplossing. Het is en blijft een 
moeilijk vraagstuk. 

In antwoord op een vraag van de 
heer Engwirda kan ik meedelen, dat 
ik heb begrepen dat getracht zal 
worden, de conclusies van de 
stuurgroep nog dit kalenderjaar aan 
de bewindslieden van Verkeer en 
Waterstaat, VROM, EZ en Financiën 
voor te leggen. Ik meen dat ik 
hiermee in hoofdlijnen de beantwoor-
ding in eerste termijn op vragen over 
de beide wetsontwerpen kan 
afsluiten. 

De heer Wö l tgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De staatssecretaris is 

nog niet ingegaan op mijn opmerkin-
gen over Esso en Shell. 

Staatssecretaris Koning: Daar heeft 
de geachte afgevaardigde de heer 
Wöltgens gelijk in. Het gaat hierbij 
om een gevolg dat onlosmakelijk is 
verbonden aan de contracten die zijn 
gesloten met de aardoliemaatschap-
pijen. Deze situatie is ontstaan door 
de verhoging van de prijs als gevolg 
van de belastingheffing en is het 
gevolg van de marktwaardeovereen-
komsten. Daarom speelt deze 
belastingverhoging daarop in. Vorige 
week is dit punt ook aan de orde 
geweest. Het houdt wel verband met 
de verhoging van de marktwaarde als 
gevolg van deze accijnsverhoging. 

Ik verzoek de geachte afgevaardig-
de om dit punt met name aan de 
orde te stellen bij de behandeling van 
de begroting voor Economische 
Zaken, omdat de minister van 
Economische Zaken verantwoordelijk 
is voor de aardgasprijzen, voor de 
contracten die met de aardoliemaat-
schappijen zijn gesloten en derhalve 
ook voor het gevolg dat uit deze 
belastingverhoging voortvloeit. 
Mocht de geachte afgevaardigde 
toch zijn aangekondigde motie 
indienen, dan verzoek ik hem om de 
behandeling van die motie te wil len 
aanhouden tot de behandeling van 
de begroting van Economische 
Zaken, c.q. los van de begroting 
daarover een overleg te hebben met 
de minister van Economische Zaken. 
Het is een zaak die niet in dit 
wetsontwerp te regelen valt. 

De heer Wö l tgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Dat is waar. Er wordt 
ons nu echter om instemming 
gevraagd met dit wetsontwerp met, 
als er niets anders gebeurt, de 
gevolgen die ik heb geschetst. Ik 
aarzel dus een beetje. Het antwoord 
van de staatssecretaris luidt in elk 
geval niet onwelwil lend. Ik begrijp 
eruit dat de regering dit toch ook een 
wat onbedoeld, raar neveneffect 
vindt en dat de regering dus eigenlijk 
ook bereid is om in overleg te treden 
met Esso en Shell om te bezien of dit 
onbedoelde neveneffect kan worden 
weggewerkt. Als ik het antwoord van 
de staatssecretaris tentatief zo mag 
begrijpen, heb ik wel de neiging om 
aan zijn verzoek gevolg te geven. 
Uiteraard zal de staatssecretaris 
hierover nader overleg plegen met de 
heer De Korte, maar dat lijkt mij 
partijgenootschappelijk geen enkel 
probleem op te leveren. 
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Koning 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kan mij de opmerkin-
gen van de geachte afgevaardigde 
zeer wel voorstellen. Ik zou mij echter 
erg begeven op het terrein van de 
minister van Economische Zaken 
door op enigerlei wijze op zijn 
oordeel vooruit te lopen. Ik wijs er 
ook op dat op zichzelf iedere 
prijsverhoging van aardgas gevolgen 
heeft voor de inkomsten van de 
zojuist genoemde aardoliemaat-
schappijen. Dat staat los van de 
vraag of die prijsverhoging het 
gevolg is van een belastingverhoging 
danwei het gevolg is van ontwikkelin-
gen van wereldprijzen. Dat houdt in, 
dat ik deze zaken toch liever op het 
bordje leg van de verantwoordelijke 
minister. 

Ik doe dan ook een dringend 
beroep op de geachte afgevaardigde 
om daarmee akkoord te gaan. Ik zie 
de minister van Economische Zaken 
natuurlijk regelmatig, niet alleen in 
partijgenootschappelijk verband, 
maar ook in het kader van het gehele 
kabinetsbeleid. Ik zie hem in dat 
kader zelfs vaker dan in partijgenoot-
schappelijk verband. Ik zal hem in 
ieder geval de woorden van de 
geachte afgevaardigde overbrengen. 

De heer Pauiis (CDA): Ik heb nog 
gevraagd of de milieuheffingen de 
kloof, die nu reeds zo groot is, in de 
toekomst nog verder zullen verbre-
den. Ik heb daarop nog geen 
antwoord gehad. 

Staatssecretaris Koning: Dat 
antwoord heb ik inderdaad niet 
gegeven. Wij hebben in de kranten 
kunnen lezen — ook ik heb niet meer 
gelezen, al ben ik er op een andere 
wijze natuurlijk wel bij betrokken — 
dat het effect van het besluit van het 
ministerie van VROM op de benzine-
prijs één cent zal zijn. Ook deze 
geachte afgevaardigde wil ik voor 
deze voorstellen verwijzen naar de 
verantwoordelijke bewindsman. 

De heer Paulis (CDA): Met andere 
woorden, de ellende wordt nog 
groter. 

Staatssecretaris Koning: Dat hangt 
ervan af. Zoals men weet zijn er 
lastenverlichtende maatregelen 
getroffen voor milieuvriendelijke 
benzine, voorzover benzine milieu-
vriendelijk kan zijn. Dergelijke 
maatregelen gelden ook voor auto's 
die milieuvriendelijk zijn. 

De heer Engwirda (D66): Ik heb nog 
een vraag over het rapport van de 
interdepartementale stuurgroep over 
de variabilisatie. De staatssecretaris 
heeft gezegd wanneer dat rapport 
wordt aangeboden aan de bewinds-
lieden. Ik heb echter gevraagd 
wanneer de Kamer het krijgt. 

Staatssecretaris Koning: Het is 
logisch dat het rapport dan zo snel 
mogelijk ook aan de Kamer wordt 
overgelegd. Ik kan mij levendig 
voorstellen dat de Kamer daar 
belangstelling voor heeft. Wij 
proberen dergelijke rapporten altijd 
te "be leggen" met een regerings-
standpunt. Of dat mogelijk is hangt 
af van de tijd die daarmee is 
gemoeid. Ik zal er bij de collega-be-
windslieden op aandringen dat de 
Kamer zo spoedig mogelijk na het 
uitbrengen het rapport in handen 
krijgt. 

D 
De heer Van Reij (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank Koning Henk 
de Eerste voor zijn uitvoerige 
beantwoording. Ik complimenteer 
hem met zijn fabelachtige kennis van 
het aantal huwelijken van Hendrik de 
Achtste. En dat voor een vrijgezel, 
dat geeft bijna te denken. 

Mijn opmerkingen in eerste termijn 
over het variabele BTW-tarief voor 
energiedragers, naar aanleiding van 
de opmerkingen van de directeur-ge-
neraal Energie van het ministerie van 
Economische Zaken en het Neder-
lands Christelijk Werkgeversverbond, 
waren alleen maar ingegeven door 
concurrentieoverwegingen. Juist dit 
kabinet moet die concurrentiepositie 
in de gaten houden. Ik heb kennis 
genomen van de mening van de 
staatssecretaris dat daarmee een 
fundamenteel verkeerde weg zou 
worden ingeslagen. Later dit jaar, bij 
de behandeling van de begroting van 
Financiën, zal ik hierop nog terugko-
men als wij spreken over alle 
problemen die samenhangen met de 
omzetbelasting. 

Ik kom tot het niet-ingediende 
amendement van het CDA. "Geen 
woorden, maar daden" , zei de heer 
Paulis. Waarom krijgt hij niet de 
steun van de VVD om van dit 
ontwerp-amendement een echt 
amendement te maken? Naar onze 
mening biedt dat amendement niet 
die oplossing die wij hier in de Kamer 
voor de grenseffecten willen. Als er 
een andere oplossing was, waren wij 

daar wel mee gekomen. Ik wil nog 
wat zeggen over de inhoud van dat 
voorontwerp-amendement. 

De heer Paulis (CDA): Zeg maar 
gewoon het heldere voorstel van het 
CDA. 

De heer Van Reij (VVD): Als de heer 
Paulis het een helder voorstel vindt, 
dan nodig ik hem nu ook uit het in te 
dienen. Ik heb echter een aantal 
inhoudelijke argumenten tegen dit 
voorstel. Het eerste is dat de 
motivering van dit wetsvoorstel 
hierdoor wordt verzwakt. Thans 
wordt een gedeelte van het voordeel 
van de lagere brandstofprijzen 
afgeroomd. Mijn tweede argument is 
dat er sprake is van een verdelings-
probleem. Thans werkt de maatregel 
zoveel mogelijk neutraal. In het 
voorstel van het CDA is de kleine 
man die weinig auto rijdt, minder dan 
10.000 km per jaar, de dupe, terwijl 
de mensen die veel rijden, voorname-
lijk de zakelijke rijders, profiteren. Is 
dat de bedoeling? Mijn derde 
argument is dat het indruist tegen de 
variabilisatie-gedachte. De afweging 
tussen auto en openbaar vervoer is 
gebaat bij een zo hoog mogelijk 
niveau van variabele kosten. 

Voorts dreigt er een domino-ef-
fect. Is de verhoging van de diesel-
prijs met 7 cent nog wel staande te 
houden naast de verhoging van de 
benzineprijs met 4 cent, exclusief 
BTW? Onder anderen de staatssecre-
taris, alsook degenen die dicht bij de 
grens wonen, hebben er al op 
gewezen dat de pomphouders in de 
grensstreken de verkoopresultaten 
halen uit met name diesel en LPG. 
Dit is aangetoond via een onderzoek. 
Wat niet door middel van een 
onderzoek is aangetoond, is dat die 
brandstof wordt verkocht aan de 
mensen die in de grensstreek wonen. 
Dat laat de heer Paulis buiten 
beschouwing in het ontwerp-amen-
dement. Wordt hiermee niet het 
paard achter de wagen gespannen? 

Overigens begrijp ik helemaal niet 
waarom de interdepartementale 
stuurgroep variabilisatie autokosten 
nu pas de grenseffecten gaat 
bestuderen. De heer Engwirda heeft 
daarop ook gewezen. Waarom zijn 
die effecten niet veel eerder bestu-
deerd? Wij wisten in april namelijk al 
dat dit voorstel eraan kwam. Hiermee 
wordt ook een beetje het paard 
achter de wagen gespannen. 
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Van Reij 

De heer Wöl tgens (PvdA): In april 
was hij nog tegen. 

De heer Van Rey (VVD): Wij hebben 
niets tegen het instellen van die 
stuurgroep; daarover hebben wij 
namelijk niets te vertellen. Ook al 
denk je iets, dan nog is het verstan-
dig om daarover een studie te laten 
verrichten. Dat moet dan wel eerder 
zijn dan nu is gebeurd. 

Ik ga nog eens in op de resolutie 
die in het Europese parlement over 
de fiscale harmonisatie en de 
liberalisering is aangenomen. Zou dat 
de staatssecretaris niet moeten 
prikkelen om een wat positievere 
houding aan te nemen dan in de 
schriftelijke voorbereiding? Het 
Europese parlement is duidelijk 
geweest: de verschillen wat de 
motorrijtuigenbelasting en de 
accijnzen op dieselolie, alsook de 
BTW, betreft mogen in de lid-staten 
niet meer dan 5% zijn. Acht de 
staatssecretaris een reële kans 
aanwezig voor verwezenlijking voor 
1992? 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik bedank de bewindsman 
voor zijn beantwoording. 

Binnenkort wordt het regerings-
standpunt bekend over de voorstel-
len van de commissie-Oort. Ik heb 
het idee dat dit de reële mogelijkheid 
inhoudt dat het tijdelijke wetsontwerp 
19 712 over de solidariteitsheffing 
inderdaad tijdelijk blijft. 

In eerste termijn heb ik nog een 
vraag gesteld over de 100 miljoen 
aan extra uitgaven voor het Rijkswe-
genfonds om de bestaande knelpun-
ten op te heffen. Als de olieprijs gaat 
stijgen, moet deze accijnsverhoging 
eventueel niet verlaagd worden, zo 
was mijn vraag. Ik heb ook opge-
merkt dat de 2 cent betrekking heeft 
op de bijdrage uit 's Rijks kas ten 
behoeve van het Rijkswegenfonds. Ik 
stel het op prijs, als de staatssecreta-
ris mij antwoord kan geven op de 
vraag, of de uitgave van 100 miljoen 
een structurele bijdrage is, dus niet 
incidenteel voor één jaar, maar ook 
voor volgende jaren. Als de 2 cent 
extra bij de eventuele verlaging die in 
het vat zit, buiten beschouwing wordt 
gelaten, biedt dat daartoe de 
mogelijkheid. Hierop verneem ik 
graag alsnog het antwoord van de 
staatssecretaris. En dan een laatste 
opmerking over de variabilisatie van 
de kosten van het autorijden. Ik kan 

mij vinden in het antwoord van de 
staatssecretaris. Ik wil de heer Paulis 
toch nog vragen of zijn oplossing, die 
hij intern heeft besproken... 

De heer Paulis (CDA): U kent die nu 
ook. 

De heer Van Dis (SGP): ...niet 
tevens een bijdrage kan leveren aan 
de oplossing van de problemen van 
de provincies. Dooreen hogere 
grondslag krijgen zij ook meer 
ontvangsten. Dat kan misschien een 
extra argument zijn. Ik ben echter van 
mening dat wij bij de poging om de 
variabilisatie goed van de grond te 
krijgen, niet die weg moeten inslaan. 

D 
De heer Schut te (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de staatssecreta-
ris voor zijn beantwoording. Het viel 
me weer op hoezeer dit voorstel — ik 
doel dan op de accijnsheffing — de 
indruk wekt van een weinig integraal 
bekeken wetsvoorstel. Als het ging 
om het openbaar vervoer, verwees 
de staatssecretaris naar de minister 
van Verkeer en Waterstaat. Als het 
ging om de doorwerking in de 
gasprijs en de winsten van Shell en 
andere bedrijven, verwees hij naar de 
minister van Economische Zaken. Als 
het ging om de milieu-heffing, was 
de minister van VROM de aangewe-
zen persoon. Op zichzelf is dit 
natuurlijk waar. Ik vraag mij echter af 
of dit soort voorstellen, die een eigen 
innerlijke rechtvaardiging hebben, 
wel bij de indiening voldoende 
worden bezien op dit soort effecten. 

Ik kom dan terug op de effecten 
voor het openbaar vervoer. Je zou 
daarvan kunnen zeggen dat dit 
enigszins de nadelige situatie 
compenseert, waarin het openbaar 
vervoer ten opzichte van het 
particuliere vervoer terecht is 
gekomen als gevolg van de daling 
van de benzineprijs. Het mogelijke 
amendement van de heer Paulis 
haakt daarop in. Daarvan zegt de 
staatssecretaris, consequent 
doorredenerend, dat het eigenlijk een 
belemmering vormt voor de variabili-
satie die hij open wil houden. Het lijkt 
mij dat dit een argument is, als dit 
meteen wordt gekoppeld aan 
serieuze voornemens om die 
variabilisatie verder uit te werken. Ik 
weet wel dat daarover een rapport in 
de maak is. Wij krijgen dat nog 
toegestuurd, met een regerings-
standpunt erbij. Ik vrees echter, dat 

het lange-termijnwerk wordt voordat 
het werkelijk kan leiden tot een 
inhoudelijke variabilisatie. Als dit lang 
gaat duren, wordt de kracht van 
argumentatie van de staatssecretaris 
tegenover het mogelijke amende-
ment van de heer Paulis bepaald 
minder. 

Iets dergelijks geldt ook voor zijn 
antwoord ten aanzien van het 
reiskostenforfait. Het is uiteraard het 
meest praktisch om dit aan te pakken 
in het kader van de commissie-Oort. 
De staatssecretaris heeft verwezen 
naar de afspraak om een invoering 
van voorstellen per 1 januari 1988 na 
te streven. Wij behoeven toch niet 
over een grote profetische gave te 
beschikken om te veronderstellen dat 
het wel later zal worden. Misschien 
wordt het wel 1989 of 1990. Wie 
weet. Wij moeten ook nog maar 
afwachten wat eruit komt. Kunnen 
wij dus wel volstaan met dit soort op 
zichzelf voor de hand liggende 
verwijzingen dat het logisch is om 
het in een ander verband te bezien. 
Als ook de beperking van het 
reiskostenforfait een eigen innerlijke 
rechtvaardiging heeft, waarom 
worden daarvoor dan geen voorstel-
len gedaan? De staatssecretaris zal 
het wat dat betreft toch met mij eens 
zijn. 

Over die 100 miljoen voor het 
Rijkswegenfonds heb ik ook nog een 
vraag gesteld. Als de accijns weer 
omlaag gaat, hoe zit het dan met die 
100 miljoen voor het Rijkswegen-
fonds? Hierover zal toch afzonderlijk 
een beslissing moeten worden 
genomen. Er zal toch geen automa-
tisme inzitten, waarbij dat bedrag 
weer omlaag gaat. Ik heb al gezegd 
— en de staatssecretaris zal dat met 
mij eens zijn — dat accijnzen geen 
bestemmingsheffing zijn. En zo 
functioneert het toch hier ook niet, 
dunkt me. 

• 
De heer Wö l tgens (PvdA): Voorzit-
ter! Ik sluit eerst even aan bij datgene 
wat de heer Schutte heeft gezegd 
over de voorstellen van de commis-
sie-Oort. Ik ben bang dat dit een 
soort van wachtwoord wordt 
waarmee ieder ander voorstel in de 
ijskast kan worden gestopt met de 
mededeling dat het allemaal nog in 
het kader van de voorstellen van de 
commissie-Oort aan de orde komt. 
Evenals de heer Schutte vrees ik dat 
het in het regeerakkoord vastgelegde 
moment van ingang, 1 januari 1988, 
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W ö l t g e n s 

niet wordt gehaald. Als ik goed naar 
In de Rooie Haan heb geluisterd, 
straalde de staatssecretaris niet een 
overgrote dosis zekerheid uit bij de 
beantwoording van de vraag of de 
datum van 1 januari 1988 haalbaar 
is. Ik nodig hem ertoe uit, in de 
toekomst voorstellen die op belas-
t inggebied worden gedaan, op hun 
eigen merites te bekijken, uiteraard 
wel in het verlengde van datgene wat 
mogelijk met de voorstellen van de 
commissie-Oort gebeurt. 

Ik kom op twee punten terug, 
hoewel ik door de procedure die ik 
nu kies, niet de beoordeling van de 
inhoud problematischer wil maken. 
Wij spreken echter over een wets-
ontwerp voor verhoging van accijn-
zen en ons wordt nu gevraagd, 
ervoor of ertegen te zijn. Als wij niet 
iets anders doen, zorgen wij met de 
aanneming van het wetsontwerp 
ervoor dat Esso en Shell ten onrechte 
100 of 200 miljoen gulden extra 
winst krijgen. De Kamer kan niet 
zomaar voor zo'n wetsontwerp 
stemmen, zonder hieraan iets te 
doen. 

In de memorie van toelichting ligt 
de bestemming van 100 miljoen 
gulden voor het Rijkswegenfonds 
vast. Ik sluit mij weer aan bij de heer 
Schutte met de vraag of wij de twee 
centen als zoiets als een bestenv 
mingsheffing kunnen zien. Naar ons 
gevoel moet een deel van het geld 
aan verkeersveiligheid worden 
besteed. Wij denken dit op goede 
gronden en zelfs met instemming van 
de VVD. De heer Voorhoeve heeft 
tijdens de algemene beschouwingen 
gesproken van een percentage van 
ongeveer 10 voor het oplossen van 
problemen met de verkeersveiligheid. 
Ik vind het buitengewoon ongelukkig, 
als wij deze kans nu laten passeren. 

Ik vraag mijn collega's van het CDA 
en de VVD en uiteraard die van alle 
andere partijen, in de middagpauze 
die wordt gehouden voordat wij 
stemmen, goed na te denken over de 
vraag of het niet heel redelijk is dat 
de Kamer de twee volgende uitspra-
ken doet. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat van de in bespre-
king zijnde accijnsverhoging een 
opbrengst van f 100 min ten goede 
zal komen voor verbeteringen in 
hoof dweg-infrastructuur; 

van oordeel, dat het wenselijk is ook 
op het gebied van de verkeersveilig-
heid en/of het openbaar vervoer 
additionele investeringen mogelijk te 
maken; 

verzoekt de regering, een deel van 
bedoelde f 100 min mede voor die 
doelen beschikbaar te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 10 (19 612). 

De heer Wö l tgens (PvdA): Voorzit-
ter! De staatssecretaris heeft mij met 
zijn vriendelijke antwoord en de 
redelijkheid die eruit spreekt, voor 
het di lemma geplaatst of ik de 
volgende motie wel of niet in 
bespreking moet brengen. Ik heb 
zojuist al gezegd dat het nog 
redelijker is dat wij op het moment 
waarop wij over het wetsontwerp 
stemmen en dus aan ons een ja of 
een neen wordt gevraagd, enige 
helderheid op dit terrein creëren. 
Mijn motie gaat dan ook niet verder 
dan de regering ertoe uit te nodigen, 
in overleg te treden ten einde een 
ongerechtvaardigd neveneffect van 
een belastingheffing te voorkomen. 
Het is dus een heel vriendelijke 
motie, die de regering tot niets 
anders dan een instemmend oordeel 
kan brengen. 

Motie 

Door de leden Wöltgens en Zijlstra 
wordt de volgende motie voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de winstdelingsre-
geling met betrekking tot de 
aardgasopbrengst nooit bedoeld is 
om de winst van Esso en Shell te 
laten toenemen ten gevolge van de 
accijnsverhoging; 

nodigt de regering uit, in overleg met 
Esso en Shell tot een zodanige 
regeling te komen dat voorkomen 

wordt, dat de accijnsverhoging op 
huisbrandolie als zodanig tot 
extra-winst voor Esso en Shell leidt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 11 (19 612). 

D 
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben de staatsse-
cretaris beluisterd. Hij heeft niet 
zoveel toe te voegen aan hetgeen al 
bekend was. Ik vreesde dat al. Ik ben 
er niet van overtuigd, dat men de 
grenseffecten serieus heeft geno-
men, integendeel. Ook zijn argument 
dat er Duitsers zijn die in Nederland 
komen tanken overtuigt mij niet. Dat 
is namelijk zeer uitzonderlijk en heeft 
geen enkele betekenis. Hij blijft op 
grond van bepaalde overwegingen 
tegen een, ook gedeeltelijke, 
verhoging van de motorrijtuigenbe-
lasting. Ik heb niet de hoop dat ik 
hem op dat punt nog tot andere 
gedachten kan brengen, vandaar dat 
ik in eerste termijn heel duidelijk 
gesproken heb over het "Oostindisch 
doof zi jn". 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Als de regering 
Oostindisch doof is, heeft de Kamer 
altijd de gelegenheid om de oren van 
de regering te openen. Ik wacht dus 
nu af, wat de geachte afgevaardigde 
doet. 

De heer Paulis (CDA): Dat begrijp ik 
best, Voorzitter. Dat houdt ook 
verband met de opstelling van de 
coalitiepartner. Ik ben blij dat de heer 
Van Rey duidelijk geantwoord heeft 
op de voorstellen die wij voor een 
gedeeltelijke verhoging van de 
accijns en een gedeeltelijke verho-
ging van de motorrijtuigenbelasting 
naar voren hebben gebracht. Hij 
heeft nu gezegd, dat dit niet de 
oplossing biedt die de VVD voor 
ogen staat. Met andere woorden, het 
voorstel van het CDA wordt afgewe-
zen. Ik hou van helderheid in de 
politiek en ik vind dat antwoord dan 
ook te prijzen. Maar hij heeft ook een 
aantal argumenten aangegeven; hij 
haalt er ook de kleine man bij die de 
dupe zou zijn. Eerlijk gezegd, 
springen mij dan de tranen in de 
ogen als ik dat verhaal van de VVD 
hoor. Wanneer hij die argumenten 
toetst aan de grenseffecten dan valt 
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De heer Paulis (CDA) 

zijn keuze uit voor een integraal 
volgen van het voorstel van de 
regering. Dat mag; die keuze is 
volstrekt legitiem. Maar dan moet je 
niet, zoals de heer Van Rey heeft 
gedaan, een opening maken waarin 
de grenseffecten als uiterst drama-
tisch worden afgeschilderd en na het 
antwoord van de staatssecretaris op 
een wel erg gemakkelijke wijze onder 
zijn juk doorgaan. Ik vind dat erg 
zwak. 

De heer Van Rey (VVD): Voorzitter! 
Mag ik de heer Paulis erop wijzen, 
dat in de branche benzineverkoop-
punten de laatste jaren een herstruc-
turering en sanering plaatsvindt? Dat 
betekent dat je zeer zorgvuldig met 
die groep ondernemers moet 
omgaan. De heer Paulis heeft 
inmiddels geproefd, dat zijn ontwerp-
amendement geen meerderheid zal 
krijgen omdat het niet die oplossing 
biedt die ons allemaal voor ogen 
staat. Hebt u geen andere oplossing? 
Waarom gaat u niet in op de 
inhoudelijke argumenten die ik heb 
genoemd? U spreekt over de kleine 
man maar ik had het over de kleine 
rijder: diegene die een minder groot 
aantal kilometers rijdt. Dat argument 
kunt u toch niet tegenspreken? 

De heer Paulis (CDA): U heeft zelf 
een draaipunt van ongeveer 10.000 
km aangegeven. Het is inderdaad 
juist dat voor weggebruikers met een 

dergelijk aantal kilometers het een in 
samenhang met het ander niets 
uitmaakt. Alleen voor iemand die 
substantieel minder dan 10.000 km 
rijdt, is de verhoging van de motorrij-
tuigenbelasting iets ongunstiger. Ik 
ontken dat niet. 

De heer Van Rey (VVD): Dat is één. 
Dan het tweede punt - want ik had 
zes argumenten - met betrekking 
tot de huidige verkopen die in de 
grensstreken plaatsvinden. Bestaan 
die niet voor het grootste deel uit 
diesel en LPG? 

De heer Paulis (CDA): Die bestaan, 
wat de Nederlanders die in Neder-
land tanken betreft, in overwegende 
mate uit benzine. Ik behoef u niet 
opnieuw te citeren 

De heer Van Rey (VVD): Nee, u 
ontwijkt mijn vraag! 

De heer Paulis (CDA): Nee ik ontwijk 
u helemaal niet; nu niet en nooit niet! 

De heer Van Rey (VVD): Oh ja, dat 
doet mij denken aan twee jaar 
geleden, maar laten we daar niet op 
terugkomen. 

De heer Gerritse (CDA): We moeten 
vooruit kijken. 

De heer Van Rey (VVD): Daar heeft 
de heer Gerritse gelijk in: vooruit 

kijken en niet achteruit kijken. Als het 
amendement van de heer Paulis 
alleen betrekking heeft op benzine, 
dan zou ik hem willen vragen of hij 
het met mij eens is dat je daarmee de 
ondernemers niet helpt. Je zou ze 
beter kunnen helpen door bij 
voorbeeld naar de diesel te kijken, 
want dat maakt het grootste deel van 
de omzet uit. Wanneer de heer Paulis 
nu zegt dat dit niet het geval is, dan 
is dat duidelijk voor iedereen. Is hij 
het met mij eens of niet? 

De heer Paulis (CDA): Mijnheer Van 
Rey, zo lopen de hazen in het bos 
niet. Het is een veel gecompliceerder 
zaak. Dat is ook aan de orde 
geweest. Het is onbetwistbaar dat 
door de voorgestelde maatregelen de 
grenseffecten toenemen. Dat erkent 
zelfs de regering. De regering vindt 
dat nog wel aanvaardbaar. De heer 
Van Rey heeft echter in eerste 
instantie gezegd, dat hij met angst en 
beven de zaak tegemoet ziet. Hij 
sprak over auto's die nog meer de 
grens overgaan en over de nadelige 
gevolgen voor de middenstand. Hij 
sprak over de diesel. Ik vind dat 
allemaal best. Hij mag hier de grote 
broek aantrekken, maar als het bij 
een verbaal hoogstandje blijft, dan 
koop ik daar niets voor, noch de 
pomphouders, noch de middenstand 
in de grensstreek. 

De heer Van Rey (VVD): Voorzitter! 
Ik vind het jammer dat de heer Paulis 
niet ingaat op mijn concrete vraag. 
Vindt hij dat met zijn ontwerp-amen-
dement de ondernemers beter 
geholpen zijn dan met bij voorbeeld 
een maatregel die gericht is op de 
prijs van diesel? Zoals ook de heer 
Wöltgens heeft opgemerkt, bestaat 
het grootste gedeelte van de omzet 
van de pomphouders in de grens-
streek uit de verkoop van diesel en 
LPG. 

De heer Paulis (CDA): Ik heb 
ruimschoots contacten gehad met 
het bedrijfsleven in de grensstreken. 
Men is voor één ding met name 
bevreesd, namelijk voor de verhoging 
van de benzineaccijns die nu wordt 
voorgesteld. 

De heer Schutte (GPV): Moet ik uit 
de bijdrage van de heer Paulis 
opmaken dat zijn fractie, nu het 
amendement er niet komt, tegen het 
voorstel zal stemmen? 

De heer Paulis (CDA): Die conclusie 
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kunt u daar niet uit trekken. Zoals ik 
ai heb gezegd, wordt ons oordeel 
door een aantal factoren beïnvloed. 
Dit is één van die factoren. Op een 
gegeven ogenblik zullen wij conse-
quenties moeten trekken. Ik heb niet 
volstaan met iets simpelweg te 
constateren, ik ben met voorstellen 
gekomen, die helaas in deze Kamer 
geen steun ondervinden, althans 
onvoldoende steun. 

D 
De heer Smits (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de staatssecreta-
ris voor de vriendelijke woorden die 
hij in mijn richting heeft gesproken 
en complimenteer hem graag met 
zijn kennis van de geschiedenis. 

Verder dank ik hem voor de blik die 
hij ons gegund heeft onder de lakens 
van het kraambed van de commissie-
Oort, waardoor er zicht is op het 
uiteindelijk verdwijnen van de 
tijdelijke verhogingen van de loon- en 
inkomstenbelasting. Daarmee heb ik 
in wezen ook aangegeven wat onze 
bezwaren zijn tegen het amende-
ment-Wöltgens op stuk nr. 7. 

Wij zullen ook tegen het amende-
ment-Wöltgens op stuk nr. 8 
stemmen. De heer Wöltgens weet 
dat mijn fractie het effect van de 
inflatie op de loon- en inkomstenbe-
lasting als een sluipende verzwaring 
ziet en het in wezen ongerechtvaar-
digd acht. Dit is bekend, maar het 
lijkt mij juist het in dit kader nog eens 
te noemen. Verder heeft de heer 
Wöltgens desgevraagd gezegd dat 
hij de ruimte die daaruit zou voort-
vloeien, wil besteden om 10.000 
ambtenaren extra aan te stellen. Hij 
weet dat in het kader van het 
regeerakkoord bepaalde afspraken 
zijn gemaakt over de vermindering 
van het aantal ambtenaren. Het zal 
hem dan ook niet verbazen dat wij 
tegen zijn amendement zijn. 

De heer Wö l tgens (PvdA): U zult 
dus ook in het jaar 1988 akkoord 
gaan met een verhoging van de 
tarieven als gevolg van de inflatiecor-
rectie? 

De heer Smits (CDA): Dat valt nader 
te bezien op grond van de ontwikke-
lingen in de komende maanden, het 
komende jaar. 

Tot slot een reactie op de opmer-
king van de staatssecretaris over het 
inkomen en de koopkracht van de 
zelfstandigen in het midden- en 
kleinbedrijf. De staatssecretaris 

citeerde uit een studie van het EIM. 
In mijn bijdrage in eerste termijn heb 
ik aangegeven dat er weliswaar 
sprake is van verbetering van de 
koopkracht van de zelfstandigen in 
het midden- en kleinbedrijf, doch dat 
die verbetering achterblijft bij de 
overige sectoren in de markt. 

D 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Eerst nog enkele 
algemene opmerkingen, die mij 
ingegeven worden door de bijdragen 
in tweede termijn van de heren 
Schutte en Wöltgens, met name in 
verband met de moties die de heer 
Wöltgens heeft ingediend. Misschien 
heeft de heer Schutte het wel zeer 
markant geformuleerd door te 
zeggen dat naar zijn oordeel de beide 
wetsontwerpen die wij thans 
behandelen, onvoldoende zijn 
doordacht — misschien vertaal ik zijn 
woorden wat te scherp —, niet in een 
totaal beleidskader zijn geplaatst. Ik 
meen dat te moeten ontkennen, 
omdat ik in een aantal gevallen heb 
aangegeven welke gevolgen er op 
andere terreinen kunnen rijzen. Die 
vraag rees bij de geachte afgevaar-
digde en ik heb hem daarop geant-
woord hoe die problemen naar alle 
waarschijnlijkheid door andere 
departementen worden opgelost. 

Maar bij mij kwam de volgende 
vraag naar boven. In feite vormen de 
twee wetsontwerpen die wij thans 
behandelen een onderdeel van het 
totale regeringsbeleid voor 1987. De 
behandeling van wetsontwerpen en 
begrotingen vindt plaats nadat de 
algemene politieke en financiële 
beschouwingen in deze Kamer aan 
de orde zijn geweest. Ik weet wel dat 
bij het voorstel inzake de omzetbelas-
ting daarop een uitzondering is 
gemaakt. Naar mijn mening vormen 
de algemene politieke en financiële 
beschouwingen het ti jdstip om 
voorstellen als deze in een algemeen 
breed kader aan de orde te stellen. 

Voorzitter! Ik ben daarom van 
mening dat beide moties van de 
geachte afgevaardigde de heer 
Wöltgens op een verkeerd tijdstip zijn 
ingediend. Eén motie is voortijdig 
ingediend omdat zij betrekking heeft 
op de begroting. Ik denk hierbij aan 
de begroting van het Rijkswegen-
fonds en de begroting van Verkeer en 
Waterstaat. De heer Wöltgens doet 
namelijk wensen voor de verkeersvei-
ligheid. 

Zijn andere, echte motie gaat over 

de extra winsten voor Esso en Shell. 
Deze motie is te laat ingediend. Deze 
motie had namelijk vorige week 
ingediend moeten worden bij de het 
debat over de algemene politieke en 
financiële beschouwingen. In dat 
bredere kader van het beleid, had 
deze motie dan aan de orde kunnen 
komen. Deze moties hebben nog 
geen werkingskracht omdat zij nog 
niet door de Kamer zijn aangenomen. 

Dit brengt mij ertoe, beide moties 
in ieder geval om procedurele 
redenen te ontraden. Met behande-
ling van de Esso/Shell-motie zou ik 
mij begeven op het beleidsterrein van 
de minister van Economische Zaken. 
Nu deze motie vorige week niet is 
ingediend, behoort zij aan de orde te 
komen in een apart debat met de 
minister van Economische Zaken 
over dit vraagstuk dan wel bij de 
behandeling van de begroting van 
Economische Zaken. Om dezelfde 
reden moet ik aanneming van de 
motie met betrekking tot het 
Rijkswegenfonds en de begroting van 
Verkeer en Waterstaat over de 
additionele investeringen in de 
verkeersveiligheid ontraden. 
Misschien worden zij echter aange-
houden. 

De heer Schut te (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan mij voorstellen dat 
de staatssecretaris adviseert om 
deze moties aan te houden tot een 
bepaalde datum. Misschien is het 
ook mogelijk dat de staatssecretaris 
tot een inhoudelijk oordeel komt. Dat 
is aan de staatssecretaris. 

Nu ontraadt de staatssecretaris 
echter aanneming van de moties, 
omdat zij tot het beleidsterrein van 
een andere bewindsman behoren. 
Het lijkt mij, dat dit niet kan. 

Staatssecretaris Koning: Voorzitter! 
De geachte afgevaardigde heeft mij 
verkeerd begrepen. Ik ontraad 
aanneming van de moties om 
procedurele redenen indien de 
Kamer ze thans in stemming zou 
willen brengen. 

De heer Schut te (GPV): U vindt dat 
de moties behoren tot het beleidster-
rein van een andere bewindsman. Nu 
ontraadt u de aanneming van een 
ingediende motie die onderdeel van 
de beraadslaging heeft uitgemaakt. 
U spreekt namens de regering. U 
kunt dan hooguit zeggen dat u geen 
oordeel over de motie kunt vellen. U 
kunt haar echter niet om genoemde 
redenenen ontraden. 
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Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Op het moment dat de 
Kamer wenst dat deze moties in 
stemming komen, is mijn voorstel 
aan de Kamer — ik geef de Kamer in 
overweging de verdere behandeling 
van deze moties uit te stellen — en 
op het moment dat de Kamer aan 
mijn advies geen gehoor geeft, moet 
ik een oordeel over deze moties 
vellen. Ik moet dan zeggen of deze al 
dan niet moeten worden aanvaard. In 
dat geval ontraad ik aanneming van 
deze moties. Dit is dan een substi-
tuut voor mijn eerste advies. Dit is 
een passend advies. Het is ook in 
staatsrechtelijke opzicht en om 
allerlei andere redenen een juist 
advies. 

De heer Schut te (GPV): Ik dacht 
niet dat de staatssecretaris verplicht 
was een inhoudelijk, eventueel een 
procedureel, oordeel te geven. 
Wanneer hij zijn eigen procedureel 
oordeel gegeven heeft, kan hij 
zeggen niet in staat te zijn een nader 
oordeel te geven. 

Staatssecretaris Koning: Ik geloof 
dat de Kamer een oordeel van de 
regering op prijs stelt. Ik kan mij 
voorstellen dat de Kamer zonder 
oordeel van de regering tot een 
conclusie komt die de mijne niet is. 
Op dit moment de regeringsbelangen 
waarnemende, moet ik de aanneming 
van de moties ontraden. Well icht 
begeef ik mij met dit oordeel buiten 
mijn bevoegdheden, maar ik wijs 
erop dat ik hier namens de regering 
spreek. Well icht is dit oordeel voor 
de Kamer reden haar steun aan de 
motie te onthouden. 

De heer Van Rey heeft mij 
gevraagd naar de fiscale harmonisa-
tie in Europees verband, met name 
ten opzichte van de motorrijtuigenbe-
lasting. Hij wees daarbij op moties 
die door het Europees Parlement zijn 
aangenomen. De geachte afgevaar-
digde weet hoe bijzonder prob!ema-
tisch dit gehele vraagstuk in het 
Europese kader is. Weliswaar zijn er 
uitspraken van het Europees 
Parlement, maar de praktijk is in 
dezen duidelijk zeer hard. De interne 
verdelingen van fiscale opbrengsten 
en bevoegdheden om belasting te 
heffen verschillen per land. Te dezen 
aanzien zijn er verschillen in de 
heffingsmogelijkheid met de 
Bondsrepubliek Duitsland. Een 
oplossing in Europees verband is dus 
problematisch. In eerste termijn heb 
ik erop gewezen hoezeer de minister 

van Verkeer en Waterstaat, daarin 
vanzelfsprekend ondersteund door 
de bewindslieden van Financiën, in 
het Europese kader aandringt op 
harmonisatie. Ik heb er tevens op 
gewezen hoe moeilijk die weg nog is. 
Ik moet de leden verder verwijzen 
naar de gewisselde stukken. 

De heer Van Dis heeft mij ge-
vraagd hoe het zit met het bedrag 
van 100 min. als de prijs van aardolie 
op de wereldmarkt daalt en wij 
vervolgens moeten teruggaan. Ik wijs 
in dit verband op de opmerkingen 
van de minister van Financiën bij de 
algemene politieke en financiële 
beschouwingen. De tijdelijkheid van 
het onderhavige wetsvoorstel strekt 
zich, zoals uit de memorie van 
toelichting blijkt, ook uit tot de extra 
verhoging van 2 cent van de accijns 
op benzine, waaruit de rijksbijdrage 
aan het Rijkswegenfonds wordt 
gefinancierd. Indien naarmate de 
energieprijzen verder oplopen de 
mogelijkheid voor teruggave van de 
thans voorgestelde lastenverzwaring 
zich zal voordoen, zal de extra 
bijdrage ad. 100 min. aan het 
Rijkswegenfonds in beginsel komen 
te vervallen. Dat zal allemaal nadere 
wetgeving vragen. Dan zal er 
gelegenheid zijn, daarover met de 
regering van gedachten te wisselen. 

De heer Schutte heeft gewezen op 
de noodzaak, het reiskostenforfait 
reeds nu aan te passen. De heer 
Wöltgens heeft daaraan toegevoegd 
dat de commissie-Oort langzamer-
hand een kapstok lijkt te worden voor 
alles. Ik wijs erop dat het dan wel een 
kapstok is waarover het standpunt 
van de regering binnen afzienbare 
tijd te verwachten is. 

Ik moet zeggen dat het aantasten 
van het reiskostenforfait op zichzelf 
een breder kader heeft. Ik breng in 
herinnering dat het reiskostenforfait 
als zodanig op zeer uitdrukkelijk 
verzoek van de Kamer in 1964 in de 
Wet op de inkomstenbelasting is 
aangebracht. Indien het reiskosten-
forfait geheel zou verdwijnen, 
ontstaat een situatie als voor 1964 
bestond. Een van de redenen voor de 
Kamer om toentertijd tot de invoering 
van een reiskostenforfait te komen, is 
geweest dat er nogal wat ingewikkel-
de jurisprudentie was ontstaan over 
het woonwerkverkeer in het kader 
van de toenmalige woningnood. Die 
jurisprudentie zou bij een volledig 
afschaffen van het forfait totaal 
herleven. Daarbij is de vraag aan de 
orde in hoeverre er nog sprake is van 
woningnood. Het is beter het 

reiskostenforfait er niet eenzijdig uit 
te l ichten, maar te doen passen in 
een totaalbeeld van de loon- en 
inkomstenbelasting, zoals de 
commissie-Oort voor ogen staat. 

De heer Schutte (GPV): Mijn 
pleidooi was ook niet op afschaffing 
van het forfait gericht. Ik heb 
gesproken over het verlagen van de 
grens van 60 km tot 30 km. Elke 
grens is uiteraard enigszins arbitrair, 
maar ik meen dat voor zo'n verlaging 
voldoende rechtvaardiging is te 
geven. 

Staatssecretaris Koning: Ik besef 
dat, maar ik wil de aandacht van de 
geachte afgevaardigde vragen voor 
de omstandigheid dat, als wij nu de 
door hem voorgestelde grens 
aanbrengen, daarmee op zichzelf 
komt vast te liggen dat het nieuwe 
reiskostenforfait een aantal jaren zo 
moet luiden. Mijn voorkeur gaat uit 
naar de meer integrale aanpak. Ik 
denk dat wij ook op dit punt alle 
gelegenheid hebben om van 
gedachten te wisselen bij de 
discussie in een UCV of in een 
plenaire vergadering over het 
regeringsstandpunt inzake de 
voorstellen van de commissie-Oort. 

De vragen van de heer Wöltgens 
heb ik al beantwoord. Ik heb echter 
nog niet gereageerd op zijn amende-
ment tot afschaffing van de inflatie-
correctie. Ik zie de geachte afgevaar-
digde echter al aangeven dat dat niet 
nodig is, want hij kent mijn stand-
punt. Hij weet dat mijn onuitgespro-
ken advies aan de Kamer is, dat ik de 
aanvaarding van dit amendement 
ontraad op de gronden die de 
geachte afgevaardigde reeds 
bevroedt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het spijt 
mij voor de heer Paulis, dat niet 
alleen de regering maar ook kennelijk 
de meerderheid van deze Kamer 
Oostindisch doof is voor zijn 
argumenten inzake zijn gedachte 
over een lagere verhoging van de 
accijns op minerale oliën dan de 
regering voorstelt. Zowel de meer-
derheid van de Kamer als de regering 
zal met die Oostindische doofheid 
moeten leven. Ik verheug mij 
overigens over de omstandigheid dat 
de fractie van de geachte afgevaar-
digde haar steun aan het wetsvoor-
stel niet zal onthouden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof 
dat de heer Smits, die ik dankbaar 
ben voor zijn vriendelijke woorden, 
niet zozeer een vraag aan mij heeft 
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gesteld als wel een verduidelijking in 
zijn standpunt heeft aangebracht. 

Ik meen dat ik hiermee de 
beantwoording in tweede termijn kan 
besluiten, maar ik zie de geachte 
afgevaardigde de heer Wöltgens 
naar de microfoon gaan. Of hij heeft 
nog een brandende kwestie te 
bespreken of ik ben iets vergeten. 

De heer Wö l tgens (PvdA): Ik vind 
één ding toch wel onbevredigend: 
het procedurele karakter met 
betrekking tot het oordeel van de 
staatssecretaris over de Esso/Shell-
motie. Omdat er nu toch een 
schorsing volgt, moet het mogelijk 
zijn om niet alleen een staatssecreta-
rieel standpunt maar zelfs ook met 
een regeringsstandpunt te ontwikke-
len. 

Over die Esso/Shell-zaak is door 
mijzelf bij de algemene beschouwin-
gen gesproken. Toen is door de 
minister van Financiën verwezen naar 
het debat over dit wetsvoorstel. Nu 
wordt in dit debat gezegd: je had het 
bij de algemene beschouwingen 
moeten doen. Dat wordt een beetje 
raar. 

In de schriftelijke voorbereiding is 
door mijn fractie heel uitdrukkelijk 
gepreludeerd op een dergelijke 
motie. De regering had zich daarop 
dan ook kunnen voorbereiden. Nu dat 
niet is gebeurd, moet het in de 
schorsing mogelijk zijn om contact 
op te nemen met het rninisterie van 
Economische Zaken dan wel met het 
hele kabinet. 

De motie is zo vriendelijk geformu-
leerd in de zin van "gaat u eens 
praten met" , dat ik mij in dit 
gematigde land geen regering kan 
voorstellen die een dergelijke motie 
niet onmiddelli jk omhelst. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben vanzelfsprekend 
bereid om te kijken of ik nog contact 
kan opnemen met de minister van 
Economische Zaken over deze motie 
en hem te vragen of hij bereid is, bij 
monde van mij een inhoudelijk 
oordeel over de motie uit te spreken. 
Maar ik kan natuurlijk niet die 
garantie geven. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, na de 
lunchpauze te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 13.00 uur 
tot 13.45 uur geschorst. 

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.)5 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat de vaste commissie voor 
het Gehandicaptenbeleid tot haar 
voorzitter respectievelijk ondervoor-
zitter heeft benoemd de leden 
Laning-Boersema en Müller-van Ast. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
verdere behandeling - in plaats van 
de voor aanstaande dinsdag 
geagendeerde stemmingen — van 
wetsvoorstel 19 033 (Hoger beroep 
in strafzaken) toe te voegen aan de 
agenda van volgende week. 

Ik stel voor, aanstaande dinsdag ook 
te stemmen over de tijdens de UCV 
van 2 oktober 1986 over Zuid-Afrika 
voorgestelde moties — indien 
voldoende ondersteund — te weten: 

• de motie-Wallage/Van Traa over 
een importverbod voor kolen uit 
Zuid-Afrika (17 895, nr. 47) ; 
• de motie-Wallage/Van Traa over 
versterking van de economische 
structuur van de frontlijnstaten (17 
895, nr. 48); 
de motie-Wallage/Van Traa over 

stopzetting van de luchtverbindingen 
met Zuid-Afrika (17 895, nr. 49). 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
te behandelen op donderdag 23 
oktober 1986 bij het begin van de 
vergadering de Voorlopige rekening 
1985 (19 429). 

Dan stel ik voor, de voor volgende 
week voorziene behandeling van de 
wetsvoorstellen 18 437 tot en met 
18 439 (Misdaadbestrijding) tot 
nader order van de agenda af te 
voeren. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
te behandelen in de vergaderingen 
van 28, 29 en 30 oktober: 

1. de gezamenlijke behandeling van: 
- het deel Welzijn en Cultuur van 
hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur) van de begro-
ting voor 1987 (19 700-XVI); 
• het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk XVI (Ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) 
van de begroting van uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1983 (slotwet; 
tweede wijzigingsvoorstel) (19 391) ; 
- het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk XVI (Ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) 
van de begroting van de uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1985 (wijziging 
naar aanleiding van de Voorjaarsno-
ta ; eerste wijzigingsvoorstel) 
(19 569) (indien de voorbereiding 
zal zijn voltooid); 

2. het deel Volksgezondheid van 
hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur) van de begro-
ting voor 1987 (19 700-XVI); 

3. het wetsvoorstel Goedkeuring van 
de op 3 augustus 1984 te Genève tot 
stand gekomen Voorlopige Overeen-
stemming inzake aangelegenheden 
betreffende de diepzeemijnbouw met 
Aanhangsels (18 885). 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal, dat 
uitgebreide commissievergaderingen 
zullen worden gehouden op: 

maandag 3 november: 
I. van 11.15 tot uiterlijk 16.15 uur 
van de vaste commissie voor de 
Politie over de delen Politie van de 
hoofdstukken VI (Justitie) en VII 
(Binnenlandse Zaken) van de 
begroting voor 1987 (19 700 -V len 
VII) en over de Beleidsvoorstellen 
onderdeel Politie voor 1987 
(19711) ; 
II. van 16.30 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de vaste commissie voor Welzijn 
en Cultuur over de Begrotingstoelich-
ting Interdepartementaal Welzijnsbe-
leid 1987 (19 734) ; 
III. van 11.15 tot uiterlijk 16.15 uur 
van de (vaste) commissies voor de 
Rijksuitgaven en voor Financiën over: 
a. Accountantscontrole (Verslag van 
de Algemene Rekenkamer over 
1985) (19 465) en Het comptabel 
bestel, de administratie en de 

Tweede Kamer Regeling van werkzaamheden 
16 oktober 1986 
T K 1 2 12-558 



Voorzi t ter 

financiële informatievoorziening in de 
rijksdienst (19 395) ; 
b. Fiscale aangelegenheden (Verslag 
van de Algemene Rekenkamer over 
1985 (19 465); 
IV. van 16.30 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de vaste commissie voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening over het Meerjarenplan 
stadsvernieuwing 1987-1991 
(19 702). 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijz ig ing van een aantal voor-
stel len van w e t in het kader van 
de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid (19 606). 

(Zie vergadering van 14 oktober 
1986.) 

In stemming komt het amendement-
Van Nieuwenhoven (stuk nr. 10). 

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

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen II t /m IV worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Nieuwenhoven (stuk nr. 12). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

Artikel V wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel VI en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
wetsvoorstel met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsvoorstellen: 

• Verhoging van de tarieven 
van de accijns van minerale ol iën 

a lsmede verhoging van de 
LPG toeslag (19 612) ; 

• Bestendiging voor 1987 van 
de t i jdel i jke verhoging van de 
inkomstenbelast ing en de 
loonbelasting (19 712) 
en van: 
- de motie-Wöltgens/Castricum over 
additionele investeringen t.b.v. 
verkeersveiligheid en/of openbaar 
vervoer (19 612, nr. 10); 
- de motie-Wöltgens/Zij lstra over de 
verhoging van de accijns op huis-
brandolie (19 612, nr. 11). 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
staatssecretaris heropen ik de 
beraadslaging. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Overeenkomstig het 
verzoek van de heer Wöltgens, voor 
de lunchpauze gedaan, heb ik mij 
verstaan met de minister van 
Economische Zaken. Hij heeft mij 
gemachtigd met betrekking tot de 
desbetreffende motie de volgende 
verklaring af te leggen. 

De motie van de geachte afgevaar-
digde de heer Wöltgens wordt door 
de regering ten stelligste ontraden. 
Daarbij zij op de volgende zaken 
gewezen. De accijnsverhoging op de 
minerale oliën leidt tot een verhoging 
van de marktwaarde van het gas en 
dientengevolge tot hogere afzetprij-
zen van de Gasunie. Conform het 
marktwaardebeleid leidt dat ook tot 
hogere inkoopprijzen van de Gasunie 
bij de diverse winningsbedrijven, dus 
niet alleen bij Shell en ESSO. De 
regering kan uiteraard niet vanuit 
Den Haag de commerciële contrac-
ten van de Gasunie openbreken. 
Zeker ook gezien de huidige situatie 
op het gebied van de energiewinning 
— te denken valt aan de ontwikkelin-
gen in de offshore — is de regering 
niet van plan om in strijd met het 
bestaande beleid met betrekking tot 
de marktwaarde, de bestaande 
verdeling van de aardgasopbreng-
sten bij een aantal van de winnings-
bedrijven ter discussie te stellen. 
Tevens zij in dit verband nog 
gewezen op de met Shell en ESSO 
gemaakte afspraken in het kader van 
het gentlemen's agreement over de 
winsten en investeringen. 

D 
De heer Wö l tgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het merkwaardige feit 
doet zich nu voor dat de staatssecre-
taris voor de luchpauze tegen de 
motie was om procedurele redenen; 
hij heeft de pauze nu weten te 
benutten om daar inhoudelijke 
redenen aan toe te voegen. Helaas 
maakt dat de zaak zelf niet zoveel 
beter. Als ik de argumentatie van de 
minister goed begrijp, zegt hij dat het 
inderdaad een beetje gek is dat via 
belastingverhoging 100 min. tot 200 
min. extra binnenkomt bij ESSO en 
Shell, maar dat ze dat geld wel eens 
goed zouden kunnen gebruiken in 
verband met offshore-activiteiten, 
waar de klad immers een beetje in 
zit. 

Ik vind dat een buitengewoon 
oneigenlijke manier van redeneren. 
Zo de Kamer al zou vinden dat de 
winningsmaatschappijen gesteund 
zouden moeten worden in hun 
offshore-activiteiten in een situatie 
waarin sprake is van lage energieprij-
zen, dan dient een en ander apart te 
geschieden, en wel op een wijze die 
zichtbaar is voor de Kamer. Ik denk 
daarbij aan vermelding in de 
begroting van het ministerie van EZ. 
Het mag zeker niet gebeuren op de 
huidige wijze, waarbij een belasting-
verhoging met een doorwerking in de 
kleinverbruikersprijs van aardgas, in 
het geniep een voordeel van 100 
min. tot 200 min. betekent voor 
ESSO en Shell. Dat is ongeveer 
evenveel als het bedrag waarover 
rumoer wordt gemaakt rond de 
begroting van Onderwijs en Weten-
schappen. De Kamer heeft nu de 
kans te verhinderen dat belastingen 
worden geheven ten gunste van 
particuliere ondernemingen. Ook na 
hetgeen de staatssecretaris nu 
namens de regering heeft gezegd, is 
er voor mijn fractie geen enkele 
reden om de motie in te trekken. 

Ik wil van deze gelegenheid wel 
gebruik maken om nog een opmer-
king te maken over de motie op stuk 
nr. 10 inzake het Rijkswegenfonds. 
Op verzoek van leden die op zich 
zeer positief tegenover deze motie 
staan, hetgeen ons de hoop geeft dat 
zij te zijner ti jd zal worden aangeno-
men, vraag ik u de stemming over 
deze motie uit te stellen tot de 
behandeling van de begroting van 
het departement van Verkeer en 
Waterstaat. 

De Voorzit ter: Op verzoek van de 
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heer Wöltgens stel ik voor, zijn motie 
(19 612, nr. 10) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Wij gaan thans over 
tot de stemmingen. 

Wetsvoorste l 19 612 

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

Wetsvoorste l 19 712 

In stemming komt het amendement-
Wöltgens (stuk nr. 7, II) tot invoe-
ging van een nieuw artikel 1. 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 7 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Wöltgens (stuk nr. 8, II), eveneens 
tot invoeging van een nieuw artikel 1. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 8 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

De artikelen 1 t /m 4 en de beweegre-
den worden zonder stemming 
aangenomen. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wölt-
gens ( 1 9 6 1 2 , nr. 11). 

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

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

• hoofdstuk V I I (Binnenlandse 
Zaken) van de r i jksbegroting 
voor 1987, met uitzondering van 
de delen Poli t ie, Overheidspor 
soneelsbeleid en Financiën 
Binnenlands Bestuur 
(19700 V I I ) ; 

• de begrot ing van het S taa ts -
drukkerij" en Uitgeversbedri j f 
voor 1987 (19 700-F) 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Van Dijk: Mijnheer de 
Voorzitter! Vele sprekers zijn gisteren 
ingegaan op de positie en de taak 
van de minister van Binnenlandse 
Zaken, op zijn plaats ten opzichte van 
de andere bewindslieden en op de 
bevoegdheden die hij heeft om zijn 
vele grensoverschrijdende verant-
woordelijkheden waar te maken. Ik 
zou met enige nadruk wil len wijzen 
op het gevaar dat de discussie zich 
verengt tot het al of niet bestaan van 
formele bevoegdheden en het 
gebruik ervan. Het bestaan van 
bevoegdheden waarborgt nog geen 
resultaat en het ontbreken van 
formele bevoegdheden behoeft nog 
geen belemmering te zijn voor het 
voeren van beleid en het nemen van 
verantwoordelijkheid. Veel hangt af 
van de kwaliteit van de genomen 
initiatieven, van het gehalte van het 
ontwikkelde beleid, van de integre-
rende functie van de ministerraad, 
van de in de ministerraad genomen 
besluiten en van de interdepartemen-
tale samenwerkingsbereidheid. De 
ministervan Binnenlandse Zaken is 
onder meer belast met de zorg voor 
het binnenlands bestuur, het 
overheidspersoneelsbeleid, de 
openbare orde en veiligheid en de 
overheidsinformatievoorziening. 
Vanuit die zorgterreinen zijn vele 
taken afgeleid. Kenmerkend voor die 
taken is, dat zij veelal over de 
grenzen van Binnenlandse Zaken 
heengaan. Dat betekent, dat voor de 
realisatie van die taken de medewer-
king van andere departementen 
onontbeerlijk is. Hier ligt dan een 
soort natuurlijke, dat wil zeggen een 
uit de zorg en verantwoordelijkheid 
voortvloeiende bevoegdheid van 
Binnenlandse Zaken. Het invullen van 
de afslankingsoperatie; de decentra-
lisatie; de reorganisatie van de 

rampenbestri jding; de civiele 
verdediging; het minderhedenbeleid; 
het zijn allemaal voorbeelden van 
beleidsterreinen die niet zonder hulp 
van anderen kunnen worden 
uitgevoerd. 

Voor sommige van die terreinen 
zijn de bevoegdheden van de 
bewindslieden van Binnenlandse 
Zaken formeel geregeld. In de brief 
aan de Tweede Kamer van 9 oktober 
1985 zijn specifiek genoemd: 
decentralisatie van rijkstaken, het 
minderhedenbeleid en de civiele 
verdediging, als coördinatietaken 
waarvoor bijzondere bevoegdheden 
zijn toegekend. In het onlangs aan de 
Tweede Kamer aangeboden wets-
ontwerp tot herziening van de 
Gemeentewet is onder meer in artikel 
120 geregeld dat vakdepartementen 
overleg met Binnenlandse Zaken 
voeren over maatregelen die de 
gemeenten raken. 

Er zijn meer van die formele 
bevoegdheden aan te wijzen, zoals 
die ten aanzien van de coördinatie 
van het arbeidsvoorwaardenbeleid 
van de overheid. Die bevoegdheden 
bevestigen als het ware de natuurlij-
ke positie van Binnenlandse Zaken. 
Zij zijn er niet de oorsprong of 
begrenzing van. Vanuit die positie 
opereren de bewindslieden van 
Binnenlandse Zaken. Vanuit die 
houding wil ik opereren. Het gaat dan 
vooral om die zaken, die niet van 
nature van de grond komen. Ik zal 
dat met enkele voorbeelden illustre-
ren. 

In de jaren zeventig nam Binnen-
landse Zaken het initiatief om het 
gecompliceerde vraagstuk van de 
minderheden op te pakken. Recent 
nog is mede op initiatief van 
Binnenlandse Zaken de sanering van 
circulaires gestart. Ik wijs erop dat dit 
initiatief geschiedde zonder formele 
bevoegdheid. In het grote-stedenbe-
leid heeft Binnenlandse Zaken het 
initiatief genomen om samen met de 
betrokken departementen uit te 
zoeken hoe verder vorm moet 
worden gegeven aan de Structuur-
schets stedelijke gebieden. Op het 
terrein van de informatievoorziening 
zijn soortgelijke initiatieven genomen. 
Dit jaar is opnieuw duidelijk gewor-
den hoe belangrijk de rol is die 
Binnenlandse Zaken speelt als het 
gaat om de interdepartementale en 
interbestuurlijke afstemming van 
maatregelen ter beteugeling van de 
problemen met de openbare orde, 
zoals de problemen bij de wegblok-
kades en de problemen met de 
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Tamils. Gelukkig is daarvoor een 
goede voorziening getroffen in het 
Landelijke Coördinatiecentrum, dat 
door steeds meer departementen en 
overheden wordt benut. Het bureau 
Berenschot heeft in zijn evaluatie van 
het Tsjernobyl-beleid de noodzaak 
tot een verdere ontwikkeling daarvan 
nog eens bevestigd. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze 
voorbeelden maken duidelijk, dat 
bevoegdheden niet de kern van de 
zaak zijn. Ook zonder expliciete 
bevoegdheden waren en zijn de 
vakdepartementen dikwijls bereid om 
mee te werken. Kennelijk geldt in een 
aantal gevallen een soort natuurlijke 
bevoegdheid van Binnenlandse 
Zaken. Die is belangrijker dan de 
formele bevoegdheid. Vanuit die 
positie past het ook in mijn beleid om 
aan collega-bewindspersonen 
voorstellen tot afslanking te doen, 
ook zonder dat daaraan formele 
bevoegdheden ten grondslag liggen. 

Het beleid ten aanzien van de 
verbetering van het openbaar bestuur 
hoort bij dat type vraagstuk, dat door 
iedereen wordt erkend, doch dat niet 
door één departement alleen kan 
worden opgelost. Daarbij behoren de 
zogenoemde grote operaties, die 
immersten doel hebben, het 
openbaar bestuur in ons land te 
verbeteren. Ik kom op die operaties 
dadelijk terug. 

Ik wil deze zaak ook nog van een 
andere kant belichten, want het is 
voortdurend onderwerp geweest in 
de inbreng die gisteren door de 
verschillende fracties is geleverd. De 
heer Wiebenga heeft zorgen over de 
positie van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Hij constateert 
een terreinverlies, waar het gaat om 
het prestige van dit departement. 
Naar zijn mening is een nieuwe 
impuls hoog nodig. Over de mate 
waarin sprake is van een gering 
prestige van Binnenlandse Zaken 
wordt verschillend gedacht. Ik verwijs 
hiervoor onder meer naar de bijdrage 
van de heer Mateman, uit wiens 
betoog iets anders valt af te leiden. 
Maar ik moet zeggen, dat het 
verwerven van prestige op zichzelf 
geen prominente plaats inneemt in 
de doelstellingen van mijn departe-
ment. Wat ons wezenlijk bezighoudt, 
is de vraag welke bijdrage Binnen-
landse Zaken kan leveren aan de 
oplossing van de problemen waar het 
openbaar bestuur van ons land voor 
gesteld is. Als wij daarmee voortgang 
maken en daaraan in de komende 

jaren een betere bijdrage kunnen 
leveren, komt dat prestige vanzelf 
wel . 

Bij mijn aantreden op Binnenlandse 
Zaken vond ik dat al onder mijn 
voorgangers een veranderingsproces 
in gang is gezet. Onder het motto 
"Binnenlandse Zaken verzet de 
bakens" vindt een fundamentele 
bezinning plaats op koers en 
takenpakket van mijn departement. 
Dit zal nog dit jaar leiden tot een 
nieuwe organisatiestructuur. 
Binnenlandse Zaken krijgt daarmee 
een impuls en wordt daardoor in 
staat gesteld beter te voldoen aan de 
eisen die het openbaar bestuur stelt. 

Elementen in het verbeterde 
functioneren van Binnenlandse Zaken 
zijn: dienstverlening en klantgericht-
heid, decentrale aanpak, zelfbeheer 
en een bescheiden overheid. De 
nadruk wordt vooral gelegd op 
resultaat- en oplossingsgericht 
werken. Aan het hanteren van 
vormen van samenwerking wordt de 
voorkeur gegeven boven het middel 
van dwingende voorschriften. Meer 
concreet, klantgerichtheid betekent 
ondersteuning van departementen bij 
hun eigen taken in de sfeer van 
organisatie, management, personeel 
en informatievoorziening. Dit vraagt 
om een goed oog en oor voor de 
echte problemen van de rijksdienst 
en van de andere organen in het 
openbaar bestuur zoals provincies en 
gemeenten. Decentralisatie en 
zelfbeheer geven meer ruimte aan 
lokale bestuurders, respectievelijk 
departementale managers om zelf 
maatoplossingen voor hun proble-
men te kiezen. Deregulering en 
flexibilisering van centrale regelingen 
in de personeelssfeer, verbetering 
van de informatievoorziening binnen 
en tussen bestuurslagen, alsmede de 
bestuursakkoorden met de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten en 
het Interprovinciaal Overlegorgaan 
zijn evenzovele tekenen van een 
nieuw of zich vernieuwend beleid van 
Binnenlandse Zaken. 

Gisteren is veel aandacht besteed 
aan de afslankingsoperatie, mede in 
verband met de andere grote 
operaties. In het verlengde van de tot 
nu toe door mij geschetste lijnen zie 
ik ook mijn betrokkenheid bij de 
afslankingsoperatie. Daarbij wil ik 
benadrukken dat de afslanking als 
zodanig een verantwoordelijkheid van 
het kabinet als geheel is en krachtig 
ondersteund wordt door minister-
president en vice-minister-president. 
Ik zeg dit in antwoord op de vraag 

van de heer Wiebenga naar de 
politieke dekking. Wij zullen de 
operatie met z'n allen moeten 
realiseren. Als minister van Binnen-
landse Zaken voel ik mij daarbij 
verantwoordelijk voor het functione-
ren van het openbaar bestuur in het 
algemeen en van de rijksoverheid in 
het bijzonder, alsmede voor het 
overheidspersoneelsbeleid. Vanuit 
die verantwoordelijkheid ontwikkel ik 
voorstellen voor de opzet van de 
operatie. 

Thans kan ik in de opzet en 
vormgeving van de operatie en in de 
concrete taakstellingen per departe-
ment nog geen inzicht geven, omdat 
de besluitvorming in het kabinet nog 
niet is afgerond. Op een aantal door 
de Kamer ter sprake gebrachte 
punten, die meer de filosofie achter 
de operatie betreffen, kan ik nu wel 
nader ingaan. Zo zal — dit in 
antwoord op de vraag van de heer 
Kohnstamm — de afslanking 
nadrukkelijk in samenhang met de 
andere grote operaties plaatsvinden. 
Het gaat ons bij deze operatie 
immers niet alleen om een getalsma-
tige reductie, maar ook om een 
kwalitatieve verbetering. De grote 
operaties zoals decentralisatie, 
deregulering en privatisering zijn 
evenzovele wegen naar verbetering 
van het openbaar bestuur. De 
afslanking is een stimulans voor het 
realiseren van de ideeën die in het 
kader van deze grote operaties zijn 
ontwikkeld. Zo zal, om een voorbeeld 
te noemen, bij decentralisatie de 
netto-opbrengst kunnen worden 
meegeteld als invulling van de 
taakstelling bij de afslankingsopera-
ties. Nee, hier is geen sprake van een 
versluiering van kosten, zoals de heer 
Leerling meende. Afslanking is 
natuurlijk meer dan de grote 
operaties. Het is ook verbetering van 
procedures, het stroomlijnen van de 
organisatie, het saneren van 
interdepartementale commissies. 
Kortom, allerlei andere maatregelen 
kunnen bijdragen aan een doelmati-
ger en slagvaardiger overheid. 
Daarbij is door de heer Leerling 
gevraagd op welke wijze het begrip 
kwaliteitsverbetering zal worden 
gemeten. Ik meen dat kwaliteitsver-
betering deels een zaak is van 
stroomlijning, van verbetering van de 
kwaliteit van de interne organisatie, 
het beter aanpakken van taken en 
van werkwijze, deels van het 
verbeteren van de produkten en 
diensten die aan derden worden 
geleverd. 
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Wat de interne organisatie betreft, 
liggen aangrijpingspunten voor 
verbetering in bij voorbeeld het 
verkorten en versnellen van procedu-
res, het wegsnijden van doublures, 
dubbel werk, en het verbeteren van 
instrumenten die de leiding onder-
steunen bij het besturen van beleids-
en uitvoeringsprocessen. Kwaliteits-
verbetering wordt onder meer 
gerealiseerd door het ontwikkelen 
van concepten die de leiding 
ondersteunen bij het sturen van de 
organisatie. Daarbij behoren 
concepten, die ook gisteren ge-
noemd zijn, zoals zelfbeheer en 
contractmanagement. 

In dit verband is mij een reactie 
gevraagd op de stelling in een artikel 
van het ti jdschrift Bestuur, van 
september jongstleden, dat het 
invoeren van vrije-marktachtige 
concepten bij de overheid zeer 
moeilijk lijkt. Welnu, het zonder meer 
overnemen van concepten die opgeld 
doen in vrije-marktsituaties zou 
inderdaad een ontkenning betekenen 
van de complexiteit van de organisa-
tie van de overheid en van de 
verschillen met de marktsector. 
Aanpassingen zijn daarom altijd 
noodzakelijk. Toch ben ik niet 
pessimistisch over de mogelijkheden 
die er in dat opzicht zijn. Het feit dat 
ik met zelfbeheer en contractmana-
gement ook bij mijn eigen departe-
ment bezig ben, moge dat onderstre-
pen. De rijksbedrijfsgezondheids- en 
•bedrijfsveiligheidsdienst beproeft 
deze methode in de praktijk. Een 
projectgroep bekijkt thans op welke 
wijze contractmanagement bij 
Binnenlandse Zaken op grotere 
schaal vorm kan worden gegeven. De 
resultaten verwacht ik voor het eind 
van dit kalenderjaar. 

In ieder geval moet het duidelijk 
zijn dat afslanking een melange is 
van componenten, waarin de 
kwaliteitsbevorderende onderdelen 
een belangrijke rol spelen. Afslanking 
en de andere ontwikkelingen, zoals 
de grote operaties, hebben daarbij 
hun eigen ri tme; de richting is 
hetzelfde, maar de wijze waarop en 
het tempo waarin zij zich voltrekken, 
verschillen per situatie. Dat noopt tot 
een gedifferentieerde aanpak. Per 
departement zal invulling worden 
gegeven aan de taakstelling aan de 
hand van de specifieke situatie. 

Ook bij mijn departement zal ik bij 
het invullen van de afslankingsopera-
tie uitgaan van de specifieke 
omstandigheden. Mede op basis van 
de inzichten, verkregen bij de grote 

operaties, zie ik voldoende mogelijk-
heden om de doelstelling van een 
kleine, betere overheid in te vullen. 
De reeds genoemde reorganisatie 
van het departement is daarvan een 
voorbeeld, evenals de herinrichting 
en de decentralisatie van het 
personeelsbeleid naar de departe-
menten. 

Naar aanleiding van de door de 
heer Wiebenga gestelde vraag over 
de invulling van de afslankingsopera-
tie in 1987 merk ik op dat het aantal 
arbeidsplaatsen bij Binnenlandse 
Zaken niet met 200 stijgt in 1987, 
maar per saldo afneemt met 55. Van 
een stijging is dus geen sprake. Wel 
is er een ruimte tussen de zogenaam-
de begrotingssterkte en de werkelijke 
bezetting. Het is een misverstand, te 
menen dat er bij een dergelijke 
ruimte geen behoefte zou kunnen zijn 
aan een selectieve vacaturestop. 
Immers, bij een aantal diensten biedt 
de werkelijke sterkte onvoldoende 
ruimte om de taakstelling te halen 
zonder de grootst mogelijke terug-
houdendheid te betrachten bij de 
vacaturevervulling. 

De heer W iebenga (VVD): Het cijfer 
van een vermindering van het aantal 
arbeidsplaatsen met 55 staat in de 
memorie van toelichting op de 
begroting. Dat heb ik uiteraard ook 
gelezen. Ik heb nu echter bijlage 
twee voor mij. Daarin gaat het over 
de begrotingssterkte per ultimo 
1987; die is ruim 200 plaatsen — ik 
denk dat dit arbeidsjaren zijn, om 
misverstanden te voorkomen - meer 
dan de feitelijke bezetting op dit 
ogenblik. Dit betekent toch dat u 
gemachtigd bent om 200 man extra 
aan te stelten? 

Minister Van Dijk: Ik zal dat 
nogmaals voor u nakijken en u in 
tweede termijn antwoorden. Ik kan 
dat nu niet onmiddellijk doen. 
Volgens de informatie die ik van mijn 
dienst heb ontvangen, is er sprake 
van een vermindering van 55 
plaatsen in de formatie bij Binnen-
landse Zaken. Nogmaals, u krijgt nog 
een nader antwoord. 

De heer Wiebenga (VVD): Het staat 
op bladzijde 16 van bijlage II. 

De heer M a t e m a n (CDA): Ik ben 
uiteraard ook geïnteresseerd in de 
concrete cijfers. Ik begrijp ook dat de 
minister die niet zo uit de mouw kan 
schudden, maar daar gaat het mij 
niet om. Mij intrigeert de opmerking 

van de minister, dat elk departement 
die afslanking gedifferentieerd moet 
invullen. Dat geldt uiteraard voor 
1987. Staat echter in het regeerak-
koord niet dat gedifferentieerd wordt 
naar sector? Betekent dat niet, dat 
ook tussen de departementen 
onderling kan worden geschoven? 

Minister Van Dijk: Ik ben op die 
differentiatie niet ingegaan, omdat zij 
al evident is uit de afspraken in het 
regeerakkoord. De heer Mateman 
heeft echter gelijk. Bij de uitwerking 
van de taakstelling voor deze 
regeringsperiode wordt niet iedere 
sector en ieder departement op 
dezelfde wijze aangeslagen in de 
gehele operatie. Daarbij wordt 
terdege rekening gehouden met 
historische gegevens, historische 
groeicijfers, de relatie tussen 
intermediaire diensten en finale 
diensten en, last but not least, de 
grote beleidsprioriteiten in deze 
regeerperiode. Denk aan de crimina-
liteitsbestrijding en de fraudebestrij-
ding. 

Ik sprak echter over een andere 
vorm van differentiatie. Ik heb 
gezegd dat de afslankingsoperatie bij 
de concrete invulling een melange 
wordt van verschillende componen-
ten. Daarbij is sterk de schijnwerper 
gericht op de grote operaties, omdat 
natuurlijk evident zaken als privatise-
ring, decentralisatie en deregulering 
een bijdrage kunnen leveren aan de 
afslanking van de rijksdienst. Dat zijn 
de eerst in het oog springende 
componenten van deze operatie. U 
begrijpt natuurlijk, dat bij geen enkel 
departement de mogelijkheden om te 
privatiseren of om te decentraliseren 
exact gelijk zijn. Ook de t iming 
verschilt. 

De schijnwerpers zijn natuurlijk wel 
gericht op de grote operaties, maar 
daarnaast valt er intern op departe-
menten en in de wijze waarop 
departementen met elkaar zaken 
doen, nog zoveel te doen om tot een 
betere efficiency te komen, dat ook 
dit blok van middelen dat ons ter 
beschikking staat, wel degelijk 
meeloopt in de gehele operatie. En ik 
heb dan nog maar enkele van de 
factoren genoemd. Denk aan de in de 
afgeloen jaren ontstane cultuur van 
commissies en vergaderingen en de 
contrabureaucratie die daaruit 
voorvloeit. Denk aan de interne 
beheersregelingen. Er zijn op zeer 
veel terreinen vraagtekens te zetten 
of het werk wel op de meest 
doelmatige wijze wordt verricht. Uit 
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de verantwoordelijkheid die ieder 
departement heeft en die ieder 
departement op dit ogenblik aan het 
invullen is, zal dus een zeer gediffe-
rentieerd patroon voortvloeien van 
componenten waaruit de afslankings-
operatie uiteindelijk is opgebouwd. 

De heer Kohnstamm (D66): De 
minister spreekt over een gedifferen-
tieerde aanpak en een melange. Ik 
begrijp dat. De vraag is alleen wel of 
je op een gegeven ogenblik bij de 
verbetering van het bestuur niet stuit 
op de zachtheid daarvan versus de 
hardheid van de 20.000. Wordt het 
ten slotte niet veel meer een 
afslankingsoperatie dan een operatie 
waarbij het minder en beter wordt? 
Er zijn criteria ontwikkeld, maar zal 
de minister die criteria werkelijk 
hanteren en overleggen aan de 
Kamer, zodat wij aan de hand 
daarvan die melange en de uitkom-
sten ervan kunnen beoordelen? 

Minister Van Dijk: Ik heb geen 
samenstel van vaste criteria. Ik heb al 
uitgelegd dat het in verschillende 
situaties ook anders ligt. Het is 
echter, zeker met de directe betrok-
kenheid van Binnenlandse Zaken, zo 
dat in overleg met alle departemen-
ten die aan de operatie meedoen, 
wordt nagegaan hoe de taakstelling 
zinvol kan worden ingevuld, waarbij 
het element van de kwaliteit voorop 
blijft staan. Dat zal per departement 
resulteren in een zekere invulling. Als 
wij met deze exercitie klaar zijn, zult u 
kunnen constateren dat het inder-
daad niet is gegaan via een grof 
snijden in formatieplaatsen en 
beschikbare begrotingsposten. U zult 
kunnen constateren dat het gaat om 
een zeer bewuste keuze uit middelen 
die je hebt, om met minder middelen 
toch de taken goed te kunnen 
verrichten of, in het geval van 
decentralisatie en privatisering, 
elders te doen verrichten op een 
wijze die aanvaardbaar is. 

In antwoord op een vraag van de 
heer Leerling merk ik op dat het 
kabinet ertoe heeft besloten, de 
omvang van het personeel dat niet 
drukt op de personeelsbegroting, te 
bevriezen. Dit is mede gedaan om te 
voorkomen dat door een beroep op 
uitzendkrachten de afs'ankingsopera-
tie wordt ontweken. 

Verder vroeg de heer Leerling of 
het niet tijd is om criteria te ontwik-
kelen waaraan wij kunnen toetsen of 
iets een overheidstaak is of niet. Mijn 
antwoord op deze vraag is dat ik 

hiervoor geen sluitende formule heb 
die enig houvast biedt. 

Ik kom bij de decentralisatie en 
verwijs allereerst naar het decentrali-
satieoverzicht 1986 dat de Kamer is 
aangeboden. Uit dit overzicht blijkt 
dat het decentralisatieproces niet 
snel verloopt; dit dienen wij in alle 
eerlijkheid vast te stellen. Ik stel mij 
voor, binnen enkele maanden op dit 
terrein nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen. 

In antwoord op vragen van de 
heren Mateman, Wiebenga en Van 
den Berg over mijn bevoegdheden op 
dit punt verzeker ik hun dat mijn 
huidige bevoegdheden mij ertoe in 
staat stellen, deze initiatieven te 
ontplooien. Indien zich knelpunten 
voordoen, zal ik niet schromen, 
aanvullende bevoegdheden te 
vragen. Ik verwijs in dit verband naar 
de zeer duidelijke brief van minister 
Rietkerk aan de Tweede Kamer van 9 
oktober 1985. Medeondertekenings-
recht is een van de bevoegdheden 
die ik nu heb. 

Hier komt iets bij waarop ik de 
Kamer wil wijzen. In het ontwerp 
voor een nieuwe Gemeentewet is een 
nieuwe bevoegdheid opgenomen, 
namelijk de regeling dat met de 
minister van Binnenlandse Zaken in 
een vroegtijdig stadium overleg moet 
worden gepleegd, als bij plannen de 
positie van lagere overheden in het 
geding komt. Dit is een zeer essen-
tieel punt. De Kamer kan meewerken 
aan het tot stand komen van deze 
nieuwe bevoegdheid, wat een reden 
is om de voortgang van de nieuwe 
Gemeentewet te bevorderen. 

De heer De Cloe heeft gevraagd 
waarom er niets gebeurd is met de 
door de lagere overheden geformu-
leerde knelpunten in het decentrali-
satieproces. De door de provincies 
en gemeenten aangedragen knelpun-
ten vormen nu reeds een belangrijke 
impuls voor voortzetting van het 
proces van decentralisatie. Dit 
betekent niet dat ieder aangemeld 
knelpunt onmiddellijk tot aanpassing 
van de wetgeving kan leiden. Bijna 
altijd moeten immers verschillende 
en vaak tegenstrijdige belangen met 
elkaar worden verzoend. De deelak-
koorden die, naar ik hoop, zullen 
voortvloeien uit het bestuursakkoord 
met de Vereniging van Nederlandse 
gemeenten en het interprovinciale 
overlegorgaan, bieden in ieder geval 
een uitstekende gelegenheid om dit 
soort knelpunten tot een bevredigen-
de oplossing te brengen. 

Ook heeft de heer De Cloe 

gevraagd waarom zo laat advies over 
de decentralisatie is gevraagd aan de 
Raad voor het binnenlands bestuur. 
Wel , de Raad voor het binnenlands 
bestuur heeft in het verleden 
herhaaldelijk geadviseerd over de 
decentralisatie. Direct na het 
aantreden van dit kabinet, acht 
dagen later, op 22 juli 1986, is 
advies gevraagd over de mogelijkhe-
den tot versnelling en verbreding van 
het decentralisatieproces. Daar 
hebben wij dus geen gras over laten 
groeien. Wij hebben dit gedaan, 
omdat wij ervan uitgaan dat het 
decentralisatiebeleid in de komende 
kabinetsperiode meer nog dan tot nu 
toe een bijdrage moet leveren aan de 
totstandkoming van een goed en 
overzichtelijk openbaar bestuur. 

De heer Wiebenga stelde dat het 
grote-stedenbeleid in het bestuursak-
koord een plaats moet vinden en de 
heer De Cloe benadrukte dat 
maatwerk in het binnenlands bestuur 
meer kansen op succes geeft dan het 
mikken op hervormingen die meteen 
op alle gemeenten tegelijk van 
toepassing moeten zijn. Ik onder-
schrijf dit graag. Bij zijn roep om 
echte decentralisatie voor de grote 
steden teken ik aan dat ondanks alle 
kritiek in dit opzicht reeds veel is 
gebeurd. Ik verwijs graag naar het 
overzicht van het grote-stedenbeleid 
voor 1986. De hierin voorkomende 
lijst van reeds genomen maatregelen 
is niet gering. Met andere woorden, 
differentiatie is reeds alom onder 
ons. Bij de stadsvernieuwing 
verkeren de gemeenten in verschil-
lende posities, evenals bij de 
verdeling van de woningcontingen-
ten. Er zijn aparte welzijnsconvenan-
ten. Het regionale economische 
beleid is voor de steden apart gezet. 
Enzovoort. Een uniforme taakverde-
ling wordt bijna uitzondering in plaats 
van regel. 

Als het gaat om wat de heer De 
Cloe verstarde relaties tussen de 
grotere gemeenten, de provincies en 
het Rijk noemt, wijs ik erop dat 
interessante initiatieven zijn genomen 
om de verhouding tussen de 
provincies en de vier grote steden ter 
discussie te stellen. Onder voorzitter-
schap van de directeur-generaal voor 
het binnenlands bestuur heeft een 
werkgroep van de betrokken 
overheden advies uitgebracht, onder 
meer over de wijze waarop decentra-
lisatie van provinciale taken en 
bevoegdheden naar de vier grootste 
steden mogelijk is. U vindt dat ook 
terug in het overzicht grote-steden-
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beleid 1986. Het is nu aan de 
provincies en de steden om op deze 
lijn voort te borduren. Van verstarring 
is dan ook geen sprake. 

Ik kom nu toe aan een andere 
groep gemeenten die in de afgelopen 
jaren een eigen gedecentraliseerd 
regime heeft gekend, namelijk de 
proefgemeenten van de ontwikke-
lingsprojecten. De heer Kohnstamm 
en de heer Wiebenga vragen naar 
een voorlopige evaluatie en in 
verband hiermee naar een reactie op 
het initiatief van de stuurgroep 
ontwikkelingsprojecten tot het 
experimenteren met een aantal 
zogenaamde vrijgemeenten. Het 
kabinet heeft nog niet officieel 
geëvalueerd. Maar uit onderzoek dat 
mede in opdracht van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken is verricht 
en waarvan ons juist eergisteren de 
resultaten zijn overhandigd, heb ik 
een positieve eerste indruk overge-
houden. Met name blijkt, dat de 
gemeenten die aan het decentralisa-
tie experiment hebben meegewerkt, 
heel wel in staat zijn om nieuw beleid 
op een verantwoorde wijze in hun 
plaatselijke omstandigheden in te 
passen. De angst die vaak wordt 
geuit, als zou de gemeente bij 
overdracht van nieuwe taken geneigd 
zijn hiermee uitverkoop te houden, 
wordt door dit onderzoek volstrekt 
ongegrond verklaard. Integendeel, de 
desbetreffende gemeenten bleken 
vaak eigen middelen te spenderen 
om de nieuwe taak in samenspraak 
met het particulier initiatief in de 
plaatselijke context beter tot zijn 
recht te laten komen. Over de 
suggestie om te experimenteren met 
een aantal zogenaamde vrijgemeen-
ten — dit in antwoord op de vragen 
van de heren Wiebenga en Kohn-
stamm — kan ik eerlijk gezegd 
momenteel nog niet zoveel zeggen. 
Het idee zelf spreekt mij wel aan 
maar het vereist zeker een scherpere 
definiëring en nader onderzoek. 

De heer Kohnstamm (D66): 
Voorzitter! Het geval wi l , dat in de 
aanbiedingsbrief over het idee van de 
vrijgemeenten die de Kamer heeft 
bereikt — en naar ik aanneem ook de 
minister — heel nadrukkelijk staat dat 
als ze niet het groene licht krijgen, ze 
niet geneigd zijn om het vrijgemeen-
tenmodel met voorrang nader uit te 
werken. Ik ben blij dat de minister er 
in eerste instantie redelijk positief 
over is, maar ik meen dat het 
belangrijk is, juist om dat initiatief te 
ondersteunen, dat dit groene licht op 

korte termijn wordt gegeven. Zou de 
minister hierop nog kunnen reage-
ren? 

Minister Van Dijk: Ik heb u gezegd, 
dat het idee mij aanspreekt want het 
ligt ook in de lijn van het beleid. Ik 
moet wel eerst een scherpere 
definitie van het begrip hebben en 
evalueren wat er met het idee kan 
gebeuren. 

De heer Kohnstamm (D66): Kan de 
minister misschien aangeven wat die 
scherpere definiëring moet zijn? Ik 
heb het stuk nu niet zo snel uit mijn 
stapel gehaald, maar er worden wel 
heel concreet drie tot vier terreinen, 
die natuurlijk betrekking hebben op 
verschillende ministeries, in aange-
geven waarover ze verder wil len 
nadenken. 

Minister Van Dijk: Dat willen wij 
natuurlijk bijzonder graag bestude-
ren. Dat idee ligt nog niet zo lang ter 
tafel. Ik moet nog bezien wat erin zit. 
Eerlijk gezegd, ben ik nog niet 
toegekomen aan de bestudering van 
die gedachte. 

De heer Kohnstamm (D66): Daar 
heb ik alle begrip voor. Zou de 
minister wel kunnen aangeven op 
welke termijn hij een reactie denkt te 
geven aan de initiatiefnemers van de 
zogenaamde vrijgemeenten? 

Minister Van Dijk: Ik denk dat dit op 
korte termijn mogelijk moet zijn. Ik zal 
u in tweede termijn een wat meer 
specifieke periode noemen. 

Tot slot van dit hele blok proble-
men wil ik nog een enkel woord 
zeggen over de organisatie van de 
rijksdienst. Ook ten aanzien van de 
organisatie van de rijksdienst heb ik 
een coördinerende rol. Door de 
afsluiting per 1 januari jl van het 
project Reorganisatie rijksdienst is de 
vormgeving van die rol wel een 
andere dan die in de voorgaande 
jaren. Over de voortzetting van het 
daaruit voortvloeiende scala van 
activiteiten heeft mijn amtsvoorgan-
ger uitgebreid gerapporteerd in zijn 
eindverslag over het project Reorga-
nisatie rijksdienst. We gaan nu het 
stadium van de uitvoering in, waarbij 
de verantwoordelijkheden meer 
komen te liggen binnen de departe-
menten. Wij noemen dat wel eens: 
van project naar proces. Binnenland-
se Zaken zal zich daarbij als service 
verlenend departement opstellen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga over 

naar een heel ander onderwerp, 
namelijk dat van de burgemeesters-
benoemingen die gisteren vele 
tongen in beweging hebben ge-
bracht. Naar aanleiding van de vraag 
van de heer Leerling merk ik op, dat 
burgemeestersbenoemingen niet een 
partij ten deel vallen - hoewel het 
tegendeel soms lijkt — maar een 
persoon. De criteria die ik hanteer bij 
het bepalen van mijn voordracht voor 
burgemeestersbenoemingen zijn voor 
alle sollicitanten gelijk. Of sollicitan-
ten van kleine partijen de procedure 
succesvol kunnen afsluiten, hangt 
van een aantal factoren af. Als zij 
voldoen aan de gemeentelijke 
profielschets, goed scoren in het 
advies van de vertrouwenscommis-
sie, voorkomen op de aanbeveling 
van de commissaris van de Koningin 
en zeker niet in de laatste plaats 
kwalitatief goed zijn, staat niets een 
zodanige benoeming in de weg. 
Politieke verhoudingen kunnen 
daarbij wel van betekenis zijn. 

Er zijn op dit moment 25 vrouwelij-
ke burgemeesters. Mijn voorgangers 
stonden een beleid voor om daar 
waar mogelijk een vrouw voor te 
dragen. Ik zet dit beleid voort. Met de 
commissarissen van de Koningin is 
destijds de afspraak gemaakt, dat 
bijzondere aandacht wordt gegeven 
aan sollicitaties van vrouwen naar het 
burgemeestersambt. Deze afspraak 
wordt nagekomen, maar het aantal 
vrouwen dat solliciteert, bedraagt 
voor heel Nederland gemiddeld 
ongeveer slechts 6%. In kwalitatieve 
zin ontbreekt het de weinige 
solliciterende vrouwen nogal eens 
aan de nodige bestuurlijke ervaring, 
terwijl een zodanige ervaring door 
vrijwel elke gemeenteraad in de 
profielschets wordt vereist. In dit 
verband is overigens het gegeven dat 
het aantal vrouwelijke raadsleden en 
wethouders na de laatste gemeente-
raadsverkiezingen weer is toegeno-
men bemoedigend. Ik denk dat daar 
het toekomstige "zaaigoed" zit. 

Ik hoop dat mijn besluit om 
subsidie te verlenen aan het project 
Kaderschool vrouw en beleid ook een 
succesvolle bijdrage is. Dit project is 
erop gericht de deelneming van 
vrouwen aan het openbaar bestuur te 
vergroten. 

Ik deel de mening van de heer 
Wiebenga dat aandacht voor de 
mobiliteit in het burgemeesterscorps 
gewenst is. Mobiliteitsbevordering 
omvat meer dan het doorstromen 
naar een grotere gemeente. Ik wil 
daarnaast aandacht geven aan de 
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horizontale doorstroming, het 
benoemen van niet-zittende burge-
meesters en het aanvaarden van 
andere functies dan het burgemees-
tersambt door zittende burgemees-
ters. 

De heren Wiebenga en De Cloe 
hebben mij gewezen op de "relatieve 
overheersing van het CDA" in 
Noord-Brabant en Limburg. Ik zet de 
beleidslijn voort om in overleg met de 
betrokken commissarissen van de 
Koningin daar waar mogelijk, dus 
daar waar profielschets en vertrou-
wenscommissie ruimte bieden, 
rekening te houden met de verander-
de verhoudingen. 

De heer M a t e m a n (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik de minister op 
dit punt, waar wij nu naar de 
buitengewesten afsteken, vragen wat 
hij precies bedoelt met zijn opmer-
king, dat hij rekening wil houden met 
veranderde verhoudingen en 
rekening wil houden met de profiel-
schets. In de profielschets worden 
meestal opmerkingen over de 
politieke gezindheid gemaakt. Ik kan 
mij dat voorstellen, dat is ons ook uit 
het hart gegrepen. Wat weegt nu het 
zwaarst: de inspraak van de eigen 
bevolking of de veranderde verhou-
dingen? Ik herinner er overigens aan 
dat de heer De Cloe er nu anders 
over denkt dan vorig jaar. 

Minister Van Dijk: Het eerste: Ik 
hecht zeer grote betekenis aan de 
wensen van de gemeente zelf. Maar 
die gemeenten laten dikwijls ruimte 
voor een keuze. Daarnaast wordt het 
beleid bij de burgemeestersbenoe-
mingen natuurlijk bepaald door een 
aantal andere factoren. Daarbij 
weegt ook de politieke samenstelling 
van de provincie mee en de verdeling 
van burgemeestersposten over de 
regio. Het is dus zeker een factor die 
meespeelt, maar binnen de grenzen 
van de vrijheid die geboden wordt, 
houd ik ongetwijfeld rekening met 
veranderde politieke kleur, verander-
de politieke verhoudingen. En ik zal 
dat beleid de komende jaren 
voortzetten. 

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter! 
De minister heeft gezegd dat hij op 
dit punt, waar de verhoudingen wat 
scheef liggen, verder zal gaan op de 
weg van zijn voorganger. De heer 
Mateman merkte zoeven op dat de 
opmerkingen die ik hierover gisteren 
heb gemaakt afwijken van mijn 
opmerkingen van vorig jaar. Dat wil 

ik bestrijden. Wij hebben gezegd dat 
wanneer de profielschets duidelijk is 
en de vertrouwenscommissie een 
duidelijke uitspraak heeft gedaan, er 
weinig misverstanden zullen 
ontstaan. De minister is ook voor 
duidelijkheid in dezen. Juist in het 
zuiden komt het echter wel eens 
voor, dat er met betrekking tot de 
politieke kleur geen duidelijke 
uitspraak wordt gedaan. Het is in dat 
geval juist als de minister de 
commissaris van de Koningin in de 
betreffende provincie op deze 
onduidelijkheid attent maakt ten 
einde eventuele scheve verhoudin-
gen recht te kunnen trekken. 

Minister Van Dijk: De beperking 
waaraan ik onderhevig ben, is 
natuurlijk iets groter dan u nu wilt 
aangeven. Wanneer in de profiel-
schets van de gemeente geen 
duidelijke voorkeur voor een politieke 
kleur wordt uitgesproken, zal 
natuurlijk wel een uitspraak worden 
gedaan over kwalitatieve normen. 
Het komt bij voorbeeld voor dat een 
gemeente zeer duidelijk de voorkeur 
geeft aan een vrouw voor het 
burgemeestersambt. Een dergelijk 
geval heb ik onlangs nog meege-
maakt. Deze voorkeur is geheel in lijn 
met het beleid dat wij voeren. 

De minister die dan de voordracht 
moet opmaken, zal, als hij gewicht 
hecht aan de wensen van de 
gemeente, zich moeten houden aan 
de grenzen die de betreffende 
gemeente heeft gesteld. Deze 
grenzen worden gevormd door het 
uitspreken van een aantal voorkeu-
ren. Daarbij gaat het dan niet alleen 
om de voorkeur voor een politieke 
kleur. 

De heer Wiebenga (VVD): Voorzit-
ter! Ik wil graag nog een nadere 
verduidelijking van de minister. De 
minister zegt dat het moeilijk zal zijn 
van de wensen van de gemeenteraad 
af te wijken als deze in meerderheid 
uitspreekt dat de nieuwe burgemees-
ter van een bepaalde politieke kleur 
moet zijn. Dit lijkt mij geen goede 
zaak. Ik denk in dit verband aan 
Brabant en Limburg. De minister 
heeft zojuist, naar mijn mening 
terecht, gezegd dat het burgemees-
terschap toevalt aan een persoon. 
Het kan een man of een vrouw zijn, 
maar het burgemeesterschap valt toe 
aan die persoon die in kwalitatief 
opzicht het meest geschikt is. De 
politieke factor speelt natuurlijk ook 
een rol. Het gaat er echter om dat 

niet de gemeenteraad gaat bepalen 
wat de politieke kleur moet zijn. 

Minister Van Dijk: Ik kan niet anders 
antwoorden dan hetgeen ik op de 
vraag van de heer Mateman heb 
geantwoord. Ik hecht groot gewicht 
aan de wensen die door de gemeen-
teraad worden uitgesproken en aan 
de voordracht van de vertrouwens-
commissie. Het "groot gewicht 
hechten" sluit niet uit dat andere 
elementen in de finale beoordeling 
ook een rol spelen. Ik wens echter 
aan eerstgenoemde factor een zeer 
groot gewicht toe te kennen. Dit sluit 
in het geheel niet uit te doen wat u 
vraagt. De politieke verhoudingen in 
regio's en provincies kunnen een 
factor vormen die mede een rol 
speelt in het benoemingenbeleid van 
de komende jaren. 

De heer Wiebenga (VVD): Magert-
jes! Wij komen erop terug! 

Minister Van Dijk: Het spijt mij zeer. 
Misschien volgend jaar volvet. 

Voorzitter! Sinds 1 januari 1983 
hebben gemeenteraden de bevoegd-
heid een vertrouwenscommissie bij 
burgemeestersbenoemingen in te 
stellen. Ik ben van mening dat een 
evaluatie van het functioneren van de 
regeling voor het instellen van 
vertrouwenscommissies nuttig is. Ik 
zeg dit in antwoord op een vraag van 
de heer De Cloe. 

In een gedachtenwisseling met de 
commissarissen van de Koningin, is 
naar voren gekomen dat een 
zodanige evaluatie echter niet te 
vroeg moet worden verricht. Wat 
meer ervaring opdoen, maakt een 
meer evenwichtige evaluatie 
mogelijk. Ik deel die opvatting en ik 
zal te gelegener tijd — ik denk 
voorshands aan zo'n vijf jaar na de 
instellingsdatum — de mogelijkheid 
tot een zodanig onderzoek bezien. 

Met de heer Mateman ben ik van 
mening dat maatschappelijke 
betrokkenheid van de commissaris-
sen der Koningin alleen maar toe te 
juichen is. Ik vind dan ook dat er in 
principe niets op tegen is, dat deze 
ambtsdragers nevenfuncties 
vervullen. Het vervullen van zodanige 
functies kan zelfs heel goed zijn. Het 
kan zowel het functioneren van de 
ambtsdrager als de provincies tot 
voordeel strekken. 

In het algemeen valt het niet of 
moeilijk te zeggen of, en zo ja in 
hoeverre, een bepaalde nevenfunctie 
te combineren is met het ambt van 
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commissaris der Koningin, omdat 
een en ander sterk afhankelijk is van 
ti jd, plaats en functie. Het aanvaar-
den van nevenfuncties door de 
commissarissen der Koningin, wordt 
in de praktijk beheerst door de regel 
volgens welke zij alleen nevenfunc-
ties aanvaarden die qua aard en tijd 
geen conflicten kunnen oproepen 
met betrekking tot hun ambtsvervul-
ling. Het betreft hier zowel de 
nevenfuncties uit hoofde van het 
ambt als de nevenfuncties buiten het 
ambt. 

Het is goed gebruik dat de 
commissarissen van de Koningin 
voorafgaand aan het aanvaarden van 
een nevenfunctie, aan mij meedelen 
dat zij overwegen een dergelijke 
functie te accepteren. Wanneer zich 
onverhoopt een naar mijn oordeel 
ongewenste samenloop van functies 
en tijdsbeslag voordoet en wanneer 
daarmee de goede taakvervulling in 
gevaar komt, zal, gezien de bestaan-
de verhoudingen, een gesprek met 
de betrokken commissaris voldoende 
zijn om hem deze ongewenste 
toestand te laten beëindigen. Niet 
zelden pleegt een commissaris van 
de Koningin ter zake overleg met 
provinciale staten. 

De heer Mateman deed de 
suggestie, voor neveninkomsten van 
commissarissen van de Koningin een 
aftrekregeling in te voeren. Ik deel 
mede, dat in de ontwerp-Provincie-
wet een bepaling zal worden 
opgenomen met de strekking dat de 
commissaris van de Koningin de 
inkomsten uit nevenfuncties verbon-
den aan het ambt in de provinciekas 
stort. 

De heer De Cloe heeft herinnerd 
aan de in 1981 ingediende motie 
over de herziening van het decora-
tiestelsel. Hij heeft gewezen op de 
lange voorgeschiedenis. Naar zijn 
mening is er sprake van een stilstaan 
en conserveren. Ik hecht eraan, te 
stipuleren dat wijlen minister Rietkerk 
ter zake zeer voortvarend te werk 
gegaan is. Ik op mijn beurt hoop 
spoedig tot conclusies te komen. 
Vervolgens zal ik de ministerraad om 
een uitspraak vragen. 

In antwoord op de vraag van de 
heer Mateman over het aantal 
gehandicapten in overheidsdienst 
deel ik mede, dat het streven erop 
gericht is, per 1 januari 1987, dus in 
zeer korte t i jd, op alle departementen 
de registratie van het aantal gehandi-
capten gereed te hebben. De heer 
Mateman heeft in het verleden reeds 
diverse keren gevraagd naar een 

cijfermatig inzicht in het aandeel van 
gehandicapten in het personeelsbe-
stand van de rijksoverheid. Mede uit 
het oogpunt van privacy is een 
zorgvuldige voorbereiding van die 
registratie gewenst. De centrales van 
overheidspersoneel zijn er bij 
voorbeeld bij betrokken. Dat kon niet 
anders. Op basis van de gegevens 
kan worden vastgesteld of de 
taakstelling is gehaald en welke 
aanvullende maatregelen nodig zijn, 
indien dit niet het geval is. Daarbij 
teken ik aan, dat het de taakstelling 
van de overheid als geheel is, over 
een periode van drie jaar een 
gemiddeld percentage van 5 te 
bereiken. Dat percentage behoeft 
dus niet per 1 januari 1987 gehaald 
te worden, zoals de heer Mateman 
zei. 

De geachte afgevaardigde de heer 
De Cloe heeft in zijn bijdrage de 
aandacht gevraagd voor de positie 
van de provinciale staten. Hij vroeg 
zich af of de staten en de leden ervan 
wel voldoende zijn toegerust om de 
hun toegewezen taak naar behoren 
te vervullen. De geachte afgevaardig-
de vroeg of ik bereid ben een 
toerustingsonderzoek te laten 
plaatsvinden. Ik vind dat een 
onderzoek naar de bewerktuiging van 
de staten en zijn leden primair door 
de provincies zelf ter hand moet 
worden genomen. 

Gezien het grote aantal vragen dat 
gisteren is gesteld, hebben de 
staatssecretaris en ik een aantal 
ervan schriftelijk beantwoord. Ik ben 
nu aan het einde van de vragen die ik 
mondeling wilde beantwoorden. 

D 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de Voorzitter! Diverse 
sprekers zijn ingegaan op de 
bestuursakkoorden die het kabinet 
wi l aangaan met de gemeenten en 
provincies. De heer Van den Berg 
vroeg naar de formele status van 
zulke akkoorden. In de visie van het 
kabinet, die door de VNG wordt 
gedeeld, is een bestuursakkoord een 
politieke afspraak. Het gaat erom dat 
beide partijen het voornemen 
uitspreken, dat zij bij hun beleid een 
aantal uitgangspunten zullen 
hanteren waarover overeenstemming 
bestaat. Een dergelijk politiek 
karaktervan een bestuursakkoord 
brengt wel met zich, dat een 
ontsnappingsclausule niet kan 
worden gemist voor het geval sprake 
is van gewijzigde omstandigheden 

die ertoe nopen van zo'n akkoord af 
te wijken. Het spreekt vanzelf dat in 
dat onverhoopte geval eerst nader 
overleg tussen partijen nodig is. De 
bestuursakkoorden waarover wij nu 
spreken, zijn dus duidelijk politieke 
intentieverklaringen. Dat wil zeggen 
dat nakoming niet via de rechter, 
maar langs politieke wegen bereikt 
moet worden. Een bestuursakkoord 
is dus wat anders dan een overeen-
komst naar burgerlijk recht. 

Er is ook gevraagd naar de 
procedure. Deze is grofweg de 
volgende. Na de nodige ambtelijke 
voorbereiding wordt door de minister 
en mij, namens het kabinet, overlegd 
met een delegatie van het bestuur 
van de VNG of het IPO. Wanneer dat 
tot overeenstemming heeft geleid, 
worden de resultaten aan de 
Staten-Generaal toegezonden. Het 
kabinet zal de akkoorden pas twee 
maanden na de toezending aan de 
Kamer ondertekenen. In die tussen-
tijd krijgt het parlement zodoende de 
gelegenheid om zijn verantwoorde-
lijkheid waar te maken. 

Het algemeen akkoord, wat dus 
een akkoord op hoofdlijnen is, 
voorziet in de mogelijkheid dat per 
departement deelakkoorden worden 
gesloten. Het is de bedoeling dat 
daarin afspraken worden gemaakt 
over specifieke zaken, bijzondere 
onderwerpen, die spelen in de 
verschillende sectoren. De onderte-
kening van het akkoord kan, naar ik 
hoop, begin 1987 plaatsvinden. De 
deelakkoorden kunnen dan, indien 
mogelijk, een half jaar later worden 
ondertekend. 

Het gesprek met het IPO verkeert 
nog in een oriënterende fase. Als 
gevolg daarvan zal een eventueel 
akkoord met het IPO waarschijnlijk 
later tot stand kunnen komen dan dat 
met de VNG. Theoretisch kan dat tot 
problemen leiden. Wij verwachten 
echter dat dat bij de algemene 
akkoorden niet zo'n vaart hoeft te 
lopen. De aard van de materie geeft 
daartoe in ieder geval weinig 
aanleiding. Bij de voorbereiding van 
de deelakkoorden zou misschien ook 
al overleg met de provincies kunnen 
plaatsvinden. Dat lijkt mij iets dat de 
vakdepartementen moeten beoorde-
len. 

De heer Wiebenga vroeg, in 
hoeverre de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten als geheel de 
gemeenten vertegenwoordigt. Dat is 
op zichzelf een heel juiste vraag. 
Sinds jaar en dag overlegt de 
Vereniging van Nederlandse 
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Gemeenten met het Rijk over alle 
mogelijke zaken die voor de gemeen-
ten als geheel van belang zijn. Dat 
wordt ook door de gemeenten als 
volstrekt normaal beschouwd. Strikt 
formeel gesproken, is er geen sprake 
van een binding van elke individuele 
gemeente aan een afspraak die de 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten met het Rijk maakt. 

Wat de stand van zaken betreft, 
waarnaar door verschillende sprekers 
is geïnformeerd, kan ik zeggen dat 
wij op 6 oktober met de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten overleg 
hebben gevoerd op basis van een 
door de VNG voorgestelde tekst. Die 
tekst is ook gepubliceerd in het blad 
van de VNG "De Nederlandse 
Gemeente". Tijdens die eerste ronde 
hebben wij op een aantal punten 
overeenstemming bereikt en op een 
aantal andere punten nog niet. 
Morgenmiddag wordt dat overleg 
voortgezet. Ik hoop en neem ook aan, 
dat de Kamer er alle begrip voor 
heeft dat ik moeilijk zo middenin de 
onderhandeling daarover uitvoerig 
kan uitwijden. Een broedende kip 
moet je niet te makkelijk storen. Men 
kan ervan overtuigd zijn, dat wij onze 
uiterste best zullen doen om te 
proberen, tot een voor beide partijen 
bevredigend resultaat te komen. Men 
kan erop vertrouwen, dat het belang 
van de gemeenten niet alleen door 
ons maar ook door het bestuur van 
de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten zeker scherp in de gaten 
zal worden gehouden. 

Tot slot van dit onderdeel wil ik 
nog een opmerking maken naar 
aanleiding van de door de heer De 
Cloe uitgesproken zorg, dat de 
gemeenten zich met een bestuursak-
koord te veel zouden vereenzelvigen 
met het kabinetsbeleid. Ik meen dat 
er voor die zorg geen enkele aan-
leiding hoeft te zijn. Het bestuurs-
akkoord zal zeker geen clausule 
bevatten waarin instemming met het 
regeerakkoord of iets van dien aard 
wordt betuigd. Ik zie echt niet in 
waarom je geen zakelijk akkoord kunt 
sluiten met iemand of met een 
organisatie over zaken waarover je 
het eens bent, terwijl je over andere 
zaken van mening verschilt. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De vraag die ik in eerste 
termijn stelde, was: procedurele 
regels of inhoudelijk politieke 
afspraken? Kan de staatssecretaris 
daarop antwoord geven? Is het de 
inzet van het kabinet om verder te 

gaan dan het maken van goede 
procedure-afspraken over een groot 
aantal onderwerpen, of wil het 
kabinet zich beperken tot procedure-
regels? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Procedureregels vormen een 
belangrijk hoofdonderdeel van het 
akkoord. Daarbij kan uiteraard aan 
een aantal inhoudelijke punten niet 
voorbij worden gegaan. 

Voorzitter! Ik kom op het punt van 
de gemeentelijke herindeling. Door 
alle sprekers is gisteren het gemeen-
telijk herindelingsbeleid genoemd. In 
de schriftelijke antwoorden op de 
vragen 35 en 36 is een globale 
uitwerking van het regeerakkoord 
gegeven. Daarover zijn nadere 
vragen gesteld. 

Het doel van het herindelingsbeleid 
is een versterking van de positie van 
de gemeenten. Die nemen in ons 
bestuurlijk bestel een heel belangrijke 
plaats in. Die plaats moeten zij ook 
houden. Bestuurlijk en juridisch is de 
gemeente heel goed te definiëren, 
maar praktisch-functioneel en ook in 
de tijd gezien, is een gemeente een 
zeer gevarieerd bouwwerk, zowel van 
binnenuit gezien, als van buitenaf. 
Ook dat moet zo blijven. Wanneer wij 
bezig zijn met herindelingsbeleid, dan 
scheppen wij een aantal voorwaar-
den. Kleine gemeenten zijn kwets-
baar. Onder de grens van zo'n 6.000 
tot 8.000 inwoners zijn de kosten van 
een eigen burgemeester en een 
eigen secretaris bijzonder moeilijk op 
te brengen. Juist beneden de 
genoemde grens komen ook erg veel 
combinaties voor. Het is beneden de 
genoemde grens ook bijzonder 
moeilijk om wethouders te hebben 
die meer dan twee dagen aan het 
werk kunnen besteden. Het gaat bij 
dit punt om bestuur in eigen huis. 
Functies die essentieel zijn voor de 
gemeente kunnen bij een schaal die 
mij voor ogen staat dan ook door de 
gemeente zelf worden vervuld. Het 
ambtelijk draagvlak is dan zodanig 
dat voor sociale, gemeente-techni-
sche en financiële zaken een zekere 
gespecialiseerde ambtelijke bezetting 
aanwezig kan zijn. Een gemeente 
moet namelijk niet voor voorzienin-
gen geheel van anderen afhankelijk 
zijn. Dan is er ook nauwelijks een 
relatie met de eigen burgers. Relatie 
en ruimte voor eigen beleid worden 
dan steeds moeilijker. Bij de vorming 
van nieuwe gemeenten ga ik uit van 
een grens, die soms een ondergrens 
kan zijn, van 8.000 tot 14.000 

inwoners. Ambtelijk geeft dat 
mogelijkheden tot meer specialisatie 
en versterking van de politieke 
afwegingsmogelijkheden. De vraag 
kan zijn: zijn wij dan toch weer op hol 
geslagen door en in de ban van het 
getal, zoals de heer Mateman 
gisteren heeft gezegd. Globale cijfers 
met een zekere bandbreedte, 
beoordeeld met andere factoren, 
kunnen wij niet missen. Herindeling 
vraagt echter een brede benadering 
en een goede afweging. Het gaat, 
zoals gezegd, om de functie van de 
gemeente, maar ook om de plaats 
van de gemeente in de omgeving. Ik 
noem vragen als: Hoe liggen de 
relaties? Wat is de aard van het 
gebied? Wat zijn de ontwikkelings-
mogelijkheden? Hoe is de bevolkings-
dichtheid? Daarbij speelt de financië-
le situatie nu en op termijn een grote 
rol. In het bekende bestuurlijk-finan-
ciële model komt dat ook tot uiting. 
Het gaat bij herindeling niet om een 
dogmatische benadering van 
bovenaf, maar om een voorwaarden-
scheppend beleid waarin de gemeen-
te centraal staat met een praktisch 
functionele beoordeling vanuit het 
gebied en vanuit de situatie van de 
gemeente zelf. 

De heer Mateman heeft gisteren 
de kwaliteit genoemd. Ik ben het 
daarmee eens. Het gaat om de 
kwaliteit van het lokale bestuur. Maar 
die kwaliteit is niet los te zien van 
kwantitatieve gegevens. Door 
regionale samenwerking die zich 
primair richt op de behartiging van 
bovenlokale belangen, kan herinde-
ling niet verdwijnen. De noodzaa* 
van zeer grootschalige herindelingen 
is daardoor minder actueel, maar 
regionale samenwerking is verlengd 
lokaal bestuur. Dat vooronderstelt 
goed lokaal bestuur en dat vooron-
derstelt lokaal bestuur met een toch 
redelijk draagvlak. 

De heer M a t e m a n (CDA): De 
benadering van de staatssecretaris 
waarbij zij een brug naar de Kamer 
wil slaan, spreekt mij qua strekking 
aan. Zij heeft echter gezegd dat 
kwantitatieve normen niet gemist 
kunnen worden. Dat is een stelling 
die ik van vraagtekens voorzie. 
Vervolgens noemde ze enkele 
getallen. Ik vraag haar waar die 
cijfers vandaan komen. Op welk 
onderzoek zijn ze gebaseerd? Waar 
halen wij het nu vandaan om te 
denken dat wanneer men beneden 
de norm zit een en ander niet kan 
functioneren? Waarom zit die valbijl 
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nu op een bepaald cijfer? Waarom 
wordt die benadering niet losgela-
ten? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta 
Het begrip "valb i j l " lat ik voor uw 
rekening. Dat hebt u mij niet horen 
noemen. Ik heb een globale band-
breedte aangegeven die functioneert 
samen met andere. In tweede 
instantie zal ik het lijstje wat meer 
preciseren. Er is een onderzoek 
gedaan door de universiteit van 
Groningen. Onder andere zijn cijfers 
betrokken van verschillende onder-
zoeken in het kader van de gemeen-
telijke herindeling. In het advies van 
de Raad voor het Binnenlands 
Bestuur is dezelfde groep — met de 
nadruk op "g roep" — cijfers 
opgenomen. 

De heer M a t e m a n (CDA): Juist die 
cijfers hebben wij de afgelopen jaren 
steeds van vraagtekens voorzien. Ze 
worden trouwens ook van vraagte-
kens voorzien in de meest recente 
publikatie hieromtrent, namelijk het 
proefschrift van de heer Rombouts. 
Daarin wordt gesteld dat een 
algehele basis voor het herindelings-
beleid er in feite niet is, aangezien de 
aanname van de cijfers niet deugt. 
Welnu, mijn fractie wi l , als er cijfers 
moeten worden gehanteerd — dat 
schijnt in dit land nu eenmaal te 
moeten — best daarover meedenken. 
De conclusie is nu echter dat er geen 
onderzoek is. Waarom kiezen wij 
voorlopig niet — laat ik die brug dan 
slaan — voor een benadering in de 
zin van: als er knelpunten zijn, doen 
wij mee, al betreft het gemeenten 
met meer dan 10.000 inwoners, 
maar laten wij ons niet vastprikken 
op getallen. De grens was 10.000, is 
nu 8.000 en wordt 6.000 en 
binnenkort well icht 4.000. Dat 
illustreert maar één ding: de cijfers 
zijn nergens op gebaseerd. Ik zeg dit 
ook omdat ik de staatssecretaris en 
ons kabinet niet in moeilijkheden wil 
brengen. Maak de zaak bespreekbaar 
en prik de zaak niet vast op aantallen! 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de Voorzitter! Er zijn vragen 
gesteld over de rol van de provincie. 
Ik maak een paar opmerkingen 
daarover. De rol van de provincie in 
het herindelingsbeleid is onmisbaar. 
Dat past ook in ons, helaas soms nog 
wat te rudimentair ontwikkeld, 
bestuurlijk patroon. De provincie 
heeft een initiërende rol bij het 
signaleren van de problemen. De 

provincie heeft daar ook goed kennis 
van. Zij kan ook een goede voorzet 
geven vor een oplossing. Er is 
gevraagd naar de brief van 1978 die 
nog bij de provincies ligt. Daarin 
staat inderdaad een aantal goede 
dingen. Die kunnen wij handhaven. 
Het is mijn bedoeling om op korte 
termijn met ieder van de provincies 
over het herindelingsbeleid te gaan 
praten. Dat is het eerste punt van het 
gesprek. De situatie in de verschillen-
de provincies is zeer verschillend. De 
volgorde van de bezoeken en de 
gesprekken hangt mede sterk af van 
de stand van het herindelingsbeleid. 
Er liggen ontwerpvoorstel len en 
verzoeken om daarmee aan het werk 
te mogen gaan. Die zullen in de 
gesprekken met de provincies mede 
worden beoordeeld. Vragen daarom-
trent kunnen in die gesprekken 
worden beantwoord. Basis van het 
gesprek is vanzelfsprekend het 
regeerakkoord en de benadering 
zoals die in de antwoorden is 
gegeven en in de discussie van 
vandaag naar voren komt. Wij menen 
dat op basis van die ingrediënten een 
gevarieerd en goed gerecht te 
serveren moet zijn. 

De heer Hennekam (CDA): Op 
gevaar af dat ik ook geen antwoord 
krijg, zoals dat bij collega Mateman 
een minuut geleden het geval was, 
wil ik toch een vraag aan de staatsse-
cretaris stellen. Zij spreekt over haar 
opvattingen en heeft vervolgens de 
provincies genoemd. Hoe moet ik de 
rol van de provincies nu begrijpen 
buiten het initiatief? Als een provin-
cie er anders over denkt, gaat de 
staatssecretaris dan toch proberen 
de provincie te bewegen haar 
standpunt te wijzigen? Zal de 
staatssecretaris dan zelf met 
wetsontwerpen komen? Of maakt zij 
in dat geval pas op de plaats? Hoe 
ziet zij uiteindelijk de rol van de 
provincie in haar vrij strakke aanpak? 

Staatssecretaris De Graaf f -Nauta: 
Het begrip "strakke aanpak" blijft, 
wat de getallen betreft, voor rekening 
van de heer Hennekam. Ik heb een 
zekere bandbreedte aangegeven. Het 
gaat om een geheel van knelpunten 
en problemen. 

De heer Hennekam (CDA): 
Problemen die nergens zo gevoeld 
worden in de gemeenten waar u over 
spreekt. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 

Nu, ik heb gewezen op zaken als de 
positie van de gemeente in de regio, 
de grootte van de gemeente, de 
financiële situatie, de vraag naar de 
toekomstmogelijkheden en de 
ontwikkelingsmogelijkheden, e.d. De 
provincie heeft een initiërende taak. 
Een aantal provincies is nu bezig. Het 
is de eerste prioriteit om hetgeen nu 
door deze provincies is ingebracht, af 
te werken. In de Troonrede is ook 
gezegd dat het noodzakelijk is dat 
voor die provincies die al enige tijd 
bezig zijn, op niet al te lange termijn 
duidelijkheid ontstaat. Ik weet dat in 
andere provincies het denkproces op 
gang is gekomen en wil graag bij de 
bezoeken aan de provincies horen 
waarmee zij bezig zijn en in welk 
stadium een en ander verkeert. Op 
dit moment oefen ik daar (uiteraard) 
geen concrete invloed op uit. 

De heer Leerling (RPF): Het zou 
interessant zijn te vernemen of de 
heer Hennekam nu gesproken heeft 
als individueel lid van de CDA-fractie, 
of als voorzitter van de vaste 
commissie voor Binnenlandse Zaken, 
maar dat even ter zijde. 

De heer Hennekam (CDA): Daar wil 
ik geen enkel misverstand over laten 
bestaan: dat laatste is helemaal niet 
aan de orde. Ik sta hier als lid van de 
CDA-fractie en spreek namens de 
club van 54. 

De heer Leerling (RPF): Ik bespeur 
in het standpunt van de staatssecre-
taris (en dat verheugt mij) dat er 
toch enige ruimte komt voor nieuw 
overleg met de provincies. Valt er 
dan alleen te spreken over plannen in 
de verre toekomst, of ook over 
concrete nu al bestaande herinde-
lingsplannen die door de provincies 
zijn opgesteld en nog niet in dit huis 
ter bespreking zijn voorgelegd? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Die zijn zeker ook onderwerp van 
gesprek. Ik zie nu overigens dat de 
heer Mateman een interruptie wil 
plaatsen. 

De heer M a t e m a n (CDA): Hartelijk 
dank voor de gelegeheid die u mij 
biedt, vooral omdat ik eigenlijk hoop 
dat u op mijn volgende vraag een 
antwoord geeft. 

Mijnheer de Voorzitter! De 
staatssecretaris heeft gezegd dat zij 
met de provincies gaat spreken. Ik 
vind dat een goede zaak, want een 
deel van de verantwoordelijkheden 
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voor herindeling ligt bij de provincies. 
Ik vind ook dat wij daarvoor ruimte 
moeten inbouwen in het beleid. Maar 
betekent het inbouwen van ruimte in 
het beleid ook niet dat die provincies 
dan inderdaad die ruimte ook krijgen? 
Ik bedoel dan dat het bezoek geen 
strafexpeditie moet zijn, waarbij 
gezegd wordt: denk eraan, wij in Den 
Haag hebben dat op die manier 
bekeken en ga zo maar aan het werk. 
Neen, er moet ruimte voor eigen 
beleid zijn, waarbij de provincies ook 
tot de conclusie kunnen komen dat zij 
het in hun gebied niet zo noodzakelijk 
vinden, omdat zij tot andere oplossin-
gen zijn gekomen. De minister wist 
dat onnavolgbaar te formuleren in 
zijn betoog. Hij zei dat uniformiteit in 
ons bestuur eerder uitzondering is 
dan regel. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat 
ik in onze benadering goed had 
aangegeven dat het om differentiatie 
ging en dat niet gezegd kan worden 
dat voor elke gemeente de zaak over 
één kam kan worden geschoren en 
dat voor elke provincie de situatie 
gelijk is. Uiteraard moet er ruimte zijn 
voor een eigen beleid van de 
provincies. Het begrip "strafexpedi-
t i e " zou ik nooit bedacht kunnen 
hebben. Dat is ook niet de bedoeling. 
Zo gaan wij niet met elkaar om. Zo 
mogen wij ook niet met elkaar 
omgaan. 

De heer Kohnstamm (D66): 
Voorzitter! Ik heb zojuist gehoord dat 
de staatssecretaris van plan is, een 
ronde te maken langs de provincies 
in verband met de nieuwe wetgeving 
op het gebied van de herindeling. 
Hoe staat het met de knelpuntenbe-
nadering voor de bestaande wetsont-
werpen? Krijgen wij van het kabinet 
op dat punt met name aan de hand 
van de beantwoording van vraag 35 
nog een overzicht van hoe het 
kabinet de knelpuntenbenadering 
zoals die nu lijkt te worden gekozen, 
beoordeelt ten aanzien van wetsont-
werpen die al in dit huis aanhangig 
zijn? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Er liggen op het departement een 
aantal voorstellen die in verschillende 
fasen van bewerking zijn. Wij zullen 
op die voorstellen zo goed mogelijk 
de knelpuntenbenadering en de 
probleembenadering toepassen. 

De heer Kohnstamm (D66): Dat 

neem ik aan. Mijn vraag ging echter 
voornamelijk om de wetsontwerpen 
die in deze Kamer al aanhanging zijn 
gemaakt. Kan er voor deze wetsont-
werpen alsnog een overzicht van de 
knelpuntenbenadering tegemoet 
worden gezien? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Ik begrijp uw vraag. Ik meen echter 
dat dit in de praktijk gemakkelijk op 
te lossen is. Als ik mij niet vergis, 
gaat het hierbij om niet meer dan 
twee zaken. Ik zal hierop in tweede 
termijn een nader antwoord geven. 
Ten aanzien van één van die zaken 
torent het knelpunt huizenhoog 
boven alles uit. Ten aanzien van de 
andere zaak, die twee weken geleden 
aan de orde is geweest, bestond 
unanimiteit over het knelpunt. Dat is 
bemoedigend en wij hopen zo door 
te gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is nog 
een vraag gesteld over de Bomme-
lerwaard. De heer Mateman heeft 
gezegd dat hij niet wenst mee te 
werken aan eventuele nieuwe 
plannen voor de herindeling van de 
Bommelerwaard Die opmerking 
heeft mij wat verbaasd. Het feit dat 
dit voorstel is verworpen door het 
parlement, betekent niet dat er in dit 
gebied geen knelpunten meer 
bestaan. Het wordt van onze kant op 
prijs gesteld als wij in constructief 
overleg met het parlement kunnen 
komen tot het scheppen van 
duidelijkheid. Ik vraag mij af of het 
niet meewerken voldoende aan die 
duidelijkheid bijdraagt. Ik zou de heer 
Mateman willen vragen om een en 
ander toch nog eens te overwegen. 

De heer M a t e m a n (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Dat laatste zal ik zeker 
doen, zeker gezien het vriendelijke 
verzoek van de staatssecretaris. Ik 
heb alleen een tegenvraag. Betekent 
het opnieuw heroverwegen niet dat 
in ieder geval aan die duidelijkheid 
een einde komt? Het betekent 
namelijk dat de onrust die het gebied 
gedurende 1 5 jaar heeft meege-
maakt, opnieuw terugkomt, terwijl er 
geen enkele politieke zekerheid 
bestaat. Het nieuwe wetsontwerp 
zou dan al bijna het model moeten 
zijn dat de minderheden in deze 
Kamer wi lden, namelijk het CDA en 
de kleinere partijen ter linker- en 
rechterzijde. Ik neem aan dat dan 
andere partijen in de problemen 
komen. Zouden wij dat gebied die 
lijdensweg moeten aandoen? Dat is 
één overweging die ik aan de 

staatssecretaris wil meegeven. Ik heb 
echter nog een vraag. Vindt de 
staatssecretaris niet dat een regering 
het dient te respecteren als het 
parlement gesproken heeft? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
De heer Mateman heeft gelijk met 
die stelling. Als ik mij echter niet 
vergis is toen niet uitgesproken dat in 
het gebied absoluut niets hoefde en 
mocht gebeuren. Hij spreekt over 
duidelijkheid voor het gebied en 
onrust binnen dat gebied. Ik weet dat 
men zich daar afvraagt of er nu wel 
of niet nog wat gebeurt. Daarom 
moet er van deze kant duidelijkheid 
komen. 

Er zijn vragen gesteld over de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en 
over de indeling in samenwerkings-
gebieden. De heer Van den Berg 
heeft gevraagd hoe de inmiddels op 
grond van de wet tot stand gekomen 
indeling in samenwerkingsgebieden 
wordt beoordeeld. Hij heeft verzocht 
om een evaluerende rapportage. Ook 
de heer Mateman heeft aandacht 
gevraagd voor de omvang van de 
door de proviciale besturen vastge-
stelde samenwerkingsgebieden. Hij 
legde daarbij een verband met de in 
de memorie van toelichting aange-
kondigde herziening van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Nu 
de samenwerkingsgebieden definitief 
zijn vastgesteld blijkt de schaalgroot-
te nogal verschillend te zijn. Gemeten 
naar inwoneraantal komen naast 
grote gebieden ook een belangrijk 
aantal kleine tot zeer kleine gebieden 
voor. Zorgen heb ik nog niet daaro-
ver. Als ik zorgen krijg, dan krijg ik ze 
eerder over te kleine dan over te 
grote regio's. Dit alles constaterende 
is dit vraagstuk in een adviesaan-
vraag van 4 augustus aan de raad 
voor het binnenlands bestuur 
voorgelegd. Daarbij is de raad 
gevraagd hieraan expliciet aandacht 
te besteden. Aan de raad is ook 
gevraagd aandacht te besteden aan 
de mogelijkheden tot afstemming 
van door het Rijk of de provincies 
gehanteerde gebiedsindelingen, 
respectievelijk de werkgebieden van 
de gedeconcentreerde rijksdiensten. 
Ook in het knelpuntenonderzoek naar 
de invoering van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen, dat begin dit 
jaar gestart is, wordt hieraan 
aandacht besteed. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd door de afdeling 
sociaal geografisch onderzoek van 
de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Bij de begeleiding wordt 
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samengewerkt door het departe-
ment, IPO en VNG. Wij hopen dat in 
november het eerste rapport zal 
worden uitgebracht. Wij wil len eerst 
deze twee rapporten afwachten voor 
wij tot een goed oordeel komen over 
de zaken die de heer Van den Berg 
heeft gevraagd. Ook kan dan - dit in 
antwoord op de vraag van de heer 
Mateman — worden bezien of het 
gewenst is om in het kader van de 
komende herziening van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen 
daaraan consequenties te verbinden. 

De heer Van den Berg vroeg naar 
de resultaten van het interdeparte-
mentale overleg over de afstemming 
van rijksindelingen op de indeling in 
samenwerkingsgebieden. Op een 
aantal terreinen waar de problema-
tiek het meest actueel is, is het 
onderzoek naar de mogelijkheden om 
tot de in artikel 7 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen 
bedoelde afstemming te komen ver 
gevorderd. Daarbij gaat het met 
name om de indeling voor de 
brandweer, indeling op het terrein 
van de gezondheidszorg, regio's voor 
de polit iesamenwerking, indeling in 
de arrondissementen en ten behoeve 
van de volwasseneneducatie. Wat 
betreft de indeling op een aantal 
andere beleidsterreinen zijn de 
ambtelijke contacten gelegd. Wij 
hebben goede hoop dat wij ook het 
komende jaar op die terreinen 
voortgang kunnen boeken. 

De heer Van den Berg heeft ook 
nog een vraag gesteld over de 
indeling van de politieregio's en de 
verhouding met de Wet gemeen-
schappelijke regelingen. Hij noemde 
in het bijzonder de overschrijding van 
de provinciegrens. Hij stelde naar 
aanleiding hiervan een vraag over de 
desbetreffende passage in de brief 
van 16 mei jongstleden. Bij de 
vaststelling van de politieregio's in 
mei van dit jaar is de vraag bij de 
overwegingen betrokken in hoeverre 
kon worden aangesloten op de 
samenwerkingsgebieden volgens de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. 
Daarbij is besloten om een grote 
schaal te kiezen voor de politiesa-
menwerking. Daarbij zijn wel de 
buitengrenzen van de WGR-gebieden 
intact gelaten. Daarnaast is voorals-
nog vastgehouden aan de provincie-
grenzen, omdat in het systeem van 
de Politiewet een provinciegrenso-
verschrijding van de politieregio's op 
problemen zou stuiten. Ik doel hierbij 
in het bijzonder op de onduidelijkheid 
die dan zou ontstaan over de positie 
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van de commissaris van de Koningin 
ten opzichte van de politie in 
zijn/haar provincie. 

Bovendien schrijft de Politiewet 
voor dat een district van het korps 
rijkspolitie in niet meer één provincie 
ligt. Enkele regio's voor politiesamen 
werking zijn nog niet vastgesteld. Er 
wordt door bestuurders aangedron-
gen op provinciegrensoverschrijden-
de regio's. De ministers van Justitie 
en van Binnenlandse Zaken betrek-
ken die wensen bij de definitieve 
vaststelling van deze regio's en 
wegen ze af tegen de al genoemde 
bezwaren. 

De heer Van den Berg heeft nog 
geïnformeerd naar de exacte 
betekenis van de passage in de brief 
van 16 mei over de verhouding 
tussen provinciegrenzen en die van 
samenwerkingsgebieden. Op dit 
moment, anders dan voortvloeiend 
uit gemeentelijke herindeling, zijn er 
geen plannen voor de wijziging van 
provinciegrenzen. 

Er zijn nog enkele vragen gesteld 
over het kiesrecht, onder anderen 
door de heer Wiebenga. Zo heeft hij 
gevraagd of ik al mijn gedachten heb 
gevormd over een spoedige oplos-
sing van enkele problemen zoals die 
zijn gebleken bij de dit jaar gehouden 
verkiezingen. Hierbij is te denken aan 
de uitoefening van het kiesrecht door 
Nederlanders in het buitenland, 
ondertekening van de kandidatenlijs-
ten en stemmen bij volmacht. Hij 
pleit voor het spoedig oplossen van 
deze problemen door middel van 
afzonderlijke wijzigingen van de 
Kieswet, los van de op stapel staande 
herziening van die wet. De heer 
Wiebenga vreest namelijk dat de 
algehele herziening van de Kieswet 
niet tijdig voor de te houden verkie-
zingen in 1990 kan zijn afgerond. 
Verleden maand heb ik aan de 
Kiesraad gevraagd, mij op zo kort 
mogelijk termijn te adviseren over 
een aantal van de bij de afgelopen 
verkiezingen gebleken problemen, 
waaronder die welke de heer 
Wiebenga heeft genoemd. Ik vind 
het ongewenst om door middel van 
een afzonderlijk wetsvoorstel, los van 
de op stapel staande algemene 
herziening van de Kieswet, die 
problemen op te lossen. Dat zou 
vertraging met zich brengen van de 
algehele herziening van de Kieswet, 
wat ik niet aanvaardbaar acht. Mijn 
streven is — dat was ook het streven 
van de vorige ministers van Binnen-
landse Zaken - om de algehele 
herziening van de Kieswet tijdig af te 
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ronden voor de in 1990 te houden 
reguliere Tweede-kamer- en 
gemeenteraadsverkiezingen. Dit 
project mag dus geen verdere 
vertraging ondervinden. 

De heer Wiebenga heeft nog om 
mijn oordeel gevraagd over variabele 
gemeenteraadsverkiezingen, 
waarover de pers het heeft gehad. Hij 
zei dat de fractie van de VVD daar 
vooralsnog gereserveerd tegenover 
staat. Ik vraag mij af, hoewel ik zeer 
veel sympathie heb voor de gedach-
ten die ter zake zijn ontwikkeld, of 
door middel van variabele gemeente-
raadsverkiezingen inderdaad is te 
bereiken dat de grote landelijke druk 
op lokale verkiezingen vermindert. 
Meer wil ik er op dit moment niet van 
zeggen. Bij de algehele herziening 
van de Kieswet kunnen wij op dit 
punt terugkomen. 

De heer Van den Berg heeft nog 
gevraagd naar de problemen met de 
stemmachines. Deze week gaat er 
een circulaire naar de gemeentebe-
sturen. Daarin worden zij van de 
aanpassingen van de stemmachines 
op de hoogte gesteld. Die aanpassin-
gen kunnen op de bestaande 
stemmachines worden doorgevoerd. 
Voor gemeenten die in het bezit zijn 
van een stemmachine is er voldoen-
de tijd om voor de statenverkiezingen 
deze aanpassingen te laten uitvoe-
ren. De leverancier van de stemma-
chines is in staat om aan de gemeen-
ten die stemmachines willen 
aanschaffen, die aangepaste 
stemmachines tijdig te leveren. 

De heer Schutte heeft gevraagd 
naar ons standpunt over de gedachte 
om de mogelijkheid van het verbin-
den van lijsten, die nu bestaat voor 
landelijke en provinciale verkiezingen, 
uit te breiden tot de gemeenteraads-
verkiezing. Ik sta erg positief 
tegenover die gedachte. Je moet 
consequent zijn. De aanpassing van 
dit onderdeel van de Kieswet zal 
echter ook worden bekeken bij de 
algehele herziening van de Kieswet. 
Ik hoop dat dit antwoord voldoende 
is. 

De heer Wiebenga heeft gespro-
ken over het meerjarenplan civiele 
verdediging. In het overzicht van de 
beleidsvoornemens van het kabinet 
voor 1 987 is voor het verschijnen van 
het meerjarenplan medio 1987 
genoemd. Ik herhaal de bij de 
regeringsverklaring gedane toezeg-
ging, dat ernaar gestreefd zal worden 
om het meerjarenplan af te ronden 
rond de jaarwisseling en het dan uit 
te brengen. Het financiële meerjaren-
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kader voor de civiele verdediging 
maakt onderdeel uit van dit plan. En 
misschien een opmerking ten 
overvloede: het budget voor de 
rampenbestrijding is een structureel 
budget, zoals bekend. 

De heer Wiebenga heeft nog 
gevraagd naar het ongeval in 
Tsjernobyl en het naar aanleiding 
daarvan uitgebrachte rapport, het 
zogenaamde rapport-Berenschot. 
Het is zeer recent aangeboden aan 
de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer. Het kabinet zal op korte termijn 
zijn standpunt daarover bepalen. Ik 
kan daarop niet vooruitlopen. Ik wil 
nog wel een enkele opmerking 
daarover maken. 

Via sommige media is ten onrechte 
de indruk gewekt dat Binnenlandse 
Zaken zich te afstandelijk zou hebben 
opgesteld. Het tegendeel is echter 
het geval. In het rapport-Berenschot 
is de organisatie van het optreden 
van de overheid in beginsel goedge-
keurd. In het rapport wordt er echter 
ook nadrukkelijk voor gepleit om in 
dergelijke gevallen gebruik te maken 
van de deskundigheid en de ervaring 
van Binnenlandse Zaken. Daarbij 
moeten wij overigens wel bedenken, 
dat in het geval van Tsjernobyl 
gelukkig geen sprake was van een 
ramp. Was dat wel zo geweest, dan 
was de situatie op grond van de 
Rampenwet volstrekt duidelijk 
geweest. Het ging nu echter om het 
treffen van maatregelen, waarvoor de 
verantwoordelijkheid in het bijzonder 
bij de sectordepartementen lag. De 
vraag waar wij nu voor staan, is juist 
op welk moment in de gevallen 
waarin nog geen sprake is van een 
ramp, de rol van Binnenlandse Zaken 
zo zwaar wordt dat de primaire 
coördinatie bij Binnenlandse Zaken 
moet liggen. Het gaat dan vooral om 
de situaties waarin maatregelen 
worden genomen die door de lagere 
overheden moeten worden uitge-
voerd, waarop door de lagere 
overheden moet worden toegezien of 
waarbij de lagere overheden op een 
andere manier zijn betrokken. Dit 
doet zich vooral voor in gevallen 
waarin van verschillende departe-
menten maatregelen worden 
gevraagd. Deze situatie vereist naar 
het oordeel van de minister en van 
mij een goede en eenduidige 
coördinatiestructuur. Deze gedach-
ten, die ik slechts heb willen 
aanstippen, zullen naar onze 
overtuiging bij het bepalen van een 

regeringsstandpunt duidelijk moeten 
worden meegewogen. 

D 
De heer De Cloe (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de bewindslie-
den voor hun beantwoording. Een 
aantal vragen is uitdrukkelijk 
beantwoord door de bewindslieden. 
Op andere punten stel ik nadere 
vragen. Er zijn ook aspecten waarop 
ik terugkom, omdat de discussie 
hiertoe aanleiding geeft. 

Wij hebben gisteren niet de stelling 
geponeerd dat er niets gebeurd is 
met het beleid voor de grote steden, 
zoals uit de woorden van de minister 
kan worden begrepen. Wij consta-
teerden evenals de grote gemeenten 
dat er te weinig gebeurt. Er wordt 
gedecentraliseerd en er is differenti-
atie, maar dit betekent naar ons 
oordeel nog niet dat de grote 
gemeenten de mogelijkheden krijgen 
die zij nodig hebben om hun 
problemen op te lossen, zoals zij zelf 
wensen. Verstarring treedt mede op 
doordat de grote steden door de 
procedures in hun beleid beperkt 
worden. Dit element hebben wij 
uitdrukkelijk willen noemen. 

De minister zei dat hij met de 
decentralisatie vrij snel heeft 
gewerkt, want acht dagen na zijn 
aantreden heeft hij een advies over 
de intensivering gevraagd aan de 
nieuwe Raad voor het binnenlands 
bestuur. Bij de laatste stukken zat de 
brief van 22 juli jongstleden, die de 
bewindsman daaromtrent heeft 
geschreven. Hierin merkt hij op dat 
decentralisatie kan verlopen via twee 
lijnen. De ene is het overhevelen van 
taken en bevoegdheden, wat op de 
departementen kan leiden tot 
arbeidscapaciteit. Zoals uit de 
antwoorden zoeven is gebleken, kan 
deze worden gebruikt voor de 
afslankingstaakstelling. De andere is 
dat de verticale relaties worden 
beperkt, zoals specifieke uitkeringen, 
planprocedures en toezicht. De 
capaciteit die dit oplevert, kan bij de 
gemeenten worden ingezet voor de 
eventuele nieuwe taken. Als dit niet 
parallel loopt, komen de gemeenten 
echter in problemen. Zij kunnen niet 
de capaciteit benutten die zij nodig 
hebben voor het uitvoeren van de 
taken die zij van de hogere overhe-
den krijgen, als niet gelijktijdig de 
planprocedures, het toezicht en 
dergelijke worden afgeslankt. 

De staatssecretaris heeft over het 
bestuursakkoord gezegd dat men een 

heel eind kan komen met de zaken 
waarover men het eens is. Het gaat 
er echter om dat er zaken zijn waar 
men op dit moment nog niet uit is. 
De staatssecretaris treedt hier liever 
niet in, want zij heeft morgen nog 
overleg te voeren. Als het rond komt, 
wordt de Kamer erover ingelicht, 
waarna wij de zaken hier kunnen 
beoordelen. Daarna gaat zij ermee 
aan de gang. Ik begrijp dat er 
verschillen zijn en daarom kan ik erin 
komen dat de staatssecretaris nu nog 
niet precies kan zeggen waar het 
heen gaat. Het tendeert naar mijn 
oordeel enigszins in de richting van: 
we hebben dat bestuursakkoord toch 
maar liever dan dat er helemaal niets 
komt. De wijze waarop de regering in 
de afgelopen vier jaar met de lagere 
overheden is omgegaan, heeft bij ons 
geleid tot het uitdrukkelijk noemen 
van die criteria waaraan zo'n 
bestuursakkoord, naar onze mening, 
getoetst moet worden. Wij hebben 
die criteria niet alleen gisteren 
genoemd maar ook in een eerder 
stadium. Immers als zo'n bestuursak-
koord er komt moet je ook duidelijk 
maken waaraan het behoort te 
voldoen. De heer Mateman heeft 
hierover gisteren in zijn betoog een 
opmerking gemaakt. Hij sprak over 
een "vermeende tussenkomst van de 
heer Kok ten aanzien van het 
afsluiten van het bestuursakkoord". 
Hij citeerde daarbij een gedeelte van 
een zin van twee regels, waaraan hij 
de vraag koppelde of de Partij van de 
Arbeid nu eigenlijk dat bestuursak-
koord wel wil. Indien gebruik was 
gemaakt van de hele passage over 
het bestuursakkoord uit de tekst van 
de heer Kok, dan had collega 
Mateman kunnen lezen dat de Partij 
van de Arbeid inderdaad sceptisch 
staat tegenover zo'n overeenkomst 
als niet aan een aantal voorwaarden 
is voldaan. Gisteren heb ik een aantal 
toetsstenen genoemd en mijn 
fractievoorzitter heeft dat afgelopen 
zaterdag ook gedaan De heer Kok 
had dit evenwel al eerder gedaan in 
dit huis, namelijk tijdens het debat 
over de regeringsverklaring. Ook 
toen zei hij, dat het streven van de 
regering naar het afsluiten van zo'n 
bestuursakkoord met gemeenten en 
provincies door hem nuttig werd 
ervaren als aan die bepaalde 
voorwaarden zou zijn voldaan. Zo 
recent waren die opmerkingen dus 
niet. Ik vermag niet in te zien waarom 
plotsklaps door die opmerkingen nu 
zo'n hypotheek wordt gelegd op dat 
overleg. Het komt mij als buitenge-
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De Cloe 

woon nuttig voor, dat zowel de 
regering als de lokale bestuurders 
worden geïnformeerd over het 
standpunt van de Partij van de 
Arbeid. Niet alleen kritiek achteraf 
maar, als dat mogelijk is ook vooraf 
ruimte geven aan je standpunt. 

De heer M a t e m a n (CDA): Ik begrijp 
dat, Voorzitter. Ik zou alleen willen 
vragen of het verstandig is om op dit 
ogenblik, terwijl de onderhandelingen 
volop bezig zijn, die opmerkingen te 
maken omdat ze toch een beetje de 
indruk geven alsof men op de 
onderhandelingsstoel gaat zitten. 
Vervolgens gaat het bij onderhande-
len om geven en nemen. Past het dan 
om bij voorbaat één van beide 
partijen voor 100% gelijk te geven? 
Daar komt immers het verhaal op 
neer. Ik neem aan, dat tussen de 
benadering van de heer De Cloe en 
de maximale eis van de VNG geen 
verschil bestaat, althans niet onder 
dit kabinet. 

De heer De Cloe (PvdA): Daarover 
verschillen wij dan toch van mening. 
Wij zijn van mening dat wij dit niet 
alleen afgelopen zaterdag, waaraan u 
nu refereert, hebben gedaan. Als dat 
afgelopen zaterdag niet was 
gebeurd, hadden wij die opmerkin-
gen gisteren ook gemaakt. Die 
opmerkingen hebben een zelfde 
strekking. Bovendien heb ik zojuist 
gezegd, dat wij dit ook al eerder 
hebben gedaan. Wanneer de 
mogelijkheden er zijn, ook als je niet 
deelneemt aan een kabinet, vind ik 
het verstandig om het oordeel dat je 
over bepaalde zaken hebt, naar voren 
te brengen bij beide partijen. Dat is 
ook bij beide partijen gebeurd: bij de 
regeringsverklaring en bij lokale 
bestuurders. 

De heer M a t e m a n (CDA): Daar 
twijfel ik ook niet aan en ik waardeel 
het constructieve ervan. Ik wil er 
echter een ding uit naar voren halen 
en als u er ronduit " j a " op kunt 
zeggen, ben ik tevreden. Ik mag dus 
niet de conclusie trekken dat de heer 
Kok gezegd heeft, dat als je iets 
moet slikken — en dat moet je bij 
een overeenkomst altijd want je krijgt 
nooit voor 100% je zin — zo'n 
overeenkomst zich tegen gemeenten 
en provincies keert. Hij heeft 
daarmee niet de bedoeling om de 
waarde van een bestuursakkoord als 
zodanig ter discussie te stellen? 
Eigenlijk vindt hij wel dat het akkoord 
er moet komen. En u laat ook een 

marge bestaan indien de VNG het 
maximale pakket niet binnenhaalt? 
Als u daarop " j a " kunt zeggen, zijn 
wij het snel eens. 

De heer De Cloe (PvdA): Dat is hier 
niet aan de orde. Het gaat inderdaad 
om een overleg tussen de VNG en 
het IPO betreffende de lagere 
overheden en de bewindslieden voor 
datgene wat uit de regering naar 
voren komt. Wij hebben aangegeven 
wat onze gedachten daaromtrent 
zijn. Ik vind het ontstellend verstan-
dig om die kritiek - indien je die 
hebt — vooraf te geven in plaats van 
achteraf. Men zou ons anders kunnen 
verwijten dat wij er na afloop mee 
aankomen. Wij hebben het nu 
tevoren verteld en men heeft er 
kennis van kunnen nemen. 

Ik wil ook een opmerking maken 
over de gemeentelijke herindeling. 
Daar schijnt wat misverstand over te 
bestaan. De heer Mateman heeft 
gisteren in voortreffelijke bewoordin-
gen gesproken over de verwachtin-
gen en het perspectief van de 
bewindslieden voor de toekomstige 
regeringsperiode. Loftuitingen alom! 
Wij zijn met één punt concreet bezig 
en nu hoor ik plotsklaps heel andere 
verhalen. De tekst in het regeerak 
koord over de gemeentelijke 
herindeling, dus zonder het CDA-
amendement waarover wij gisteren 
nog hebben gedebatteerd, is naar 
het ons oordeel vrij duidelijk: er 
wordt in het kader van decentralisa-
tie voortgegaan met het beleid ten 
aanzien van gemeentelijke herinde-
ling. De voornemens zijn erop gericht 
de decentralisatie voort te zetten. Er 
is zelfs een intensiveringsadvies 
gevraagd. Als wij die twee lijnen 
doortrekken om tot versterking van 
de autonomie van de gemeenten te 
komen, ligt het in de lijn dat met 
name de eerste zin daarover in het 
regeerakkoord volstrekt duidelijk is. 

Daarnaast heeft de staatssecreta 
ris een aantal aspecten genoemd -
ook die zijn in het regeerakkoord 
opgenomen — die betrokken moeten 
worden bij het te voeren beleid. Dat 
zijn geen nieuwe aspecten, het zijn 
aspecten die ook al eerder aan de 
orde zijn geweest. Ik herinner aan de 
bijeenkomst in 1985 in de Ridderzaal 
waar uitvoerig gesproken is over de 
koers die men zou moeten gaan 
varen bij het beleid van gemeentelijke 
herindeling, waarbij deze aspecten 
eveneens aan de orde zijn geweest. 

Wat ik dan op dit moment niet ten 
volle kan begrijpen, is waarom de 

staatssecretaris plotseling met 
andere getallen komt. In 1985 is 
gezegd dat getallen geen valbijl 
zullen zijn, een standpunt waarmee 
mijn fractie kan instemmen. Er moet 
wel een richtsnoer zijn, maar daaraan 
moet niet dogmatisch worden 
vastgehouden. Het aspect mag zeker 
meetellen, zoals ook in het regeerak-
koord staat. Maar waarom komt de 
staatssecretaris nu met andere 
getallen? Zoals ik gisteren al heb 
opgemerkt, kan een en ander 
betekenen dat je in Groningen 
grotere gemeenten kunt krijgen dan 
bij voorbeeld in Noord-Brabant. De 
staatssecretaris antwoordde wel, op 
dit moment naar de provincies toe 
nog geen concrete invloed te willen 
uitoefenen, maar zij heeft het aantal 
malen dat zij naar buiten is getreden 
heel nadrukkelijk de lijn aangegeven. 
Ik heb begrepen dat zij voor de 
omroep in Friesland heel uitdrukkelijk 
gesteld heeft dat er voortgegaan 
moest worden met de herindeling. 
Zoals ik al eerder heb gezegd, heb ik 
uit de Brabantse pers begrepen dat 
zij heeft gezegd dat de provincie 
Noord-Brabant nu toch maar eens 
iets moest doen. Dan kan de 
staatssecretaris wel zeggen op dit 
moment nog geen concrete invloed 
te willen uitoefenen, omdat zij eerst 
nog een ronde langs de provincies 
wil maken, maar intussen heeft zij in 
een aantal uitspraken duidelijk 
gemaakt dat er verder moet worden 
gegaan. 

Naar het oordeel van mijn fractie is 
vorig jaar een duidelijk standpunt 
naar voren is gekomen, mede 
gesteund door de fractie van de VVD, 
over de wijze waarop het beleid in de 
toekomst moet worden gevoerd. Wat 
nu voorligt, roept eigenlijk veel meer 
twijfels op, omdat er verscheidenheid 
zit in de gedachten over wat nu moet 
gaan gebeuren. Daarom suggereer ik 
de staatssecretaris dat het well icht 
nuttig is als zij in een notitie nog eens 
aangeeft waarom zij nu met die 
andere getallen komt. 

Tot slot nog een opmerking over 
de burgemeestersbenoemingen. Ik 
meen van de bewindsman begrepen 
te hebben dat over twee jaar een 
evaluatie zal plaatsvinden van het 
werken van de vertrouwenscommis-
sies. Hij heeft gezegd dat hij hierover 
overleg heeft gevoerd met de 
commissarissen van de Koningin. Als 
er dus over twee jaar een evaluatie 
plaatsvindt, en niet pas over vijf jaar, 
kunnen wij ons daar heel wel in 
vinden. 
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De Cioe 

Ik dank de minister ook voor zijn 
algemene opmerkingen over de 
burgemeestersbenoemingen. Hij zei 
grote waarde toe te kennen aan de 
gemeentelijke inspraak. Dit houdt 
ook in dat gemeenten niet worden 
opgezadeld met een burgemeester 
die men om wille van zijn persoon of 
politieke kleur niet wenst. Binnen dit 
kader en met respect daarvoor zal de 
minister bezien hoe de naar ons 
oordeel volstrekt scheve verhoudin 
gen in Noord-Brabant en Limburg 
gecorrigeerd kunnen worden. De 
minister heeft gezegd dat hij op dit 
punt de lijn wil voortzetten die ook de 
vorige bewindsman heeft gevolgd. 
Terecht dank ik hem voor zijn 
aandacht voor de vrouw in het 
burgemeestersambt. Of het er meer 
zullen worden, wachten wij dan maar 
af. 

D 
De heer M a t e m a n (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank beide bewinds-
lieden voor hun antwoord, al is die 
dank wel genuanceerd, in die zin dat 
wij ons aanzienlijk meer kunnen 
vinden in het antwoord van de 
minister dan in dat van de staatsse-
cretaris. Dit geldt niet voor alle 
onderwerpen. 

Nu resteert nog wel met meer klem 
de vraag naar de taakverdeling 
tussen beide bewindslieden voor het 
herindelingsbeleid. Ik heb een vraag 
gesteld in verband met het Koninklijk 
besluit van 14 juli jongstleden. Ik zou 
het bijzonder op prijs stellen als de 
minister wilde meedelen dat hij de de 
bestuurlijke reorganisatie in het 
algemeen tot zijn taak rekent en dat 
de staatssecretaris tot taak heeft de 
behandeling van eventueel concrete 
herindelingsvoorstellen voor te 
bereiden. Mijn fractie hecht aan deze 
verdeling. Graag krijgen wij hierop 
nog een antwoord. 

De heer Schutte (GPV): Voorzitter! 
Het verwondert mij wat dat deze 
concrete vraag direct verbonden 
wordt aan het oordeel dat de heer 
Mateman gaf over het antwoord van 
beide bewindslieden. Hij maakt een 
duidelijk onderscheid tussen de 
antwoorden van de bewindslieden. 

Is er inderdaad een oorzakelijk 
verband? Hecht de heer Mateman 
zoveel waarde aan de taakverdeling, 
mede met het oog op het waardeoor-
deel over de antwoorden van beide 
bewindslieden? 

De heer M a t e m a n (CDA): In 
staatsrechtelijk opzicht heeft de heer 
Schutte gelijk dat een beoordeling op 
dit punt niet aan de Kamer is. Wat de 
inhoudelijkheid van de antwoorden 
betreft, moet ons antwoord echter 
" j a " zijn. 

De heer Schutte (GPV): Dat is 
politiek erg duidelijk. 

De heer Wiebenga (VVD): Voorzit-
ter! Ik wi l de vraag wat anders 
stellen. Betekent de kwalificatie van 
de heer Mateman in de richting van 
de bewindspersonen, dat hij minder 
vertrouwen heeft in de staatssecreta-
ris dan in de minister? 

De heer M a t e m a n (CDA): Dat is niet 
aan de orde. Er vindt nu, aan het 
begin van een vierjarige periode van 
een kabinet, een gedachtenwisseling 
plaats. De heer Wiebenga en ik 
hebben dit kabinet gewild. Wij praten 
met twee nieuwe bewindslieden. De 
minister van Binnenlandse Zaken 
hebben wij jarenlang als collega 
meegemaakt. Wij hebben een nieuwe 
staatssecretaris op Binnenlandse 
Zaken. Wij zijn wat overrompeld en 
verrast door het antwoord. Ik wil 
duidelijk aangegeven hebben wat de 
bevoegdheden van de bewindslieden 
zijn. Ik ben nog niet aan een eindbe-
oordeling toe. Wij zijn volop in 
discussie en om nu de vertrouwens-
vraag aan de orde te stellen, nee, 
mijnheer Wiebenga, die gedachte 
was nog niet bij mij opgekomen! 

De heer Wiebenga (VVD): Ik heb 
niet gezegd dat u de staatssecretaris 
niet vertrouwt. Ik heb het gehad over 
een relativiteit, over een "minder 
vertrouwen". 

De heer M a t e m a n (CDA Het woord 
"ver t rouwen" is hier niet aan de 
orde. Waarover wij nu spreken, is de 
inhoud van het beleid. Met deze 
beide bewindslieden is het voorge-
stelde beleid uitvoerbaar; daar ga ik 
in ieder geval van uit. 

Voorzitter! Minister Van Dijk heeft 
heel duidelijk van ons vernomen dat 
Binnenlandse Zaken als departement, 
als ambtelijke organisatie, de laatste 
jaren aan invloed heeft gewonnen. 
Dat is zo. Dit moet zo blijven. Met de 
beleidslijn die de minister voorstaat, 
kan dat ook. 

Desondanks heb ik juist vanuit dit 
perspectief een paar vragen. De 
minister gaf eerst een beschouwing 
over decentralisatie. Daarbij schetste 

hij een idylle. De formele bevoegdhe-
den deden eigenlijk niet zozeer ter 
zake; het zou gaan om de goede 
gezindheid. Die schijnt in Den Haag 
alom aanwezig te zijn. Dan vraag ik 
toch even tussendoor: waarom staat 
dan in zijn eigen decentralisatieover-
zicht dat wij magere jaren achter de 
rug hebben? Destijds moet de 
geschetste idylle er toch ook 
geweest zijn. 

Ik geloof dan ook niet zo in het 
verhaal van de bloemetjes en de 
bijtjes. Om u gerust te stellen, 
Voorzitter, ik heb het verhaal met 
betrekking tot decentralisatie nooit 
geloofd. Ik denk dat het verhaal niet 
juist is. Het gaat wel degelijk om 
bevoegdheden en wel degelijk om de 
vraag wat de minister zelf mag 
uitvoeren en wat zijn collega's doen. 
Ik vind de coöperatieve opstelling 
van de minister en zijn verwoording 
goed, maar hierover moeten wij nog 
eens spreken als wij een begrotings-
behandeling verder zijn. Dan kunnen 
wij de resultaten van het beleid zien. 
Dan weten wij wat er in de studie van 
de Raad van het Binnenlands Bestuur 
staat. De minister moet zijn krediet 
niet te gauw uit handen geven. 
Wellicht moet hij nog eens op zijn 
standpunt terugkomen om wat 
minder willige collega's in de rij te 
krijgen. Hierop behoeft de minister 
nu niet uitvoerig te reageren. 

Dan wil ik iets over een belangrij-
ker onderwerp zeggen: de reorgani-
satie van de rijksdienst. De minister 
heeft een lijn ingezet die onze fractie 
erg aanspreekt: het is niet domweg 
met de kaasschaaf of het mes 
werken. In 1987 zal er helaas 
"gesneden" moeten worden. 
Daarvoor heeft niemand een 
alternatief. 

De minister wil een gedifferentie-
erd beleid per departement, per 
sector. Als differentiatie kiest hij 
daarbij alle andere operaties. Daarin 
heeft hij gelijk; wij wil len hem daarin 
volgen. Ik zou hem echter toch het 
volgende willen vragen. Collega 
Kohnstamm is daarop ook ingegaan. 
De CDA-fractie heeft in eerste 
termijn ook een aantal andere, 
beleidsinhoudelijke ijkpunten 
genoemd om de reorganisatie aan te 
toetsen. Die hadden betrekking op 
een kosten/batenanalyse, voor zover 
dat in deze tijd mogelijk is. 

Ik zeg dat niet als obstructie voor 
de afslanking of om de oppositie de 
hoop te geven te kunnen zeggen: het 
CDA roept zoveel bezwaren op dat er 
waarschijnlijk niets van terechtkomt. 

Tweede Kamer 
Binnenlandse Zaken/Staatsdrukkerij-
en Uitgeverijbedrijf 

16 oktober 1986 
T K 1 2 12-573 



M a t e m a n 

Het moet gebeuren. Ik zeg ronduit 
dat het niet perfect zal kunnen. Er 
moet een kosten/batenanalyse 
komen. De belastingdienst is iets 
anders dan een willekeurige bureau-
organisatie. Fraudebestrijding is 
belangrijk. De uitvoerende diensten 
van politie en justitie zijn belangrijk. 
De zorg voor de allerzwaksten is 
belangrijk. Ik noem de verpleeghui-
zen. Ik noem de gehandicaptenzorg. 
De minister heeft voor dit alles niet 
veel tijd, maar ik vind het erg 
belangrijk als een goede onderbou-
wing voor het beleid kan worden 
gegeven. 

De heer Kohnstamm (D66): De 
heer Mateman noemde mij, min of 
meer met instemming, en sprak 
vervolgens van obstructie door de 
oppositie. Ik begreep die woorden 
niet precies. 

De heer M a t e m a n (CDA): Ik sprak u 
in geen enkel opzicht toe. Ik sprak 
van mogelijke obstructie. Ik weet hoe 
het in dit Huis gaat. Alle uitspraken 
die je doet voor een betere onder-
bouwing van het beleid, die niet 
100% perfect zou zijn, worden hier 
nogal eens — zo zijn wij met elkaar 
— gebruikt om het volgende te 
zeggen: omdat het niet 100% aan de 
technische eisen voldoet, kan dat 
beleid ook eigenlijk niet. Wat ik wi l , is 
dat het beleid van het regeerakkoord 
doorgaat. Het moet echter beter 
worden onderbouwd. Ik denk dat de 
heer Kohnstamm en het CDA zich 
daarin zouden kunnen vinden. 

De heer Kohnstamm (D66): 
Voorzover sprake is van één opposi-
t ie is verleden week duidelijk 
geworden dat de globale doelstellin-
gen, zoals het terugdringen van het 
financieringstekort en het vinden van 
een bedrag van 1 mld. op dit punt, 
niet als zodanig vanuit de oppositie 
onder schot liggen. Het gaat slechts 
om de invulling, die mogelijk op een 
iets andere wijze en op een iets 
ruimere termijn zou kunnen plaats-
vinden. Ik vind het niet helemaal fair 
dat de heer Mateman spreekt van 
"de opposit ie" en van "obstruct ie" . 

De heer M a t e m a n (CDA): Akkoord. 
Ik heb gesproken van mogelijke 
obstructie en ik hoop dat ik op dit 
punt ongelijk krijg. De heer Kohn-
stamm heeft gelijk met zijn opmer-
king. Dit debat geeft inderdaad geen 
aanleiding tot het maken van die 
opmerking. Het is meer de vervelen-
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de ervaring van de afgelopen jaren 
geweest. Well icht wordt het zelfs 
mogelijk om het over deze belang 
rijke zaken zelfs met de oppositie in 
brede zin eens te worden. Ik kan mij 
niet voorstellen dat de Partij van de 
Arbeid op dit punt anders denkt dan 
wij . Het moet met alle verschil van 
mening toch mogelijk zijn op dit punt 
bruggen te slaan. 

De minister heeft heel uitdrukkelijk 
de toezegging gedaan, dat er per 1 
januari cijfers zullen zijn over het 
aantal gehandicapten in overheids-
dienst. Dat is belangrijk. Het is de 
eerste keer dat een concrete termijn 
wordt genoemd. Hij vroeg zich af of 
ik mij niet vergiste. Het percentage 
van 5 is een driejaarlijks gemiddelde. 
Dat wisten wij ook. Doelbewust 
hebben wij gezegd dat wij dat 
percentage per 1 januari wilden 
halen. Dat zou een goede inzet zijn 
voor de volgende drie jaar, juist 
omdat er afslankingsoperaties lopen 
en gehandicapten het risico lopen 
om als eerste buiten de deur gewerkt 
te worden. Akkoord, het is een 
driejaarlijkse periode. Met het 
regeerakkoord in de hand heeft de 

- minister gelijk, maar ik appelleer nu 
aan zijn sociale geweten. Laten wij 
het percentage van 5 als doelstelling 
voor 1 januari volgend jaar nemen! 

Op het punt van de burgemees-
tersbenoemingen heb ik veel 
waardering voor de inzet van de 
bewindsman. Er moet in een 
coalitiekabinet aandacht zijn voor 
landelijke verhoudingen; ik zeg dat 
ook in de richting van de heer 
Wiebenga. De minister bepleitte 
echter het primaat van de plaatselijke 
verhoudingen. Daar waar minder 
duidelijkheid is, moet ruimte zijn voor 
een andere invulling. Ik vind dat een 
redelijke opstell ing. Dan zijn wij 
eindelijk af van het feit dat burge-
meestersbenoemingen in bij 
voorbeeld Aalten afhangen van 
Europese verkiezingen, van provinci-
ale-statenverkiezingen, van alle 
mogelijke verkiezingen, maar 
toevallig niet van de verhoudingen in 
de plaats waar de burgemeester 
moet functioneren. 

Ik heb een vraag over de neven-
functies van de commissaris der 
Koningin. Ik begrijp de bedoeling van 
de minister. Het probleem dat het 
CDA heeft geschetst rond de 
neveninkomsten, die eigenlijk niet te 
verdedigen zijn, bij voorbeeld gelet 
op de uitkeringstrekkers en de 
situatie voor de ambtenaren, zal 
opgelost worden met de nieuwe 
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Provinciewet. Zal dat in de ontwerp-
Provinciewet alleen gelden voor 
functies die voortvloeien uit de 
provinciale werkzaamheden of zal het 
ook gelden voor andere nevenwerk-
zaamheden? Ik wil een concrete 
vraag stellen: de commissaris der 
Koningin in... 

De heer W iebenga (VVD): Noord-
Brabant! 

De heer M a t e m a n (CDA): Dat vind 
ik geen leuk voorbeeld. Ik heb in de 
pers ook gelezen dat ik die opmer-
king zou hebben gemaakt vanwege 
de situatie in Noord-Brabant. Dat is 
mij echter niet over de lippen 
gekomen. 

Ik wi l mijn eigen provincie nemen: 
Gelderland. Als de Gelderse commis-
saris nu ook commissaris is van een 
bouwbedrijf, moet hij dan in de zin 
van de nieuwe Provinciewet ook die 
bijverdienste inleveren? Ik denk dat 
wij hiervoor een oplossing moeten 
vinden naar analogie van de situatie 
bij andere politieke functies. 
Commissarissen der Koningin zijn in 
dat opzicht — dat zeg ik ronduit — te 
lang de dans ontsprongen in een tijd 
dat wij bijstandsvrouwen helaas op 
een heel minimaal inkomensregime 
moeten zetten. 

Voorzitter! Ik heb met belangstel-
ling geluisterd naar de bijdrage van 
de heer De Cloe. Het punt van de 
heer Kok is nu uitgediscussieerd. Ik 
wil de heer De Cloe echter wel de 
volgende vraag stellen, maar 
misschien kunnen wij daarover beter 
aanstaande maandag uitvoerig 
discussiëren. De tendens van het 
begin van zijn betoog was: wij letten 
op die lagere overheden, wij staan 
aan hun kant bij het bestuursakkoord 
en heeft het kabinet daar wel oog 
voor. Ik wil hem concreet vragen: wat 
is nu de financiële ruimte in het 
PvdA-programma voor claims van 
lagere overheden? Als ik het 
geldende programma neem, dan kom 
ik op een beleidsintensivering van 1 
mld. Dat is het oude programma dus 
exclusief de aardgastegenvallers. 
Daar komt dus nog 2,5 mld. over-
heen. Wij komen dan dus al geld te 
kort. Maar goed, laten wij aannemen 
dat dit allemaal niet gebeurd is. Wi l 
de heer De Cloe dan zeggen dat die 
hele ruimte van 1 mld. gebruikt mag 
worden om de oude schuld aan 
lagere overheden in te lossen ten 
bedrage van 835 min.? Ik wil dat 
graag van hem horen — dit is 
namelijk de eerste begrotingsbehan-
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deling — opdat de collega's van de 
PvdA niet bij elk begrotingsonderdeel 
opnieuw die 1 mld. inzetten. Dat 
wordt dan natuurlijk overal afgewe-
zen of misschien alleen op onderde-
len. Als wij nu afspreken dat 835 
min. van die 1 mld. hiervoor wordt 
ingezet, dan weten wij hoeveel 
ruimte er is voor collega Hummel in 
andere sectoren, want die zit al 
belangstellend te luisteren. 

Wij zijn zeer teleurgesteld door de 
invalshoek die de staatssecretaris op 
het terrein van de gemeentelijke 
herindeling heeft gekozen. Samenge-
vat komt haar uitgangspunt toch neer 
op een getalsmatige invulling. De 
getallen zijn benedenwaarts bijge-
steld, waarvoor ik waardering 
uitspreek. Ik hoorde zelfs een 
opheffingsnorm van 6.000 inwoners. 
Maar wat nog altijd boven tafel 
zweeft, is de kwantitatieve norm. Het 
gaat nog altijd om getallen en zij zijn 
nog altijd even slecht onderbouwd 
als in het verleden. 

Onze benadering is, dat er 
knelpunten worden onderzocht. Die 
kunnen natuurlijk in de getalsmatige 
sfeer liggen — wij sluiten dat niet uit 
— maar het mag niet een totale 
voorwaarde zijn die op zichzelf geldt, 
terwijl je daarnaast ook nog een 
aantal andere ijkpunten zou hebben. 
Als dat nu in ieder geval uit de 
wereld zou worden geholpen, dan 
zouden wij over de hoogte van het 
getal kunnen discussiëren. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Dat mag u uit mijn woorden ook niet 
afleiden. 

De heer M a t e m a n (CDA): Als het de 
conclusie is dat het naast andere 
ijkpunten staat en dat het niet op 
zichzelf staat, beginnen wij elkaar al 
te naderen. Dan kan de discussie 
gaan over het hoofdpunt: de hoogte 
van de getallen op grond van 
zakelijke rapporten. Dat geldt niet 
voor al die andere punten, want die 
moet je per wetsvoorstel bekijken of 
per gebied of plaats waar het om 
gaat. Dat laatste hebben wij nog 
liever. Het hoofdpunt is dan die 
onderbouwing: is het inderdaad waar 
dat een gemeente beneden de 6.000 
inwoners, zoals u zegt, moeilijk de 
eigen kosten kan opbrengen? Dat 
lukt tot dusverre aardig, want de 
artikel- 12-gemeenten zitten tot nu 
toe in andere sectoren. Laten wij dan 
de inwoners eens vragen, of zij met 
die wethouders voor twee dagen zo 
slecht bestuurd worden. Dan is de 

discussie op dat punt in ieder geval 
zakelijk geworden. Als u zegt dat dit 
voor de regering bespreekbaar is, 
dan zeg ik: die discussie wi l de 
CDA-fractie graag voeren. Collega 
De Cloe staat gereed om te interrum-
peren, maar ik wil hem bijvallen. Hij 
heeft dat namelijk ook gesignaleerd. 
Hij heeft een notitie gevraagd over 
dit beleid. Laten wij dat nu eens op 
een rijtje zetten en daarover in den 
brede discussiëren. 

De heer De Cloe (PvdA): De heer 
Mateman spreekt uitdrukkelijk over 
de vraag, wat de inwoners ervan 
vinden. Vorig jaar heeft hij in de 
Ridderzaal echter uitgesproken, dat 
het belangrijk is wat de mensen 
ervan zeggen maar niet doorslagge-
vend. Die uitspraak heeft hij daar 
uitdrukkelijk gedaan. 

De heer Mateman sprak ook 
nadrukkelijk over de aanpak van 
knelpunten. Wat betekent dit als de 
regering straks met concrete 
voorstellen komt? Hoe zal dan de 
opstelling van de CDA-fractie zijn? 

De heer M a t e m a n (CDA): Wat 
dacht u zelf? Ik wil het antwoord wel 
geven, maar dacht u zelf dat u, bij 
deze vraag, een soort blanco cheque 
zou kunnen krijgen om te zeggen: 
"Als er voorstellen komen, dan gaat 
het CDA juichen en aan de kant 
zitten"? 

De heer De Cloe (PvdA): Neen, 
uiteraard niet, maar u heeft het 
regeerakkoord toch ook onderte-
kend? 

De heer M a t e m a n (CDA): In dit 
debat willen wij met de regering op 
één lijn komen wat betreft de 
algemene uitwerking, de algemene 
principes en de beginselen. Deze 
gedachtenwisseling is al nooit weg, 
want wij schuiven naar elkaar toe, 
maar wij zullen er in de concrete 
situatie nog op moeten letten hoe het 
beleid wordt uitgewerkt. Dat geldt 
trouwens in uw benadering ook. Ik 
zou best eens willen weten wat op dit 
moment het concrete uitgangspunt 
van de PvdA is. Is dat nog 10.000 of 
is zij met de regering mee geschoven 
naar een lager getal, zoals in de 
afgelopen jaren? Ik begrijp dat u nog 
op 10.000 zit. Is dat het laatste bod 
van de PvdA of is zij meegegaan? 

De heer De Cloe (PvdA): Bij ons 
gaan de getallen niet per week naar 
beneden. Ik heb wel anders gehoord: 

eerst 10.000 en dan in twee 
maanden tijd van 8.000 naar 6.000. 
Dat is geen benadering van een 
beleid. Laten wij dat vooropstellen. 

De heer M a t e m a n (CDA): Precies, 
daarover zijn wij het eens. 

De heer De Cloe (PvdA): De PvdA 
heeft in 1985 een bepaald uitgangs-
punt gekozen tijdens de desbetref-
fende discussie. U heeft toen zelf 
gezegd dat dit een consistente lijn is. 
Daarvoor kiezen wij nog steeds. 

De heer M a t e m a n (CDA): Even nog 
om in de Handelingen vast te leggen: 
is het nog steeds 10.000? 

De heer De Cloe (PvdA): Dat is nog 
steeds de uitkomst waarvoor de 
PvdA op dit moment opteert. 

De heer M a t e m a n (CDA): Dat is 
boeiend, want dat betekent dat de 
steun van de PvdA voor de veronder-
stelde getallen die de staatssecreta-
ris noemt, in ieder geval is weggeval-
len. Het kabinet zit nu beneden de 
getallen van de PvdA. 

De heer W iebenga (VVD): Neen! 

De heer M a t e m a n (CDA): Ah ! Nu 
komt de heer Wiebenga geïsoleerd te 
staan en tekent hij bezwaren aan. Nu 
wordt het boeiend. Voorzitter! 

De heer De Cloe (PvdA): De heer 
Mateman heeft zojuist heel goed 
geconcludeerd dat de kwestie in 
1985 wat ons betreft uitvoerig is 
bediscussieerd. Daar is geen 
misverstand over. Wij hebben er toen 
ook over gesproken dat een aantal 
van 10.000 inwoners geen valbijlef-
fect mag hebben. Dat is toen heel 
nadrukkelijk naar voren gekomen. 

De heer M a t e m a n (CDA): Heel 
duidelijk. Met de heer De Cloe heb ik 
geen problemen. 

De heer W iebenga (VVD): Ik 
herinner de heer Mateman eraan, dat 
de staatssecretaris niet over het getal 
8.000 heeft gesproken, maar over 
een categorie tussen pakweg 8.000 
en 14.000 inwoners. 

De heer M a t e m a n (CDA): Neen, 
neen. Dat geldt voor nieuwe 
gemeenten die samengevoegd 
zouden worden tot een nieuwe 
gemeente. Wat betreft de opheff ing, 
de bedreiging van gemeenten — uw 
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partijgenoten in de regio zijn 
daarvoor zo benauwd — hebben wij 
het over 6.000 tot 8.000. Beneden 
de 6.000 kan een gemeente in dit 
land — als wij vandaag akkoord gaan 
— niet meer zelfstandig blijven 
bestaan. Dat is eigenlijk het verhaal. 

De heer Wiebenga (VVD): Daar 
bent u het dus mee eens. 

De heer M a t e m a n (CDA): Daar ben 
ik het dus niet mee eens, uitdrukkelijk 
niet. 

De heer Wiebenga (VVD): Ik noteer 
in ieder geval dat de staatssecretaris 
op dat standpunt staat. 

De heer M a t e m a n (CDA): Dat moet 
u aan de staatssecretaris vragen. 

De heer Wiebenga (VVD): Dat 
noteer ik dus. Ik noteer ten tweede, 
dat u het kennelijk met uw partijge-
note, de staatssecretaris niet eens 
bent. Ik wil hier even vastleggen dat 
mijn fractie in ieder geval de 
benadering van de staatssecretaris 
realistischer vindt dan die van u, 
maar ik kom er straks nog wel op 
terug. 

De heer M a t e m a n (CDA): Met alle 
respect voor alle goede wil , ook in de 
coalitie, maar ik vind dit werkelijk het 
einde. Hoe kun je dit zeggen? 
Verleden jaar werden wij bestreden 
met de opmerking: als je niet het 
standpunt van de 10.000 volgt, dan 
weet je over gemeentelijke herinde-
ling niets. Dat was toevallig het 
regeringsstandpunt. Nu is het 
regeringsstandpunt in de stukken 
naar 8.000 opgeschoven. Dat 
moesten wij in de eerste ronde dus 
de laatste wijsheid vinden. Ik hoor 
hier vandaag dat een getal beneden 
de 6.000 mogelijk is. Mij wordt 
verweten dat ik nu de regering niet 
volg. Zou de heer Wiebenga niet 
eens over de getallen moeten 
nadenken, in plaats van te kiezen 
voor de benadering: wat het kabinet 
doet, is goed gedaan? Als het 
volgende maand 4 .000 wordt, vindt 
de heer Wiebenga dan op voorhand 
dat het een goed beleid is? 

De heer W iebenga (VVD): Ik 
constateer alleen dat de afstand 
tussen de CDA-staatssecretaris en 
mijn fractie aanzienlijk geringer is 
dan die tussen haar en haar eigen 
fractie. 

De heer M a t e m a n (CDA): Ik 
feliciteer u van harte, maar ik denk 
aan al die gemeenten waarom het 
gaat. Het gaat mij om beleid en niet 
om partijpolitieke verschillen. Ik wil 
het met dit kabinet eens worden. Ik 
wil in dit verband ook met de 
oppositie nog wel één lijn trekken. 

Mijnheer de Voorzitter! De 
rampenbestrijding is erg belangrijk. 
Binnenlandse Zaken moet daar erg 
op letten. De staatssecretaris heeft 
gezegd dat Binnenlandse Zaken niet 
weggespeeld is bij de ramp in 
Tsjernobyl. Ik zet daarbij een 
vraagteken. Wij moeten nog eens 
nadenken over de rol van Binnen-
landse Zaken bij dit soort rampen. 

• 
De heer Kohnstamm (D66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
bewindslieden voor de gegeven 
antwoorden. Het thema "minder en 
beter" oppakkend, ben ik blij met het 
antwoord van de minister in dezen. 
De globale richting die hij hierom-
trent aangeeft is de onze. Ik wens 
hem overigens sterkte, met name in 
het kabinetsberaad waar het aspect 
van de verkokering op een of andere 
manier aan de orde zal komen, bij het 
succesvol vasthouden van de 
uitgezette lijn. Dat zal nog een knap 
ingewikkelde exercitie worden. 
Aangezien het gaat om een globale 
richting, is het tegelijkertijd heel 
moeilijk die heel concreet te maken 
en in criteria vast te leggen met een 
taakstelling en wat dies meer zij. Ik 
blijf zitten met het probleem dat er 
lucht zit tussen de globale criteria 
voor de verbetering van het binnen-
lands bestuur en de harde en 
concrete doelstelling ten aanzien van 
de afslanking met 20.000 mensen. Ik 
vraag de minister of de verwoording 
inzake de kwaliteitsverbetering van 
het meerderheidsadvies van de 
adviescommissie rijksdienst, zoals 
vervat in de brief van 27 mei 1986, 
de zijne is. Kan daarbij ook de 
koppeling die de commissie in haar 
advies weergeeft, tot de zijne worden 
gerekend? 

Ik heb in eerste termijn gezegd te 
overwegen in tweede termijn een 
motie in te dienen over dit punt. Ik 
blijf sceptisch over de uitkomst van 
het kabinetsberaad inzake de 
formulering "minder en beter". Het 
gaat mij dan met name om de 
woorden "en beter". Ik wijs er 
overigens op dat het hierbij gaat om 
een grondige beleidswijziging. De 

voorganger van deze minister van 
Binnenlandse Zaken had het steeds 
over "minder maar beter". Dat 
woordje " e n " is ons dierbaar. Ik ben 
niet in staat op dit ogenblik een 
motie in te dienen. Ik wil de eerste 
termijn van de minister nog eens heel 
zorgvuldig doorlezen. Wat dat betreft 
laat ik het hier voorlopig bij. 

De staatssecretaris heeft mij een 
schriftelijk antwoord gegeven op mijn 
vraag over de " lump sum"-proble-
matiek. Zij stelde daarin onder 
andere: "Wa t het laatste betreft" -
het gaat dan met name om politie-
en bijstandsgelden - "zouden de 
herverdelingseffecten van een ander 
bekostigingssysteem dan op 
declaratiebasis onoverkomelijk zi jn". 
Ik begrijp dat niet. Doelt zij wellicht 
op de herverdelingseffecten van een 
eigen gemeentelijk inkomensbeleid, 
mogelijk gemaakt door de " lump 
sum"-bekostiging? 

Hoewel ik in eerste termijn niet ben 
ingegaan op de burgemeestersbe-
noemingen, wil ik dat nu wel doen, 
aangezien daarover in dit debat is 
gesproken. Ik heb met aandacht 
geluisterd naar hetgeen de minister 
daarover heeft gezegd. Daarover wil 
ik het echter niet hebben; het gaat 
mij om hetgeen de collega's van de 
PvdA en de VVD hebben gezegd over 
de twee provincies. Ik reken op hun 
steun, niet alleen wat betreft die 
twee provincies maar ook wat betreft 
de overige provincies. Het is volstrekt 
duidelijk dat wanneer uitsluitend 
gekeken wordt naar de politieke 
sterkte op basis van provinciale en 
landelijke verkiezingen — de minister 
heeft terecht gezegd dat dit niet het 
enige criterium mag zijn — D66 meer 
dan de andere partijen reden tot 
klagen heeft. 

D 
De heer Wiebenga (VVD): Voorzit-
ter! Ik wil de beide bewindspersonen 
van harte danken voor hun beant-
woording bij deze eerste begrotings-
behandeling, althans wat de minister 
betreft voor dit departement. Vooral 
de staatssecretaris wil ik hartelijk 
dank zeggen. Ik heb begrepen dat dit 
bij de heer Mateman in wat mindere 
mate het geval is en ik wi l mijn dank 
aan de staatssecretaris graag 
benadrukken. 

Wat de afslanking betreft, heeft 
het antwoord van de minister mij niet 
helemaal overtuigd. Ik heb niet 
zozeer over de afslankingsoperatie in 
het algemeen een vraag gesteld, 
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maar meer over het effect daarvan bij 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken over 1987. Uit de bijlage bij de 
begroting blijkt dat de toegestane 
begrotingssterkte ongeveer 200 
plaatsen hoger is dan de effectieve 
sterkte op dit ogenblik. Ik vraag mij 
af, hoe de vacaturestop op dit punt 
dan werkt. 

Inzake het bestuursakkoord heeft 
de staatssecretaris gezegd dat de 
VNG natuurlijk niet formeel namens 
alle ongeveer 700 gemeenten in ons 
land spreekt en dat die 700 gemeen-
ten niet formeel gebonden zijn. Ik 
heb dat goed genoteerd. Anderzijds 
geldt natuurlijk dat de VNG niet in 
het luchtledige opereert. Deze 
vereniging koppelt terug naar de 
gemeentebesturen. Van een zekere 
gebondenheid (zij het geen juridi-
sche of formele) kan dus toch wel 
sprake zijn. Ik wens de bewindslieden 
in ieder geval succes met de 
voortzetting van de onderhandelin-
gen over het tot stand komen van 
een bestuursakkoord. 

Over de rampenbestrijding heeft 
de staatssecretaris enige opmerkin-
gen gemaakt, naar aanleiding van 
mijn vragen over de gevolgen voor 
Nederland van de gebeurtenissen 
rond de ramp in Tsjernobyl. Uit de 
rapportage blijkt dat de betrokken-
heid van het ministerie van Binnen-
landse Zaken niet erg sterk is 
geweest. Ik ben gelukkig met het 
antwoord van de staatssecretaris dat 
bij de regeringsnotitie die hierover zal 
verschijnen, dit punt van de coördi-
natie bij de rampenbestrijding en de 
plaats van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken daarin aan de 
orde zal worden gesteld. Wij zullen er 
dan verder over spreken. Wel roept 
dit bij mij een nadere vraag op, 
namelijk of het wel zo gewenst is dat 
die coördinatie op het niveau van een 
staatssecretaris plaatsvindt. Ik wil 
daarmee niets kwaads zeggen in haar 
richting, integendeel, maar ik 
constateer wel dat het coördineren 
van een aantal departementen en 
ministers een zeer moeilijke en 
ingewikkelde aangelegenheid is. Het 
zou dan een extra handicap kunnen 
zijn als een staatssecretaris dit zou 
moeten doen. Well icht wi l de 
minister (dan wel de staatssecreta-
ris) hier nog nader op ingaan. 

Wat de burgemeestersbenoemin-
gen betreft, vond ik het antwoord van 
de minister toch wat magertjes. Het 
had voor mij wel iets ruimhartiger 
mogen zijn. De achterstand van een 
aantal partijen, vooral in Brabant en 

Limburg, is groot. Ik meen dat het 
niet aangaat dat vertrouwenscom-
missies een beslissende of zeer 
zware invloed hebben op het bepalen 
van de politieke kleur van de 
burgemeester. Wanneer een kleine 
meerderheid van een vertrouwens-
commissie stelt dat de burgemeester 
lid van het CDA moet zijn, terwijl een 
grote minderheid daar helemaal geen 
behoefte aan heeft, dan moet de 
minister er behoorlijk ruimte voor 
laten dat (gezien ook de landelijke 
politieke verhoudingen) de burge-
meester van een andere kleur kan 
zijn. Dan gaat het overigens primair 
om de kwaliteit van de vrouw of de 
man die gesolliciteerd heeft. 

Ten slotte nog enige opmerkingen 
over de gemeentelijke herindeling. Ik 
heb goed geluisterd, ook naar de 
heer Mateman, en heb genoteerd dat 
de CDA-fractie zeer teleurgesteld is 
over het antwoord in eerste instantie. 
Dat is nu in tweede termijn iets 
afgezwakt, maar ik heb het toch wel 
zo aangevoeld. De staatssecretaris 
heeft het op dit punt in het geheel 
niet moeilijk met ons gehad, maar 
wel met de fractie van de partij 
waaruit zij zelf voortkomt. Mijn fractie 
vindt dat het beleid, neergelegd in 
het antwoord van de staatssecretaris 
en ook neergelegd in de beantwoor-
ding van de schriftelijke vragen, zoals 
de staatssecretaris dat voorstaat, 
perfect in overeenstemming is met 
het regeerakkoord. Dat geldt ook 
voor de inwonertallen en dergelijke. 
Die zijn natuurlijk niet alleenzaligma-
kend, maar wij zijn wat dat betreft 
natuurlijk wel degelijk gebaat met 
enige duidelijkheid voor het veld. 

De staatssecretaris heeft meege-
deeld dat zij een tocht langs de 
provincies gaat maken. Dat lijkt mijn 
fractie een zeer goede zaak, want ik 
heb in eerste termijn ook gezegd dat 
er inderdaad in een aantal provincies 
nog best wat te bespreken valt op 
het terrein van de gemeentelijke 
herindeling. Ik heb in dat verband — 
de heer De Cloe heeft dat ook 
gedaan ~ met name de provincie 
Noord-Brabant genoemd. Ik wijs 
nogmaals op de eerste zin van het 
regeerakkoord. Ik ga er ook van uit 
en ik hoor ook graag van de staatsse-
cretaris, dat de eerste zin van het 
regeerakkoord bij deze paragraaf 
luidt: het gemeentelijk herindelings-
beleid wordt voortgezet in het kader 
van de decentralisatie en dergelijke. 
Ik meen dat zij het handelen en 
nalaten van de provinciebesturen ook 

op die eerste zin van het regeerak-
koord moet toetsen. 

Dan zegt de heer De Cloe dat er 
maar weer een notitie moet komen 
over alle ins en outs van de gemeen-
telijke herindeling. Daar heb ik niet 
zo'n behoefte aan. Die zijn in de ogen 
van mijn fractie heel duidelijk en 
goed verwoord in het regeerakkoord. 
Ik wi l wel iets anders vragen aan de 
staatssecretaris. 

De heer M a t e m a n (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil even iets vragen, 
voordat de heer Wiebenga aan de 
staatssecretaris een vraag stelt. Zijn 
vraag kan echter wel zo moeilijk zijn, 
dat ik blij ben dat ik er even buiten 
kan blijven. 

De heer W iebenga (VVD): Als u het 
goed vindt, maak ik mijn betoog op 
dit punt even af. Ik was er namelijk 
bijna mee klaar. Ik zou namelijk wel 
de staatssecretaris willen vragen of 
zij wil toezeggen om, nadat zij haar 
tocht langs de provincies heeft 
voltooid - en dat hoeft geen 
strafexpeditie te zijn, integendeel — 
aan de Kamer een verslag daarvan 
voor te leggen, zodat wij dan een 
soort voortgangscontrole kunnen 
houden. 

De heer M a t e m a n (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Voordat de staatsse-
cretaris de tocht langs de provincies 
gaat maken, is het boeiend om te 
vragen om welke boodschap het zou 
moeten gaan volgens de heer 
Wiebenga. Als ik de heer Wiebenga 
goed begrijp, moet het beleid dat in 
de afgelopen jaren is gevoerd in de 
komende jaren onverkort worden 
voortgezet. Nu wil ik hem in gemoe-
de vragen wat wij nu eigenlijk 
onderhandeld hebben op dat punt. 
Waaruit, hoe schamel dan ook, 
bestaat dan zijn concessie aan het 
CDA. Ik spreek niet over de kiezers-
uitspraak en over de veranderde 
verhoudingen op dit terrein. De heer 
Wiebenga is het toch met mij eens 
dat de voorliggende tekst nu anders 
is dan bij de vorige behandeling. 
Waaruit bestaat zijn concessie aan 
het CDA? Wat is er nu veranderd? Of 
is er eigenlijk niets veranderd en 
hebben wij ons blij gemaakt met iets 
wat niet bestaat? 

De heer W iebenga (VVD): Voorzit-
ter! Ik vind het toch wel buitenge-
woon betreurenswaardig dat de heer 
Mateman als het ware Oostindisch 
doof is of doet alsof hij het is. Hij wil 
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alleen horen wat hij horen wil en hij 
hoort niet wat er gezegd wordt. 

Het herindelingsbeleid hoeft 
natuurlijk niet identiek te zijn aan dat 
van de vorige periode. De heer 
Mateman had goed moeten luisteren 
in eerste instantie. Ik ga het nu niet 
weer helemaal uitleggen, want hij 
kan het in de Handelingen lezen. 

De heer M a t e m a n (CDA): Legt u nu 
eens in één zin uit waaruit het 
verschil bestaat. Wat is nu echt het 
verschil, behalve allerlei kosmetische 
versieringen er omheen. 

De heer W iebenga (VVD): U 
probeert telkens te benadrukken dat 
het een knelpuntenbeleid geworden 
is. Ik heb u gezegd, en ik zeg u dat 
andermaal, dat u het regeerakkoord 
goed moet lezen. Daarin staat 
natuurlijk het woord "knelpunt" . 
Maar dat is één factor, naast de 
factor van het inwonertal, naast de 
factor van de financiële gelegenhe-
den en naast de factor van de 
problemen van de buurgemeenten. 

De heer M a t e m a n (CDA): Dit stelt 
dus allemaal niets voor, want wij 
komen gewoon terug op het oude 
beleid. Is dat uw idee over hoe je met 
elkaar akkoorden afsluit? Ik bedoel 
dit heel algemeen nu. 

De heer W iebenga (VVD): Ik zal u 
verder vertellen wat er in het 
regeerakkoord staat. Het is toch 
jammer dat ik u daaraan moet 
houden, mijnheer Mateman. 

De heer M a t e m a n (CDA): Ja, dat is 
zeker jammer. 

De heer W iebenga (VVD): Ik kan mij 
overigens in de uitvoering van het 
regeerakkoord, zoals dat nu is 
verwoord door de staatssecretaris, 
heel best vinden. De eerste zin van 
het regeerakkoord is, dat het 
herindelingsbeleid — zoals het dus 
was - wordt voortgezet. U moet dat 
goed lezen. 

De heer M a t e m a n (CDA): Volgens u 
verandert er dus gewoon helemaal 
niets. Zegt u dat dan gewoon eerlijk. 
Wij hebben helemaal geen deal 
gemaakt. Er verandert volgens u in 
het hele regeringsbeleid niets. 

De heer W iebenga (VVD): Er 
verandert wel wat. Dat heb ik in 
eerste termijn al aangegeven. Het is 
buitengewoon betreurenswaardig dat 

u als het ware zo horende doof bent. 
Het beleid wordt voortgezet, maar de 
motivering voor de voorstellen die 
hier aan de Kamer wordt voorgelegd, 
moet worden aangepast. Daar staat 
mijn fractie uiteraard van harte 
achter en dat hebben wij ook altijd 
gezegd. 

De heer M a t e m a n (CDA): Het is mij 
duidelijk. 

D 
De heer Van den Berg (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er 
behoefte aan beide bewindslieden 
mijn erkentelijkheid te betuigen voor 
de uitvoerige en bijzonder volledige 
beantwoording van mijn vragen. 
Verschillende onderwerpen laat ik 
rusten. Die kunnen nog via andere 
lijnen aan de orde komen. Ik denk 
dan aan bestuursakkoorden, 
decentralisatie, Wet gemeenschap-
pelijke regelingen. Ik wil alleen nog 
wat zeggen over de gemeentelijke 
herindeling. Ik zou het zeer op prijs 
stellen wanneer de staatssecretaris 
ir. tweede termijn nog eens zou 
uitleggen wat nu haars inziens 
precies de functie is van de getals-
norm in het nieuwe beleid. Ik wil 
geen onduidelijkheid laten bestaan 
over de opstell ing van onze fractie 
daarin. Wij gaat akkoord met de 
aanpak van knelpunten en met de 
toetsing aan de door de staatssecre-
taris genoemde aspecten. Het komt 
ons echter onlogisch voor om 
daarnaast nog een getalsnorm met 
een zelfstandige functie toe te 
passen die bovendien, wat ons 
betreft, niet voldoende en overtui-
gend onderbouwd is. Dan zou het 
beleid op twee gedachten hinken. 
Daarover had ik nog graag een 
nadere explicatie. Ik onderstreep nog 
eens ons uitgangspunt dat het eigene 
van de lokale gemeenschap ook 
bestuurlijk moet worden erkend. Wij 
willen de staatssecretaris op het hart 
binden begrip te hebben voor de 
grote waarde van de kleinschaligheid 
juist in onze naar massaliteit 
tenderende samenleving. 

• 
De heer Schut te (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank beide bewindslie-
den voor hun beantwoording. Toen ik 
de heer Mateman in eerste termijn 
hoorde uitroepen: "Staatssecretaris, 
breng ons kabinet niet in gevaar!" 
kwam bij mij de vraag op wie daarbij 

dan de rol van burgemeester Happart 
zou gaan vervullen. 

De hoofdlijnen van het beleid op 
het gebied van de herindeling zoals 
die zowel schriftelijk als mondeling 
door de staatssecretaris zijn ver-
woord, spreken mij in ieder geval 
meer aan dan die onder het vorige 
kabinet. Er is duidelijk sprake van 
meer aandacht voor knelpunten. Dan 
komt de kwestie van het inwonertal. 
Het was in het verleden zo en het 
schijnt ook nu weer zo te zijn dat elk 
genoemd inwonertal fungeert als een 
kluif waarop de honden afvliegen. 
Misschien dat het alleen om die 
reden al verstandig is niet te veel 
over een inwonertal te spreken. Zo 
erg veel gebeurt er ook niet. In het 
antwoord op vraag 38, waar het 
eerst het getal van 8000 inwoners 
wordt genoemd, staat ook: "doet in 
beginsel vraagtekens plaatsen bij het 
handhaven van gemeenten beneden 
de 8000 inwoners.". Dat staat er, en 
ook niet meer. Dit kan geenszins de 
dood op termijn betekenen voor alle 
gemeenten met minder dan 8000 
inwoners. Op dit punt heb ik wel enig 
vertrouwen in het beleid van deze 
bewindslieden. Het is aan hen om in 
concrete voorstellen waar te maken 
dat dit vertrouwen gerechtvaardigd 
is. 

Mag ik in tweede termijn van de 
staatssecretaris nog een reactie 
horen op mijn vraag over het 
afzweren van de marginale toetsing 
in dit verband? Zij heeft het bestuurs-
akkoord een politieke afspraak 
genoemd, dat wil zeggen dat de 
nakoming ervan niet via de rechter 
maar via de politiek moet plaatsvin-
den. Dat laatste is waar. Ik wil het 
echter niet als een absolute tegen-
stelling zien. In eventuele beroepsza-
ken waarbij gemeenten betrokken 
zijn, zal het bestaan van zo'n 
bestuursakkoord en de inhoud 
daarvan wel een rol kunnen spelen. 
Het is dan niet de inzet van zo'n 
beroep, maar het kan er wel een rol 
bij spelen. 

D 
Minister Van Dijk: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begin bij de vragen die 
de heer De Cloe in tweede termijn 
heeft gesteld. Op zijn stelling dat er 
nog te weinig is gerealiseerd met 
betrekking tot het grote-stedenbeleid 
kan ik niet zoveel aan te merken 
hebben. In mijn beantwoording in 
eerste termijn heb ik al gezegd dat ik 
in een aantal opzichten nog niet 
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Staatssecretaris De Graaft (links) en minister Van Dijk van Binnenlandse Zaken 

tevreden ben over de tot dusver 
bereikte resultaten. Wij zitten in een 
proces. Wij hebben met de grote 
steden nog een weg te gaan. De 
Kamer kan ervan op aan dat dit 
aspect van ons beleid zeker de volle 
aandacht zal hebben, want er valt 
inderdaad nog veel te doen. 

Ik wil nog iets zeggen over de 
decentralisatie. Als ik de geachte 
afgevaardigde de heer De Cloe goed 
gevolgd heb, onderscheidt hij twee 
soorten van decentralisatie: in de 
eerste plaats de overdracht van 
taken, waarbij dus delen van de 
verantwoordelijkheid die eerst bij het 
Rijk berustten naar de gemeenten 
gaan en in de tweede plaats de 
beperking van bepaalde verticale 
relaties, zoals de controle van het 
Rijk op de gemeenten, het toezicht 
houden, verzoeken om informatie en 
voorschriften. Hieruit blijkt dat er 
talloze van die relaties zijn. Wat de 
eerste soort van decentralisatie 
betreft, denk ik dat ons beleid er 
inderdaad op gericht is om bij 
taakoverdracht, ook ingevolge artikel 
2 van de Financiële-Verhoudingswet, 
ervoor te zorgen dat ook de middelen 
daarvoor worden verschaft. Als het 
gaat om de verticale relaties, behoeft 
het niet tot gevolg te hebben dat 
lagere overheden extra middelen 
moeten krijgen. Integendeel. De 
beperking van die relaties levert juist 
middelen op bij de lagere overheden. 
Zo kunnen zij de ambtenaren die 

eerst in beslag werden genomen 
door de vele relaties met het Rijk, 
inzetten voor de behartiging van de 
eigen taken. 

De heer De Cloe (PvdA): U zegt nu 
wel dat ik die uitgangspunten 
hanteer, maar ik heb ze gehaald uit 
het intensiveringsadvies over de 
reorganisatie van het binnenlands 
bestuur, dat u ons hebt doen 
toekomen. Laat hierover dus geen 
misverstand bestaan. Wat daar staat, 
begrijp ik ook goed. Over verminde-
ring van de toezichtprocedures, de 
planprocedures en de vermindering 
van de specifieke uitkering, alsook 
minder circulaires en dergelijke, 
wordt opgemerkt dat de capaciteit 
die daardoor kan vrijkomen, kan 
worden ingezet voor eventueel 
nieuwe taken. 

Minister Van Dijk: U doelt op 
nieuwe taken bij de gemeenten zelf? 

De heer De Cloe (PvdA): Ja. 

Minister Van Dijk: Voorzitter! Ik ben 
de geachte afgevaardigde nog een 
antwoord schuldig. Het antwoord dat 
ik in eerste termijn heb gegeven over 
de evaluatie van de vertrouwenscom-
missies houdt inderdaad in dat er 
over ongeveer twee jaar een 
evaluatie wordt gestart. Over de 
opzet daarvan zal ik nog overleg 

plegen met onder anderen de 
commissarissen van de Koningin. 

Zo te zien is de heer Mateman er 
duidelijk op uit, een wig te drijven in 
de zo gelukkige samenwerking 
tussen de staatssecretaris en mij. 

De heer M a t e m a n (CDA): Ik bedank 
de minister voor de gelegenheid die 
hij mij biedt om dit recht te zetten. Ik 
weet niet wat hij onder een wig 
verstaat, maar het ging mij om de 
toonzetting van het antwoord ter 
zake. Ik hoop dat uw samenwerking 
er niet onder lijdt. Ik heb een beroep 
op u gedaan om de algemene 
verantwoordelijkheid voor de 
bestuurlijke reorganisatie op u te 
nemen. 

Minister Van Dijk: Mag ik dan uit uw 
gedane suggesties die toch neerkwa-
men op een zeker stukje van het 
taakveld van de minister, afleiden dat 
u doelde op een toezichthoudende 
taak in dezen? Of hebt u dat niet 
bedoeld? De concrete invulling 
daarvan zou bij de staatssecretaris 
berusten. Op die suggesties wil ik 
toch niet insteken. In de eerste plaats 
is de taakverdeling tussen de 
staatssecretaris en mijzelf duidelijk 
vastgelegd bij ons aantreden. In de 
tweede plaats behartigt de staatsse-
cretaris alle aspecten op het terrein 
van de gemeentelijke herindeling, 
zowel het algemeen beleid als de 
concrete wetsvoorstellen. Dat laat 
onverlet dat er vanzelfsprekend 
tussen ons beiden zeer intensief 
overleg plaatsvindt. De verantwoor-
delijkheid ligt echter bij haar. In de 
derde plaats spreek ik het volste 
vertrouwen uit in het beleid dat de 
staatssecretaris op dit punt voert, 
een beleid dat naar mijn mening 
bijzonder genuanceerd is. 

Ik denk dat de heer Mateman toch 
een wat onjuist beeld heeft opgeroe-
pen van mijn benadering van het 
decentralisatievraagstuk. Hij zegt dat 
de minister een soort idylle heeft 
geschapen: hij heeft helemaal geen 
behoefte aan extra bevoegdheden en 
het gaat allemaal goed; hij kan best 
uit de voeten. Wees nu maar 
voorzichtig, minister, aldus de heer 
Mateman. Neen, zo heb ik het niet 
gezegd. In eerste termijn meen ik 
duidelijk te hebben gemaakt, dat ik 
niet tevreden ben met de voortgang 
van het decentralisatieproces. Dat 
blijkt ook duidelijk uit het decentrali-
satieoverzicht 1986. Leest u het 
maar na. Ik heb gezegd, dat nieuwe 
initiatieven noodzakelijk zijn. Ik heb in 
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mijn inleiding alleen willen zeggen, 
dat ik er niet van overtuigd ben dat 
de kern van de problemen in alle 
opzichten zit in een gebrek aan 
bevoegdheden. Het zou kunnen, 
maar ik ben daarvan op dit moment 
nog niet overtuigd. Ik zou dan 
allereerst moeten vaststellen dat 
deze nieuw aantredende bewinds-
man, die drie maanden op het 
departement zit, al effectief gebruik 
heeft gemaakt van de bestaande 
bevoegdheden en tot de conclusie is 
gekomen dat hij daarmee niet uit de 
voeten kan. Zover ben ik echter niet. 
Ik heb tevens gezegd dat als in de 
toekomst zal blijken - en de brief 
van oktober vorig jaar van minister 
Rietkerk biedt daarvoor ook de 
ruimte — dat knelpunten niet kunnen 
worden opgelost zonder ruimere 
bevoegdheden voor de coördinerend 
bewindsman, ik niet zal schromen die 
bevoegdheden op te vragen. Op het 
ogenblik ben ik nog niet zover. In het 
kader van de initiatieven die ik heb 
aangekondigd, zal ik trachten vast te 
stellen welke knelpunten er zijn en 
hoe die het best kunnen worden 
opgelost. Er zijn natuurlijk ook 
andersoortige knelpunten die geen 
betrekking hebben op de bevoegdhe-
den. Het gaat altijd om een belan-
genafweging tussen enerzijds de 
decentralisatiedoelstelling en 
anderzijds de belangen van de 
vakdepartementen voor hun eigen 
sector en hun eigen beleid. Ik kan 
daar op dit moment nog geen goed 
inzicht in krijgen. 

De heer Mateman heeft vervolgens 
gesproken over het aanbrengen van 
duidelijke ijkpunten bij de afslan-
kingsoperatie. Hij heeft gesproken 
over het gedifferentieerde beleid dat 
noodzakelijk is. Hij heeft gezegd dat 
daarvoor eigenlijk een kosten-batena-
nalyse noodzakelijk is. Als ik dat 
begrip kosten-batenanalyse wat mag 
ontdoen van de cijfermatige benade-
ring, die de heer Mateman ook zo 
tegen de borst stuit bij de gemeente-
lijke herindeling, ben ik het met hem 
eens. Een kosten-batenanalyse is een 
afweging van de voor- en nadelen. In 
de benadering die ik in eerste termijn 
heb aangegeven, is die afweging 
inbegrepen. Wij moeten natuurlijk de 
prioriteit die wij geven aan de 
crimininaliteitsbestrijding, het 
minderhedenbeleid of andere 
beleidssectoren afwegen tegen de 
belangen van de afslankingsoperatie. 
Dan zal heel duidelijk een beeld 
ontstaan waarin die prioriteiten 
duidelijk zichtbaar zijn. Wij hebben 

ook een moment van afweging 
ingebouwd, als wij bij voorbeeld 
uitspreken dat privatisering en 
decentralisatie mogen meewegen bij 
het afslankingsproces, voor zover zij 
inderdaad ook netto-opbrengsten 
opleveren. Dat wil dus zeggen dat 
een extra stimulans wordt gegeven 
aan de invulling van taakstellingen 
die het rendement vergroten. Wat de 
zorg voor de zwakken betreft moet er 
met nadruk op worden gewezen, dat 
verpleeghuizen en gehandicapten 
niet binnen de reikwijdte van de 
afslankingsoperatie vallen. De 
operatie beperkt zich tot de rijksover-
heid en strekt zich niet uit tot de 
gepremieerde en gesubsidieerde 
sector. 

Het verzoek van de heer Mateman 
om reeds op 1 januari 1987 de 
doelstelling van 5% gehandicapten 
te realiseren, kan ik eenvoudig en 
logischerwijze niet inwilligen. Ik kan 
die ook niet bereiken, al zou ik het 
wil len. Ik kan die garantie niet geven. 
Als ik zeg dat ik per 1 januari 1987 
weet op welk cijfer wij zitten, kan ik 
niet tevens beloven dat ik op 
dezelfde datum de doelstelling van 
5% zal bereiken. Het is natuurlijk 
mogelijk dat wij dan op 5% zitten. 
Het is ook mogelijk dat het minder is 
of dat het meer is. Ik zal mij uiteraard 
inspannen om de taakstelling zo 
goed mogelijk en zo spoedig mogelijk 
uit te voeren. Het realiseren daarvan 
zal echter enige tijd vergen en, als wij 
ver beneden de doelstelling zitten, 
een inspanning. Ik kan het geheel 
beter overzien als de cijfers beschik-
baar zijn. 

Over de financiële aspecten van de 
nevenfuncties van de commissaris-
sen van de Koningin nog het 
volgende. In de ontwerp-Provincie-
wet worden voorstellen gedaan ten 
aanzien van het terugstorten van 
inkomsten, verbonden aan neven-
functies qualitate qua, dus functies 
die voortvloeien uit de functie. Deze 
worden in de nieuwe Procinciewet 
voorgesteld als de functie waarvan 
de opbrengst moet worden gestort in 
de provinciekas naar analogie van de 
burgemeester in de nieuwe Gemeen-
tewet. 

Ik ben het met de heer Kohnstamm 
erover eens dat het vasthouden aan 
de lijn die is uitgezet bij de afslan-
kingsoperatie, waarin kwalitatieve 
aspecten wel degelijk meewegen, 
zodat de kompasnaald niet alleen op 
minder maar ook duidelijk op beter 
gericht blijft, een hele toer wordt. 
Bekijk echter ook de andere kant van 

de zaak. De personele en financiële 
taakstellingen die wij ons zelf hebben 
opgelegd voor de regeerperiode tot 
1990, zet ons ertoe aan, de weg met 
meer voortvarendheid te bewande-
len. Als wij zeggen dat wij weliswaar 
de grote operaties wil len uitvoeren, 
dus willen decentraliseren en 
privatiseren, maar dat het er niet veel 
toe doet of wij de doelstelling halen, 
kan het eindresultaat in 1990 minder 
groot zijn dan in de huidige situatie 
waarin wij ons zelf een duidelijke taak 
hebben gesteld. Dat er een duidelijk 
afwegingsmoment is en dat wij zeer 
behoedzaam moeten opereren, geef 
ik toe. 

Omdat mij niet helder voor de 
geest staat wat de tekst is van het 
meerderheidsadvies van de commis-
sie voor de rijksdienst over de 
kwaliteit, kan ik de heer Kohnstamm 
op dit moment niet zeggen of de 
hierin ingenomen standpunten de 
mijne zijn. Ik zeg graag toe, dit 
schriftelijk te doen, want ik heb het 
niet bij de hand. 

Ik ben nog een antwoord schuldig 
over de vrijgemeenten. Het voorstel 
hiervoor is nog niet aan het kabinet 
aangeboden. De beleidsterreinen die 
de heer Kohnstamm in een document 
heeft aangetroffen, zijn alleen nog bij 
wijze van voorbeeld in een perscon-
ferentie van de betrokken gemeenten 
genoemd. Naar verluidt, staat deze 
gemeenten nu zelf de volgende 
procedure voor ogen. Zij wensen een 
advies van de stuurgroep ontwikke-
lingsprojecten, die op 4 december 
aanstaande bijeenkomt, en willen 
daarna het kabinet benaderen. Tot 
die tijd zal de voorzitter van de 
stuurgroep enkele consulterende 
gesprekken voeren. Aannemende dat 
dit alles positief verloopt, verwacht ik 
dat op z'n vroegst rondom de 
komende jaarwisseling een uitspraak 
van het kabinet te verwachten is. Ik 
vind, mij aansluitend bij de uitlatin-
gen van de heer Kohnstamm in 
eerste termijn, dat het in dit verband 
winst is dat de initiatieven van 
onderop komen. Ik voel er veel voor, 
mij aan te sluiten bij de besluitvor-
mingsprocedure die de gemeenten 
zelf voor ogen staat. Ik wacht dus af 
en spreek mij op dit ogenblik nog niet 
uit, want de ideeën komen van 
onderop. Laat ze maar van onderop 
komen. 

De heer Kohnstamm (D66): De 
stukken die ik heb, deden vermoeden 
dat het gesprek met het kabinet, in 
het bijzonder de minister van 
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Binnenlandse Zaken, al van start was 
gegaan. Als dit niet het geval is, kan 
ik mij geheel vinden in de aanpak van 
de minister. 

Minister Van Dijk: Dat is niet het 
geval. 

Ik kom bij de heer Wiebenga. Ik 
moet vasthouden aan de cijfers voor 
de formatie van het departement van 
Binnenlandse Zaken, ook als ik let op 
bijlage II, die hij als bron voor zijn 
informatie heeft gebruikt. Het gaat 
ons om de begrotingssterkte. Die 
voor 1986 staat op bladzijde 21 
onderaan: in totaal 3334,5. Voor 
1987 is zij 3279,5. Dit is een afname 
met 55. De heer Wiebenga heeft er 
gelijk in dat vergelijking van de 
begrotingssterkte voor 1987 met de 
werkelijke bezetting in 1986 een 
toename te zien geeft. Het gaat ons 
echter in de eerste plaats om de 
formatie in begrotingssterkte die 
voor de verschillende jaren is 
vastgesteld; deze daalt dus met 55. 
Dat de werkelijke bezetting er 
aanmerkelijk onder ligt, vloeit voort 
uit het betrekkelijk grote aantal 
vacatures. Het is overigens niet onze 
bedoeling, deze vacatures nu driftig 
te gaan vervullen tot het niveau van 
de begrotingssterkte voor 1987. Wij 
gebruiken juist het bestaan van deze 
vacatures zo goed mogelijk om te 
voldoen aan taakstellingen die ons 
zijn opgelegd. Het gaat dus om de 
cijfers van de begrotingssterkte; hier 
zit een daling in. 

De heer Wiebenga vroeg of het 
niet verstandig is, in gevallen zoals 
Tsjernobyl de coördinatie bij de 
staatssecretaris te leggen. 

De heer Wiebenga (VVD): Bij de 
minister te leggen. 

Minister Van Dijk: Dan heb ik u 
verkeerd begrepen. Wanneer het 
gaat om de coördinatie bij de 
rampenbestrijding in de zin van de 
Rampenwet, dan zal het gelet op de 
taakverdeling tussen mijzelf en de 
staatssecretaris, de staatssecretaris 
zijn die coördineert. In alle overige 
gevallen lijkt het verstandig om 
steeds van geval tot geval te 
beslissen, afhankelijk van de aard van 
het incident en de aard van de te 
treffen maatregelen, aan wie de taak 
het best kan worden toevertrouwd. 

De heer Wiebenga (VVD): Geeft dat 
nu niet onzekerheid, terwijl juist bij 
dergelijke situaties tevoren bijzonder 
duidelijk moet zijn hoe er door de 

regering gehandeld moet worden? Ik 
noem bij voorbeeld gijzelingen of 
andere noodgevallen. Nogmaals, 
misschien wil de minister er nog 
eens over nadenken? 

Minister Van Dijk: Er zit wat in. Ik 
wil er nog eens goed over nadenken 
voordat wij definitief vaststellen hoe 
de taakverdeling precies ligt. Ik zal u 
er later over inlichten. 

De heer Wiebenga heeft het beeld 
opgeroepen van vertrouwenscom-
missies waarin een kleine meerder-
heid uitmaakt van welke kleur een 
nieuw aantredende burgemeester 
moet zijn, waarbij nauwelijks gekeken 
wordt naar kwaliteit en andere 
overwegingen. Ik denk dat de praktijk 
van de vertrouwenscommissie, voor 
zover ik die heb leren kennen, anders 
is. Naar mijn mening opereren de 
vertrouwenscommissies op een wijze 
waarbij nooit een zo extreme 
politieke keuze wordt gemaakt. Er 
wordt tevens gekeken naar kwali-
teitsfactoren. Daarom heb ik ook met 
enig vertrouwen kunnen zeggen, mij 
zelfs houdend aan duidelijke 
profielschetsen van de gemeente-
raad en uitgesproken voordrachten 
van de vertrouwenscommissie, dat er 
in verreweg de meeste gevallen toch 
ruimte ist voor keuze en voor een 
afweging. Het beeld dat die ruimte er 
niet meer in zit, zoals dat door de 
heer Wiebenga werd opgeroepen, 
stemt niet helemaal overeen met de 
feiten. Ook hier blijft duidelijk een 
begrensde mogelijkheid om rekening 
te houden met een veranderende 
politieke samenstelling van een 
provincie of regio. 

D 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Cloe heeft het regeerakkoord en de 
criteria nader genoemd. De criteria 
die de heer De Cloe heeft genoemd 
zijn zeker niet onbelangrijk. De 
gepubliceerde tekst van de VNG laat 
dat ook wel zien. De Kamer krijgt een 
heel duidelijke kans om over stukken 
te praten. Het belangrijkste waarover 
het in de discussie gaat, is de vraag 
of de VNG van oordeel is dat het 
bestuursakkoord in het belang van de 
gemeenten is. Ook in aansluiting op 
hetgeen ik in eerste instantie heb 
gezegd, geloof ik niet dat het goed is 
om nu nader op de verschillende 
problemen in te gaan. Ik heb de 
stand van zaken geschetst en wij 
zetten morgen het gesprek voort. 

De heer De Cloe (PvdA): Ik heb 
zoeven al gezegd, dat ik dat vanuit 
die positie zeker kan begrijpen. Maar 
de staatssecretaris moet ook kunnen 
begrijpen dat wij zowel bij de lokale 
bestuurders als bij de regering die 
kanttekeningen plaatsen. Wij hebben 
dat ook gedaan tijdens het debat 
over de regeringsverklaring op 30 
jul i . Ook nu hebben wij de voorwaar-
den waaraan naar onze mening zo'n 
akkoord moet voldoen, onder haar 
aandacht gebracht. Wij hopen dat de 
regering er goede kennis van neemt. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Wij hebben er zeker kennis van 
genomen en dat mag u ook verwach-
ten wanneer u dergelijke opmerkin-
gen maakt. Maar verder kan op dit 
moment niet worden gegaan. Ik hoop 
dat de heer De Cloe daar ook begrip 
voor heeft. Mijnheer de Voorzitter! 
Het zal u niet verbazen dat ik toch 
nog even inga op de gemeentelijke 
herindeling. Er is bij de verschillende 
vragen ook nog om wat nadere uitleg 
gevraagd. Ik heb geprobeerd om een 
zeer gedifferentieerde en een zeer 
genuanceerde benadering te geven. 
Hoe die in de praktijk uitwerkt, zullen 
wij met elkaar moeten bekijken. 

Een benadering vanuit de gemeen-
te is erg belangrijk. Daarbij gaat het 
getal toch weer zo'n belangrijke rol 
spelen, dat het daardoor de andere 
aspecten die zijn genoemd gaat 
overheersen. Ik kan mij best voorstel-
len dat het getal, omdat het zo 
verschrikkelijk concreet is, in de 
discussie een grote rol speelt. Maar 
ik zou met name de geachte 
afgevaardigde de heer Mateman en 
de CDA-fractie willen vragen om ook 
die andere punten goed in de 
overwegingen mee te nemen. Want 
men mag uit mijn verhaal absoluut 
niet de conclusie trekken dat de 
factor getal los van de andere 
factoren wordt beoordeeld. Nee, het 
zijn een aantal factoren die in 
samenhang met elkaar moeten 
worden beoordeeld. Ik ben van 
mening dat het regeerakkoord dat 
ook vraagt. 

Ik heb er erg veel moeite mee om 
het spreken over "het geta l " , "het 
cr i ter ium" en "de gemeente". Onze 
gemeenten zijn zodanig gevarieerd -
de situaties zijn verschillend ik noem 
de punten niet allemaal meer op — 
dat moeilijk te zeggen is dat het bij 
die gemeente altijd zo moet gaan en 
dat dat getal precies op die manier 
moet worden geïnterpreteerd. 
Daarom heb ik een aantal band-
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breedtes genoemd. De heer De Cloe 
vroeg waar ik ineens die andere 
cijfers vandaan haalde. Ik heb gezegd 
dat het juist vanwege de differentia-
tie noodzakelijk is om bij opheffing 
een ondergrens aan te geven die een 
zekere bandbreedte heeft. Maar ook 
bij nieuwvorming moet met een 
zekere breedte van cijfers gewerkt 
worden. Want wij zijn het er toch 
allemaal met elkaar over eens dat de 
heel kleine gemeenten bijzonder 
kwetsbaar zijn in hun functioneren en 
hun inrichting, zowel politiek als 
ambtelijk. Daar heb ik ook nog eens 
op willen wijzen. 

De verschillende factoren zullen in 
hun totaliteit met elkaar moeten 
worden bekeken. Laten wij dan 
proberen wat te doen aan de allergie 
die sommigen voor "het cijfer" 
hebben. Als wij dat niet doen, zijn wij 
naar mijn oordeel bezig de zaak 
scheef te trekken en onjuist te 
interpreren. Daar dienen wij elkaar 
niet mee en ik wil daar ook niet aan 
meewerken, omdat het voor het 
gehele herindelingsbeleid niet goed 
is. 

Ik ben het volstrekt eens met de 
opmerking van de heer De Cloe dat 
er wat moet gebeuren. Ik dacht dat 
daarover geen onduidelijkheid 
bestond. Ook het regeerakkoord is 
daar duidelijk over. De vraag is nu 
alleen op welke wijze en in welke 
mate een en ander dient te geschie-
den. Het is duidelijk dat het herinde-
lingsbeleid voortgang moet vinden, 
maar het moet niet gebeuren op de 
wijze waarop het tot nu toe is 
gebeurd. Het moet meer genuan-
ceerd en gedifferentieerd worden 
aangepakt, uitgaande van de 
gemeenten, met aandacht voor de 
problemen en knelpunten. 

De heer Schutte vroeg nog wat de 
marginale toetsing in dit verband 
inhield. Dit begrip heeft zoveel 
verwarring opgeroepen, dat wij het 
maar beter niet meer kunnen 
gebruiken. De wetgever heeft een rol 
bij de herindeling en kan die rol ten 
volle vervullen, als wij daarnaast er 
maar niet uit het oog verliezen dat 
ook de provincie in het geheel een 
belangrijke taak heeft. Maar de 
wetgever heeft bij de herindeling het 
laatste woord. 

Er is gevraagd om een nieuwe 
notitie. In de schriftelijke beantwoor-
ding van de vragen is al aangegeven 
dat wij eigenlijk weinig voelen voor 
een nieuwe notit ie die toch weer een 
abstract karakter zal hebben. Wij 
vragen ons af of een dergelijke 

notitie wel meer duidelijkheid zal 
verschaffen. Ik geloof dat de 
betekenis van een dergelijk notitie 
maar heel beperkt zal zijn. 

De heer Wiebenga vroeg of, nadat 
aan de provincies een bezoek is 
gebracht, een rapportage uitgebracht 
kan worden. Ik zeg die rapportage 
graag toe. De Kamer zal echter niet 
alleen nadat alle bezoeken zijn 
afgelegd iets horen, maar zij zal ook 
tussentijds geïnformeerd worden in 
verband met zaken die op de agenda 
van de Kamer komen. 

De heer Wiebenga (VVD): Ik wi l 
hiermee niet de indiening van 
wetsvoorstellen tot gemeentelijke 
herindeling blokkeren of uitstellen. 
De staatssecretaris zal dat zeer wel 
begrijpen. Ik wil wel graag een 
feitelijk verslag van haar bevindingen, 
zodat wij daarover in dit huis kunnen 
spreken. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Een dergelijk verslag zult u zeker 
krijgen. De informatie wordt echter 
ten dele ook verwerkt in stukken die 
hier aan de orde komen. 

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter! 
De heer Wiebenga refereert aan de 
bezoeken aan de provincies. Hij wil 
graag informatie over de bezoeken. 

De heer Wiebenga zei, zich ook te 
hebben kunnen vinden in het beleid 
van voorgaande jaren. Ook de Partij 
van de Arbeid heeft zich in het beleid 
van de afgelopen jaren kunnen 
vinden. Uit de woorden van de heer 
Wiebenga heb ik begrepen, dat de 
lijn van de afgelopen jaren voortgezet 
zal worden. Dat zou blijken uit de 
tekst van het regeerakkoord. 
Daarmee hebben wij ook geen 
moeite. Wat dit punt betreft, hebben 
wij de gevraagde notitie niet nodig. 

Het gaat mij om genoemd getal. 
Waar komt dat vandaan? Met die 
vraag zitten wij nog. Op die vraag 
heb ik nog steeds geen antwoord 
gekregen. Men moet aangeven waar 
nieuwe getallen vandaan komen. De 
Raad voor het Binnenlands Bestuur 
zou gesproken hebben over aantallen 
van zes- tot zevenduizend. Er zouden 
ook argumenten zijn voor vijft iendui-
zend. Op grond van de wethouders-
positie is ook het getal vierentwin-
tigduizend genoemd. Getallen alom! 
Maar waar komen deze nieuwe 
getallen vandaan? Dat was de vraag. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Men kan niet strikt aangegeven waar 

je een bepaald getal als het ware 
vandaan hebt geplukt. Vaak is een 
getal het gevolg van een combinatie 
van een aantal factoren. De Raad 
voor het Binnenlands Bestuur werkt 
met bepaalde groepen getallen. De 
Rijksuniversiteit van Groningen heeft 
een aantal vergelijkbare gemeenten 
onderzocht. Ik denk verder aan de 
functie van het ambtelijk apparaat. 
Daarover bestaan ook evaluaties. Het 
is niet zo dat uit een bepaald 
onderzoek een bepaald cijfer 
overgenomen wordt en dat dat cijfer 
dan plotseling bepalend is. Diverse 
ervaringsgegevens, onderzoeken, 
evaluatiegegevens en adviezen 
spelen een rol. De uitkomsten 
daarvan worden met elkaar vergele-
ken en dat levert dan deze benade-
ring voor een bepaalde groep op. Een 
aantal van de door mij genoemde 
onderdelen, zal de Kamer niet 
onbekend zijn. Ik denk in dit verband 
ook aan de Ubink-normen voor 
gemeenten met acht- tot viertiendui-
zend inwoners. 

De heer De Cloe (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De staatssecretaris 
voert nu enkele argumenten aan. Zij 
verwijst ook naar enkele rapporten 
die allemaal tot verschillende 
getallen aanleiding geven. 

De vorige keer is men tot een soort 
compromis gekomen. Men heeft 
elkaar daarbij gevonden op het getal 
10.000. Aan dat getal lag geen 
duidelijke onderbouwing ten 
grondslag. In dat opzicht heeft de 
heer Mateman gelijk. Welke onder-
bouwing lag aan het getal van 1985 
ten grondslag? 

Nu noemt de staatssecretaris een 
aantal argumenten. Zij kiest uiteinde-
lijk voor het getal dat bij de beant-
woording van de feitelijke vragen is 
genoemd. Dat is haar goed recht. Ik 
heb echter niet gehoord welke 
argumentatie er geldt voor de 
gekozen getallen. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Wanneer men het beschikbare 
materiaal te zamen beziet, blijkt dat 
voor de verschillende cijfers een 
zekere marge geldt. Aan de hand van 
een dergelijk gegeven voel ik mij 
gesterkt om deze cijfers te noemen. 

De heer M a t e m a n (CDA): Dan moet 
het toch mogelijk zijn om aan het 
verzoek van collega De Cloe te 
voldoen. Hij deed een heel redelijk 
verzoek. U geeft er nu de voorkeur 
aan een andere weg op te gaan dan 
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de heer De Cloe voorstelt. U zegt als 
het ware: het geformuleerde beleid 
spreekt ons niet aan, maar wij 
kunnen tot een toetsing komen aan 
de hand van een concreet voorstel 
dat de Kamer nog zal bereiken. Dan 
zal wel blijken hoe de nieren 
geproefd worden. Wij kunnen ook de 
weg van de heer De Cloe opgaan. De 
staatssecretaris zegt dat er stapels 
rapporten op elkaar l iggen, waaruit 
een lijn naar voren komt. Ik heb dat 
tot dusverre nog niet gezien, maar 
wellicht dat er meer stapels zijn dan 
ik in de afgelopen jaren heb gelezen. 
Ik moet u wel zeggen, dat ik heel wat 
gelezen heb. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Zal ik zorgen voor een inhoudsopga-
ve? 

De heer M a t e m a n (CDA): Ik zou 
meer willen hebben dan een 
inhoudsopgave. Wat is de onderbou-
wing en wat zijn de keuzes die eraan 
ten grondslag liggen? Dat is het 
grote probleem waarom het gaat. Wij 
geven de voorkeur aan een beleidsin-
houdelijke onderbouwing, maar er 
valt met ons een heleboel te doen. 
Wij kunnen ook uitgaan van een 
globale richtlijn. Wij hebben nu al 
jarenlang politiek gedram over deze 
zaak, wij maken een bijstelling en wij 
zien wel wat er gebeurt met een 
concreet wetsvoorstel. Dat mag van 
ons ook. De CDA-fractie is voor 
beide mogelijkheden in, welwil lend 
als zij is tegenover het kabinet. Wij 
zijn echter niet welwil lend als het 
gaat om de positie van kleine 
gemeenten. Die zullen wij hier 
verdedigen en wij zullen pas opgeven 
als er echt heel goede argumenten 
komen. Dat wil ik hier nadrukkelijk 
zeggen. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Ik zal het materiaal dat wij gebruikt 
hebben, noemen. Het is erg belang-
rijk dat onderscheid is gemaakt 
tussen nieuwvormingsnormen en 
opheffingsnormen. Dat differentieert 
de zaak sterk. 

De heer De Cloe (PvdA): Ik stel er 
prijs op dat wij die stukken krijgen. Ik 
hoor er dan graag bij op grond 
waarvan de bewindsvrouwe op 
bepaalde getallen is uitgekomen. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Ik zal bekijken in hoeverre aan deze 
wens tegemoet kan worden geko-
men. U hoort van ons. 

De heer Kohnstamm is ingegaan 
op het lumpsum-budget. Het gaat 
daarbij om een vooraf toegekende, 
geobjectiveerde uitkering, waarbin-
nen de gemeenten zelf uitgaven 
kunnen doen. Daarover zijn wij het 
eens. De component bijstandsuitga-
ven daarin zou erg groot zijn. De 
kring van de heer Kohnstamm is als 
het ware groter dan de onze. De 
component bijstandsuitgaven zou 
dus erg groot zijn, terwijl de variaties 
in de noodzakelijke uitgaven groot en 
onvoorspelbaar zijn. Wij zouden naar 
onze mening niet tot een goede en 
zinvolle vaststelling van een lump-
sum-bedrag, inclusief bijstandsuitga-
ven kunnen komen, zonder een kans 
op ongelukken. De bijstandsuitgaven 
worden ook ex ante vastgesteld. 

De heer Kohnstamm (D66): Het zou 
te ver voeren hierop nu uitvoerig in te 
gaan. Ik zeg toe dat ik erop terug-
kom. Het standpunt van het kabinet 
is op zichzelf niet onredelijk, maar er 
zijn naar onze mening mogelijkheden 
om eruit te komen. Mede gelet op de 
grotere beleidsvrijheid voor het lokale 
niveau geef ik het idee nog lang niet 
op. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Wij zijn het over het principe dus wel 
eens. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

In stemming komt de begroting van 
het Staatsdrukkerij" en Uitgeverij-
bedrijf voor 1987 (19 700-F). 

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

De Voorzitter: Ik stel voor, over 
hoofdstuk VII van de rijksbegroting 
voor 1987 te stemmen op een nader 
te bepalen tijdstip. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Regelen ten aanzien van de 
beleidsvorming en de uitvoering 
en bekostiging van voorzienin-
gen op het terrein van het 
maatschappel i jke en sociaal-cul-
turele welz i jn (Welz i jnswet ) 
(18957) . 

(Zie vergadering van 15 oktober 
1986.) 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Br inkman: Mijnheer de 
Voorzitter! U vindt het, zo hoop ik, 
wel goed dat ik een aantal bronver-
meldingen in mijn tekst aan de 
Stenografische Dienst geef om op te 
nemen in de Handelingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Tijdens de 
algemene politieke en financiële 
beschouwingen vorige week in dit 
huis sprak u na langdurige debatten 
en vinnige interrupties tussen met 
name de heren Kok en Lubbers over 
vooral de ontwikkeling van de 
koopkracht in ons land een opmerke-
lijk zinnetje uit. U zei: "Dit was 
natuurlijk het hoofdmoment van het 
debat" . Vervolgens maande u tot 
spoed. Objectief als u bent, heeft u 
daarmee vermoedelijk de politieke 
werkelijkheid van dat moment raak 
getypeerd. Het lijkt wel alsof geld 
soms zo ongeveer het enige is dat 
velen van ons — en dan heus niet 
alleen in politieke kring — interes-
seert. 

Misschien daardoor vertwijfeld, 
riep de heer Kok tijdens diezelfde 
algemene politieke en financiële 
beschouwingen... 

De Voorzitter: Voordat u tot de heer 
Kok komt: in mijn herinnering ging 
het vooral om de werkgelegenheid. 

Minister Br inkman: Ik kom daar nog 
op. 

Misschien daardoor vertwijfeld, 
riep de heer Kok tijdens diezelfde 
algemene politieke en financiële 
beschouwingen de minister-presi-
dent op om in te gaan op hetgeen 
deze sociaal en politiek beroert. De 
minister-president nam die hand-
schoen op en de eerste de beste 
interruptie van de oppositieleider 
ging vervolgens over de koopkracht. 
Verwijt dus niet de pot de ketel dat 
hij zwart ziet? Zitten wij niet met 
elkaar in dit huis maar ook in de 
maatschappij hierbuiten gevangen in 
een zelfgeschapen dilemma tussen 
de Scylla van de heiligverklaarde 
koopkracht en de Charybdis van de 
werkgelegenheid, of liever: het 
gebrek daaraan, waardoor sommig 
welzijnswerk als het ware dreigt te 
worden tot een blijvend alibi voor een 
toch onontkoombare keuze? 
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Voor sommigen zijn welzijnswerk 
en maatschappelijke zorg ongetwij-
feld een blijvende noodzaak, maar 
voor velen behoren zij toch een 
aanvulling en dan veelal een tijdelijke 
te zijn om vervolgens weer op eigen 
kracht verder te kunnen? Zijn wi j , zo 
beschouwd, niet langzaam maar 
zeker toe aan een herwaardering van 
de arbeid en aan een herwaardering 
van de kosten en financiering 
daarvan om te voorkomen dat een 
deel van de collectieve welzijnszorg 
gaat verworden tot een remplagant 
van eigen, oorspronkelijke arbeid 
door ieder, uiteraard voor zover hij of 
zij daartoe in staat is? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik preten-
deer niet nu even dit belangrijke 
maatschappelijke vraagstuk op te 
lossen aan het begin van de behan-
deling van een bescheiden partje van 
een mogelijke oplossing voor het 
vraagstuk, namelijk het ontwerp voor 
een Welzijnswet. Daarvoor is de 
regeling van de overheidsbemoeienis 
met het welzijn van de bevolking in 
ons land al te lange tijd onderwerp 
van politiek beraad (wat betreft dit 
wetsvoorstel al zo'n 20 jaar) en ik 
denk ook niet dat dit beraad zal zijn 
afgelopen als het deksel uiterlijk in 
1991 op de pot van het Gemeente-
en Provinciefonds zal worden 
gestopt. Terwijl de voorgestelde 
vorm van regelgeving voor het 
zogeheten welzijn in de afgelopen 
decennia nogal eens van gedaante 
veranderde, is de opvatting over de 
aard en de omvang van de overheids-
bemoeienis op dat terrein ook nogal 
aan discussie onderhevig geweest. 

Natuurlijk blijft die vormgeving een 
belangrijk punt en ik zal in dat 
verband de laatste zijn die het licht 
van een zinvolle decentralisatie in 
ons land wil uitdoen. Maar veel 
essentiëler dan de vraag hoe de 
overheid haar eigen competenties 
verdeelt en herverdeelt, is natuurlijk 
de vraag hoe de verantwoordelijkhe-
den tussen de samenleving in haar 
verschillende functies, facetten en 
categorieën enerzijds en de overheid 
anderzijds moeten worden verdeeld. 
Daarover zijn in de loop der jaren 
behartigenswaardige opmerkingen 
gemaakt. Ik citeer: 

"De hierboven genoemde doelstel-
lingen van het door de ondergeteken-
de te voeren beleid zijn — zoals 
reeds even werd aangegeven — pas 
dan te realiseren indien een zo groot 
mogelijke belangstelling voor en 
actieve deelneming van de bevolking 
aan diverse activiteiten aanwezig is. 

Zonder dat zou de samenleving 
ontaarden in een verzorgingsstaat, 
waarin de burger niet meer doen kan 
dan profiteren van de aangeboden 
mogelijkheden zonder gelegenheid te 
hebben voor zijn persoonlijke inzet. 
Veel welzijnswerk wordt sinds jaar en 
dag verricht in allerlei organisaties en 
instellingen, die zijn opgekomen in en 
vanuit de bevolking. De ondergete-
kende is voornemens het dragen 
door de bevolking van eigen 
verantwoordelijkheid voor culturele 
en maatschappelijke activiteiten 
zoveel mogelijk te blijven bevorde-
ren" . 

Voorzitter! Wie zou vermoeden dat 
dit een taal is die vandaag door dit 
kabinet nog gesproken wordt, die 
heeft gelijk. De woordkeus en het 
gedachtengoed behoren intussen toe 
aan mijn zeer gewaardeerde 
ambtsvoorgangster mevrouw 
Klompé, die zich in deze zin uitte in 
1968. 

Mijnheer de Voorzitter! Waarover 
hebben wij het vandaag? Over de 
opbouw van onze samenleving, over 
ons aller welzijn en dus naar mijn 
mening over het blijven aanboren van 
nog altijd aanwezige maatschappelij-
ke creativiteit. Over het niet verstrikt 
raken in bestuurlijke illegaliteit en 
ongehoorzaamheid omdat alles zo 
ingewikkeld is geworden. De 
overheid — zoals ik het eens heb 
horen noemen — niet beschouwen 
als een oberkelner bij wie men alles 
kan bestellen als " z i j " (aan het 
andere tafeltje dus) maar betalen. 
Aansluiting zoeken bij diepgewortel-
de, vaak eeuwenoude tradities van 
voor elkaar opkomen, meer dan bij 
een vorm van overheidsinmenging 
die nu zo'n twintig jaar wordt 
gepropageerd en die, tot op heden 
althans, weinig effectief is gebleken 
als wij letten op het nog altijd grote 
aantal mensen dat zegt zich nog niet 
wel te bevinden. Ik besef overigens 
zeer wel dat velen, individueel zowel 
als in het verband van instellingen, 
niet gauw of van nature geneigd 
zullen zijn te stellen dat zij tevreden 
zijn of dat het zelfs met minder kan. 
Een corrigerende overheid zullen wij 
dus al helemaal niet kunnen ontbe-
ren. Naarmate de middelen ondanks 
de in de meerjarenramingen 
voortgezette groei toch schaarser 
worden, zal het verdelingsvraagstuk 
dus indringender worden. 

Terug naar de vraagstelling, zoals 
aangereikt met het citaat van 
mevrouw Klompé. Maken wij eigenlijk 
nog wel voldoende gebruik van 

levensbeschouwelijke elementen bij 
ons handelen? Let wel, ik formuleer 
het dus ruimer dan "rel igieuze". Dat 
zijn toch sociale bindmiddelen bij 
uitnemendheid, die ons bovendien 
een weg kunnen wijzen op zoek naar 
de zin van het leven en identiteit? De 
overheid blijkt toch niet de allesom-
vattende probleemoplosser te zijn en 
als wij dan pluriformiteit van 
opvatting prediken of althans 
respecteren, dan legt dat ons allen 
toch wel de verplichting op om die 
pluriformiteit in opvatting en gedrag 
verder te doen reiken dan non-con-
formisme aan gedrag en opvatting 
van een betrekkelijk toevallig 
voorbijgaande autoriteit. 

Is dit alles dan te plannen? In ieder 
geval niet op de manier waarop wij 
het met elkaar zijn gaan doen in de 
afgelopen tien, twint ig jaar. Voorzit-
ter! Ons welzijn, onze samenleving 
wordt steeds anoniemer. Systemen 
communiceren met elkaar, overdre-
ven gezegd, en de verantwoordelijk-
heden raken zoek in allerlei procedu-
res. Maar het hart van de zorg is 
toch, dat die tussen twee mensen 
gebeurt, niet tussen systemen en dus 
niet in procedures. Wij behoeven de 
discussie over de zorgzame samenle-
ving niet met bezuinigingen te 
identificeren en wij moeten het ook 
niet doen, ook al komt het een 
tegelijk met het ander. Krap staan 
scherpt in het algemeen creativiteit 
en waarom zouden wij van die nood 
dan geen deugd maken door 
principiële vragen evenzeer aan de 
orde te stellen als de vraag, hoe het 
nu verder met de financiën moet? Als 
onze welzijnsvoorzieningen — ik heb 
het over veel meer dan over het door 
het voorliggende wetsontwerp 
bestreken terrein — zich dreigen op 
te sluiten in de ivoren toren van het 
eigen gelijk, de behoudzucht, de 
natuurlijke expansiedrift van de 
betrokken instellingen (kruiswerk, 
gezinsverzorging of wat niet al 
geheten); als goedkopere, vaak meer 
menswaardige vormen van zorg niet 
gemakkelijk de plaats innemen van 
allerlei geïnstitutionaliseerde zorg, of 
als de markt zich politiek gesproken 
nog maar mondjesmaat kan storten 
op allerlei vormen van maatschappe-
lijke dienstverlening, hoewel nu al 
valt te voorzien dat emancipatie van 
een ouder wordende generatie en 
oplopende pensioeninkomsten 
grotere en langer durende zelfstan-
digheid voor mensen onder zowel als 
boven de ziekenfondsgrens op den 
duur mogelijk maken; als dat soort 
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zaken allemaal, al was het maar een 
beetje, waar zouden zijn — daar ziet 
het naar uit; men leze er de adviezen 
van de Harmonisatieraad Welzijnsbe-
leid, het Sociaal Cultureel Rapport en 
dergelijke maar op na — dan moeten 
wij ons dunkt mij met elkaar zorgen 
maken over wetgeving die zou 
beogen een knellend overheidskader 
voor maatschappelijk handelen te 
formuleren. Het voorliggende 
wetsvoorstel gaat daar bewust niet 
langer van uit. Misschien zijn er zelfs 
nog wel enkele artikelen die alsnog 
uit de herinnering aan dat tijdperk 
van de kaderwet specifiek welzijn 
zouden kunnen worden gewist. Waar 
het mij nu om gaat, is de stelling, niet 
dat wij met zo min mogelijk overheid 
toekunnen, zoals de heer Dijkstal in 
zijn verhaal gisteren misschien wat al 
te zwaar heeft aangezet, wèl met een 
betere overheid. Financiering van 
vitale functies, zoals infrastructuur 
ook in het brede welzijnscircuit, 
correctie van historisch scheefge-
groeide verdelingen van geldstromen 
en er is ongetwijfeld nog meer te 
noemen. Dat zijn essentiële over-
heidsfuncties. Maar de exploitatie 
van de voorzieningen, de daadwerke-
lijke zorg voor gebruikers, patiënten 
en cliënten, dat is de primaire 
verantwoordelijkheid van instellingen 
en personen. Het wetsvoorstel gaat 
daarvan ook uit, hoe beperkt de 
reikwijdte ervan in sommiger ogen 
ook moge zijn. Alleen dan kunnen wij, 
dunkt mij, goed op micro-schaal voor 
de individuele burger vertalen en 
subtiel toepassen wat op macro-
schaal zo mooi adherentiecijfers 
heten. Instellingen moeten verant-
woordelijk zijn voor waar ze op 
aangesproken worden en vraag en 
aanbod behoren in directe contacten 
in een nieuw onderling evenwicht te 
komen, zowel maatschappelijk als 
budgettair. 

Voorzitter, mag ik dit alles verder 
uitwerken? Eén van de kernvragen 
waar wij bij een bespreking als die 
van vandaag voor staan, is dus of de 
samenleving die elk van ons voor 
ogen heeft, wel maakbaar is met 
wettten, structuren en procedures, 
die wij gewend waren geraakt aan 
elkaar voor te stellen. De heer 
Buurmeijer en zijn partijgenoten 
voorop, maar, toegegeven, ook 
anderen zijn hem in dit huis en 
daarbuiten gevolgd. Over die 
maakbaarheid heb ik grote aarzelin-
gen. Daarom heb ik ook sterk 
bevorderd, dat constructies als die 
van de kaderwet specifiek welzijn en 

het aanvankelijke wetsvoorstel 
gezondheidszorg en maatschappelij-
ke dienstverlening van hun al te 
bureaucratische pretenties werden 
ontdaan. Soberheid van de overheid 
behoort zich niet alleen te uiten in 
haar uitgavenpatroon, maar minstens 
zozeer in de betrekkelijkheid van haar 
aspiraties om de maatschappij naar 
haar hand te zetten. Of dan in het 
bijzonder de artikelen 6, 13, 14, 15 
en 32 misschien nog van te veel 
pretenties na 1991 getuigen, zal in 
dit debat moeten blijken. Ik proefde 
een zekere relativering op dit punt in 
de betogen van sommige geachte 
afgevaardigden, maar misschien heb 
ik dat verkeerd verstaan. Ik hoor 
daarover in tweede termijn graag wat 
meer. 

De heer Buurmeijer (PvdA): U 
noemt nu in rap tempo een aantal 
artikelen. Ik heb ook geluisterd naar 
de betogen van mevrouw Kraaijeveld 
en de heer Dijkstal die daarover 
hebben gesproken. Van de heer 
Dijkstal heb ik begrepen dat het wel 
zonder deze artikelen kan. Van 
mevrouw Kraaijeveld heb ik dat niet 
begrepen. Van wie laat u het nu 
verder afhangen? U spreekt over "na 
1 9 9 1 " , maar kunt u in deze fase van 
het debat al zeggen welke positie u 
in dezen gaat innemen? 

Minister Brinkman: Ik zal de 
formulering die ik zoeven heb 
gehanteerd verder in mijn betoog 
nog nader toelichten. Het is ove-
rigens goed gebruik in dit huis dat 
het gemeen overleg zich in twee en 
soms meer termijnen voltrekt. In het 
algemene kader van mijn betoog 
geef ik aan waar naar mijn gevoel 
enige relativering in de Kamer viel te 
beluisteren. Ik zal de heer Buurmeijer 
graag ter wille zijn op een later 
moment in het debat om mijn 
uiteindelijk oordeel ook over dat punt 
te geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vervolg 
mijn betoog. Het voorliggende 
wetsvoorstel heeft naar mijn mening 
geen grote bestuurlijke pretenties. 
Het wil wel ruimte bieden aan 
degenen die geloven — ik citeer uit 
"Van de gemeene grat ie" deel III, blz 
424. van A. Kuyper - "dat er 
slapheid en onverschilligheid in 
spreekt, zoo men alle deze dingen 
eenvoudig aan anderen overlaat, en 
geen drang gevoelt, om met anderen 
hiervoor saam te werken. Dit 
saamwerken nu voor al zulke uit het 
saamwonen geboren behoeften met 

alle burgers, is de eigenlijke beweeg-
kracht van het burgerleven". Dit zijn 
woorden die mevrouw Kraaijeveld en 
de gehele CDA-fractie ongetwijfeld 
zullen aanspreken, maar naar ik hoop 
ook andere leden van dit huis, en 
meer nog wethouders en gedepu-
teerden in den lande. 

Mevrouw K raa i j eve ld Wouters 
(CDA): Wij zullen ze eigentijds 
vertalen. 

Minister Brinkman: Daar kom ik nog 
op. Ik vervolg mijn betoog. Artikel 4 
van het wetsvoorstel, dat te zamen 
met artikel 8 de eigen rol van het 
particulier inititiatief centraal stelt, 
behoort naar mijn mening ook 
vandaag nog — daar hebt u het al 
mevrouw Kraaijeveld — voor ons 
allemaal een baken te zijn in de vaak 
woelige discussies over plannen, 
subsidies, projecten, beleidsvoorne-
mens en vult u het hele jargon maar 
aan. Het artikel is, toegegeven, 
kernachtig geformuleerd en het is — 
zoals zo vaak wanneer politieke 
compromissen onontkoombaar zijn 
— ontdaan van zijn scherpste stekels. 
Toch vormt het een aansporing voor 
al degenen die bestuurlijke verant-
woordelijkheid dragen, ook in 
gemeenten en provincies, om het 
niet altijd beter te willen weten dan 
allerlei verenigingen, stichtingen, 
actiegroepen, goeddoende particulie-
ren en dergelijke. 

Soberheid in pretenties misstaat 
ook een politicus niet. Als zo sober 
zou worden gehandeld op rijks-, 
provinciaal en gemeentelijk niveau 
behoeft professor Schuyt ook niet 
meer elke nacht wakker te liggen van 
zijn vrees dat "steeds grotere 
inbreuken op moraal en beschaving 
van deze elites zijn te verwachten". 
Bovendien behoeft de heer Buurmeij-
er zich dan niet meer zoveel zorgen 
te maken over de inderdaad nadelige 
gevolgen van een (zoals hij het 
noemde bij een recent mondeling 
overleg) "geconstrueerde samenle-
v ing" , waarin classificatie van 
groepen — dat wil zeggen als het 
ware gedwongen identificatie met 
van overheidswege in eenzelfde 
categorie ingedeelde medeburgers 
— te weinig tegemoet komt aan de 
noodzakelijke differentiaties. 
Structuren en procedures mogen in 
mijn ogen niet het zicht op personen 
en hun individuele belangen en 
omstandigheden belemmeren. 
Politiek gesproken betekent dit, dat 
wij elkaar in dit huis en elders niet 
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moeten bestrijden met items als "dè 
bejaarden hebben het slecht", "dè 
vrouwen worden onderdrukt" en 
dergelijke verkeerde generalisaties. 
Een zorgvuldiger spraakgebruik en 
een meer individuele behandeling 
door verantwoordelijke bestuurders, 
zonder een onmiddellijke precedent-
werking naar een vermeend analoog 
geval, behoren bij zo'n benadering. 

Welzijnswerk behoort immers 
maatwerk te zijn. Het confectiepak 
van structuurveranderingen past 
slecht bij een individuele, meer 
persoonsgerichte benadering waarop 
velen zitten te wachten. Procedures 
die hoe langer hoe meer voer voor 
geletterden zijn en de verantwoorde-
lijkheid te zeer van bestuur naar 
rechtspraak dreigen te verleggen, zijn 
nodig aan herijking toe. Een vooraan-
staand lid van de PvdA heeft 
daarover in een ander verband recent 
gezegd: 

"Onze snel veranderende maat-
schappij begeeft zich nog steeds in 
de richting van grootschaligheid en 
anonimiteit in plaats van persoonlijke 
contacten voorop te stellen. Relaties 
tussen mensen worden vervangen 
door relaties tussen systemen (...), 
een vruchtbare voedingsbodem voor 
diverse vormen van kleine criminali-
te i t " . 

Het gaat hier om een citaat uit een 
artikel van de heer Roethof in het 
Welzijnsmaandblad van oktober 
1986, bladzijde 4. 

Ook gelet op deze meer persoons-
gerichte benadering is artikel 4 en 
daarmee de kern van het wets-
ontwerp sober van opzet, maar groot 
van diepgang. Het laat ruimte voor 
vrijheid van interpretatie, maar het 
laadt tegelijkertijd een grote verant-
woordelijkheid op degenen die als 
bevoegd gezag in het wetsontwerp 
worden aangeduid. Zij zullen moeten 
spreken en daarom worden aange-
sproken. Na decentralisatie moet 
men niet slechts de rijpe vruchten 
zelf wil len oogsten en de ogenschijn-
lijk rotte in de mand van het departe-
ment en de minister willen depone-
ren. Dat moet welhaast het spreken-
de gezag zijn, waarnaar de heer Van 
Mierlo bij het debat over de rege-
ringsverklaring verlangde. Plannen en 
procedures spreken immers niet en 
een nieuwe elite van geletterden die 
de taal van dergelijke plannen en 
procedures kon verstaan, zal meer 
plaats moeten maken voor degenen 
om wie het allemaal begonnen is. Ik 
citeer met instemming het hoofdarti-
kel in de NRC van 9 oktober j l . : 

"Geen overspannen goeddoenerij, 
maar de realiteit blijft, dat groepen in 
de bevolking hulp nodig hebben. De 
zorg voor deze zwakken is een 
onderdeel van onze beschaving. Een 
nieuw sociaal elan is niet in de eerste 
plaats een kwestie van koopkracht. 
Het betekent de bereidheid om 
opnieuw na te denken over hoe wij 
kunnen voorkomen dat er een 
onderklasse gaat ontstaan van 
blijvend kanslozen". 

Voorzitter! Ik vertrouw erop dat 
deze toelichting ook de heer Dijkstal 
(en met hem de gehele VVD-fractie) 
zal doen inzien dat het centrale 
element van onder meer artikel 4 
mede in relatie tot artikel 8 van het 
wetsontwerp niet misstaat. 

De heer Di jkstal (VVD): Daar mag 
geen misverstand over bestaan, 
Voorzitter, waarbij ik in het midden 
laat de discussies die in het verleden 
zijn gevoerd over de formulering van 
artikel 4. Het gaat niet om de vraag 
of ook de VVD niet vindt dat het 
particulier initiatief de ruimte moet 
hebben en de overheid terughoudend 
dient te zijn. Voor ons is in het kader 
van dit wetsontwerp relevant de 
vraag in hoeverre het nog wenselijk 
en noodzakelijk is om vanuit een 
hoger niveau richtlijnen te geven, als 
men de beslissing neemt om 
verantwoordelijkheden, bevoegdhe-
den en middelen bij een ander neer 
te leggen. Dat is dus meer een 
bestuurlijk vraagstuk. 

Minister Brinkman: Voorzitter! Ik 
ben de heer Dijkstal erkentelijk voor 
zijn toelichting. Toch geloof ik dat er 
wellicht nog enige ruimte zit tussen 
zijn interpretatie en die van mij. 
Misschien kan ik nog een nadere 
reactie van de heer Dijkstal veme-
men, later in dit debat, als ik mijn 
betoog eerst heb kunnen vervolgen. 

Voorzitter! Als de regering nu stelt 
— en dat doet zij — dat de samenle-
ving zelf weer meer verantwoordelijk-
heid moet kunnen dragen, haar zorg 
voor de eigen omgeving en voor 
althans een deel van de opvang van 
degenen die hulp nodig hebben, 
moet kunnen laten blijken en als de 
regering stelt dat de invulling van de 
vrije tijd weer meer tot zijn recht 
moet kunnen komen, dan doet de 
regering dat niet vanuit een opwel-
ling van zorgeloosheid en onbekonv 
merdheid over de gevolgen voor 
degenen die achterblijven. Neen, dan 
doet zij dat in de eerste plaats vanuit 
de wetenschap dat ondanks forse 

bezuinigingen, grote overheidsin-
spanningen bij de centrale en de 
lagere overheid op welzijnsterrein 
blijven bestaan en moeten blijven 
bestaan. 

Wij praten vandaag over voorzie-
ningen die, afgezien van kruiswerk en 
gezinsverzorging, toch al gauw zo'n 
900 miljoen gulden alleen al aan 
rijksinspanning kosten. Hoe groot die 
inspanning in de jaren na 1987 
precies moet zijn, kan ik nu overigens 
nog niet zeggen, omdat de begro-
tingsvoorbereiding in het kabinet nog 
niet zo ver gevorderd is. 

De heer Buurmeijer en anderen die 
voor uitbreiding van de reikwijdte van 
de wet pleiten, realiseren zich 
ongetwijfeld dat indirect daardoor 
bezuinigingsdiscussies op een breder 
terrein worden gevoerd. Anderzijds 
besef ik dat een eventueel gezamen-
lijk optrekken in dit huis van VVD en 
PvdA, gericht op het al in 1 987 
overhevelen van gelden naar de 
fondsen via het model van de Raad 
voor de Gemeentefinanciën, het 
feitelijk — let wel, ik heb het niet over 
de politiek — onmogelijk maakt in 
1988 tot 1990 nog in de door de 
Welzijnswet bestreken sectoren tot 
bezuinigingen te komen. Die 
bezuinigingen zouden alsdan per 
definitie elders in de WVC-begroting 
moeten worden gevonden, als ik 
althans de VVD en de PvdA op dit 
punt goed begrijp. 

Voor een goed begrip zeg ik nog 
eens, dat ik nog geen beslissingen 
over de begrotingen voor 1988, 
1989 en 1990 heb genomen. Dat 
heb ik mede niet gedaan, omdat ik 
eerst wil afwachten of een meerder-
heid van de Kamer tot alternatieve 
invullingen komt voor het regerings-
voorstel voor 1987. 

De heer Buurmeijer (PvdA): 
Voorzitter! Ik heb de indruk dat de 
minister de zaak nu net even 
omdraait. Hij legt terecht uit dat als 
je dat model van de Raad voor de 
Gemeentefinanciën toepast op de 
overdracht vanaf 1987 naar het 
Gemeentefonds, zo'n sector dan in 
feite niet meer kan vallen binnen de 
bezuinigingstaakstelling van zijn 
departement. Degenen die dat 
voorstellen — waaronder ik — 
hebben daarmee echter niet de 
verantwoordelijkheid voor de rest van 
zijn bezuinigingstaakstelling. 

Minister Brinkman: Neen, dat 
begrijp ik zeer wel. Daarom heb ik 
ook het woord "feitel i jk" onder-
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streept en niet het woord "pol i t iek". 
Feitelijk ontstaat het gevolg zoals ik 
dat heb geschetst. Ik begrijp ook uit 
de interruptie van de heer Buurmeijer 
dat hij dat erkent. Hij heeft nu in de 
interruptie duidelijk gemaakt wat dan 
zijn verdere motieven zijn. 

De heer Lankhorst (PPR): Voorzit-
ter! Ik vond het heel interessant dat 
de minister zei dat hij van het bedrag 
van 300 miljoen gulden alleen nog 
maar het bedrag van 125 miljoen 
gulden heeft ingevuld, omdat hij 
eerst wil horen wat de Kamer 
daarvan vindt. Hij kan daarmee dan 
rekening houden voor de rest van de 
bezuinigingen. Dat is een heel andere 
procedure dan bij voorbeeld zijn 
collega van Onderwijs en Weten-
schappen volgt. Die heeft direct alles 
duidelijk gemaakt, zodat daarover 
ook een discussie gevoerd kon 
worden. 

De minister heeft dat niet in één 
keer willen doen. Hij heeft eerst dit 
bedrag ingevuld en als de Kamer iets 
anders wi l , kan hij daarmee rekening 
houden voor de rest van het bedrag. 
Dat betekent dus heel duidelijk dat, 
als de Kamer in meerderheid zou 
zeggen dat zij de bezuinigingen van 
125 miljoen gulden voor het 
sociaal-cultureel werk een stuk wil 
verminderen, de minister daar 
rekening mee houdt bij de rest van 
de bezuinigingen die nog moeten 
worden ingevuld. Anders begrijp ik 
zijn opmerking niet. Dan snap ik ook 
niet waarom hij ook voor de helder-
heid van de discussie over de 
Welzijnswet niet direct duidelijk heeft 
gemaakt hoe de bezuinigingen van 
300 miljoen gulden moeten worden 
ingevuld. 

Minister Brinkman: Voorzitter! Ik 
geloof dat wij een aantal dingen 
scherp uiteen moeten houden. De 
bezuinigingen staan als zodanig -
analytisch gesproken — los van de 
vorm en de exacte inhoud van de 
welzijnswetgeving. Dat moeten wij 
ook goed scheiden. Ik meen dat het 
op zichzelf zinnig is om welzijnswet-
geving na te streven, ook indien er 
een geringer bedrag aan middelen 
om zou gaan. Dat kun je natuurlijk 
niet ad libitum vervolgen, maar je 
kunt in ieder geval die zaken geruime 
tijd analytisch scheiden zonder 
politiek ongeloofwaardig te worden. 

Afgezien van het feit dat het 
kabinet vrijheid heeft gelaten aan de 
individuele ministers om hun 
begroting al voor verdere jaren in te 

vullen, getuigt het naar mijn gevoel 
ook van bestuurlijke wijsheid om bij 
zulke ingrijpende beslissingen als nu 
door de regering worden voorgesteld 
voor 1987, eens even af te wachten 
hoe de discussie daarover met het 
parlement wordt gevoerd en wat het 
resultaat van die disussie is, alvorens 
nu nadere besluitvorming over 1988 
tot en met 1990 uit te lokken. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik begrijp 
dat wel. Ik zei ook alleen maar dat 
het een heel interessante opmerking 
was. Dat betekent dat indien de 
Kamer in meerderheid niet met een 
ander voorstel komt en die bezuini-
ging van 125 miljoen op het sociaal-
cultureel werk doorgaat, dit voor de 
minister een indicatie is om daarmee 
dan verder door te gaan. Zegt de 
Kamer echter dat die 125 miljoen 
veel te veel is, dan is dat een 
aanwijzing voor de verdere invulling. 
Het legt dus eigenlijk een extra druk 
op de Kamer bij de besluitvorming 
over die 125 mil joen, anders kan ik 
deze opmerking niet plaatsen. 

Minister Brinkman: Als hij het zo 
formuleert, ben ik het niet met de 
heer Lankhorst eens. Hij analyseert 
overigens de zaak scherpzinnig. Er 
kan op zijn minst nog een aparte 
afweging plaatsvinden bij de 
voorbereiding van de begroting voor 
1988 en volgende jaren. Dan moeten 
opnieuw de verschillende terreinen, 
factoren en overwegingen gewogen 
worden. Ook dan houdt de regering 
een eigen en eerste verantwoordelijk-
heid om met nadere voorstellen naar 
de Kamer te komen. 

De heer Di jkstal (VVD): De minister 
heeft gelijk als hij zegt dat het 
overhevelen per 1 januari naar de 
fondsen twee consequenties heeft. 
Allereerst draait het dan mee in de 
gehele evenredigheidsproblematiek 
tussen gemeenten en rijksoverheid. 
In de tweede plaats moet de dan nog 
resterende taakstelling eiders op de 
begroting van WVC worden gevon-
den en dat is natuurlijk geen 
eenvoudige opgave. Juist om die 
reden hebben wij gisteren in het 
debat met mevrouw Kraaijeveld erop 
aangedrongen dat zicht zou worden 
gegeven op de plaats waar die 200 
miljoen moet worden gevonden. Ik 
wijs erop dat mijn fractie heeft 
voorgesteld eerst de begroting te 
behandelen en te trachten dat zicht 
te verkrijgen voordat wij over de 
Welzijnswet gaan praten. Het ligt 

natuurlijk volstrekt voor de hand dat 
als wij het financieel geheel uitrollen 
er waarschijnlijk ook voor de anderen 
nog weinig noodzaak is met die 
Welzijnswet door te gaan. 

Minister Br inkman: Ik heb echter 
betoogd — ik meen daarvoor ook 
argumenten aangedragen te hebben 
— dat wij toch een scheiding moeten 
aanbrengen tussen het proces van 
wetgeving en het onderwerp van 
wetgeving enerzijds en de afweging 
van financiële prioriteiten anderzijds. 
Ik begrijp zeer wel dat die zaken 
gedeeltelijk ineen vloeien. Dat is 
gisteren tijdens het debat ook 
gebleken. Daarom heb ik ook 
geantwoord op de verschillende 
opmerkingen die op dat punt zijn 
gemaakt. Ik houd echter mijn stelling 
ten principale staande dat je de 
zaken analytisch en dus ook polit iek 
kunt scheiden. Of dat wenselijk is is 
uiteraard uiteindelijk ter beoordeling 
van de Kamer, maar ik vind dat het 
kan. 

Ik vervolg mijn betoog. Ik kom 
mede tot mijn stelling ten principale 
vanuit de opvatting dat bevordering 
van georganiseerde deelname in tal 
van maatschappelijke verbanden een 
goede brug zou kunnen bieden voor 
diegenen die aan de verkeerde zijde 
lijken te staan van de kloof met die 
maatschappij in al haar instituties 
waar mensen zich geborgen weten, 
een baan hebben, zich thuisvoelen, 
niet vereenzamen. Ik hoor de Kamer 
als het ware om voorbeelden vragen. 
Is het niet zo dat amateuristische 
kunstbeoefening en kunstzinnige 
vorming door de actieve inzet die zij 
vragen, meer het karakter en de 
bekwaamheden van personen 
vormen en de zin van het leven 
naderbij kunnen brengen dan een 
meer passief luisteren en kijken naar 
muziek en andere kunst, hoe nuttig 
en plezierig dat laatste op z'n tijd ook 
kan zijn? Geldt dat mutatis mutandis 
niet evenzeer voor de actieve 
sportbeoefening, recreatief en 
georganiseerd? Is het lezen van een 
boek vaak niet bevredigender en 
leerzamer dan de bewegende 
beelden op de voorgrond van een 
luie stoel, hoezeer natuurlijk soms 
ook televisiebeelden ontspannend en 
verrijkend kunnen zijn? Vertegen-
woordigt het bijeen zijn en mensen 
thuis opzoeken als zodanig niet al 
een hulpmiddel bij uitstek om 
vereenzaming en het er schijnbaar 
niet meer bijhoren tegen te gaan? 
Leidt dat dan niet bijna automatisch 
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tot het voor elkaar iets over hebben, 
tot het verrichten van enige inspan-
ning naast alleen maar ontspanning? 
De regeling van opvang van kinderen 
zou aan werkgevers en werknemers 
bij de regeling van de arbeidsvoor-
waarden kunnen worden overgelaten, 
maar daarnaast verdient het toch ook 
overweging degenen die tijd 
beschikbaar hebben — dat geldt 
zowel mannen als vrouwen, zowel 
jong als oud — op te roepen ouders 
die daaraan behoefte hebben daarbij 
te assisteren? Wat voor jongere 
kinderen geldt, geldt mutatis 
mutandis toch ook voor ouderen? Of 
moeten de boodschappen, de ramen, 
het huishouden, de kleine verzorging 
in toenemende mate door betaalde 
krachten worden gedaan omdat het 
heitje voor het karweitje voor de 
jeugd vandaag de dag misschien zou 
misstaan en de volwassenen het zo 
druk hebben met allerlei andere 
dingen, welke dat dan ook mogen 
zijn? 

Er is naar mijn mening accommo-
datie te over in onze samenleving, er 
is arbeidskracht te over. Ik zou mij 
verbazen als er geen nieuw sociaal 
elan in die richting te ontwikkelen 
zou zijn. 

Dit is geen kleffe nostalgie naar 
"de ware knusheid van een verloren 
dorp" (Lindner, Volkskrant 
11.10.1986). Het dorp waar Lindner 
mogelijk in navolging van de NRC 
onlangs naar verwijst, is trouwens 
niet verloren, als men naar de relatief 
gunstige werkloosheidscijfers daar 
kijkt, maar dit terzijde. Het gaat mij 
om een oprechte oproep, geen bevel, 
om althans met elkaar te proberen, 
een nieuw sociaal élan te tonen, 
voortbouwend op "de in organisaties 
aanwezige spir i t " om "vanuit 
langzaam verouderende structuren in 
een overzichtelijk en geleidelijk 
proces nieuwe levensvormen en een 
nieuw maatschappijtype van de 21e 
eeuw te bereiken". Ik citeerde nu 
met instemming professor Schuyt 
("Erasmus zei het al: de rest is 
nonsens", Volkskrant 4.10.1986). 

De heer Lankhorst (PPR): Ik kan het 
best voor een heel groot deel met de 
minister eens zijn, maar het vervelen-
de bij hem is altijd dat hij een beetje 
doet alsof dat nu allemaal volstrekt 
anders is. Ik beperk mij nu bij 
voorbeeld tot de ouderenhulp. Hij 
zegt: de mensen zouden zelf ook, als 
het om ouderen gaat, wel eens de 
handen kunnen laten wapperen, ze 
eens opzoeken en eens wat doen. Uit 

uw eigen Nota zorg voor ouderen 
blijkt, als het om de ouderenzorg 
gaat, dat 81 % van de geboden hulp 
zelfzorg betreft; 16% is mantelzorg, 
0 ,5% vrijwilligerswerk en de 
professionele zorg is 2,2%. De 
minister moet dus niet doen alsof al 
dat werk nu niet door de mensen zelf 
wordt gedaan. Dat zou ik u ook graag 
eens horen zeggen. Het is mij te veel, 
als gesuggereerd wordt dat al dat 
werk nu niet wordt gedaan en dat het 
in de toekomst gans anders zal 
moeten. Dat kan niet, gezien de 
verhoudingen en de percentages die 
ik zojuist heb genoemd. Tegen die 
achtergrond moet je nu al zeggen dat 
bij voorbeeld in de ouderenhulpverle-
ning — dit geldt elders echter ook — 
het meeste werk al wordt gedaan 
door de mensen zelf en dat een heel 
klein deel professionele hulp betreft. 

Minister Brinkman: De heer 
Lankhorst loopt vooruit op wat ik nog 
nader wil betogen. Ik wil hem nu al 
graag een begin van een antwoord 
geven. Uit mijn verdere betoog zal 
ook wel blijken dat hij gelijk heeft, als 
hij zegt dat een belangrijk deel van de 
zorg nu al vrijwillig vorm wordt 
gegeven. Wij moeten echter wel 
nader van gedachten wisselen over 
de vraag, of wij die beweging niet 
verder in gang moeten zetten. 

Bij de interruptie van de heer 
Lankhorst wil ik nog de kanttekening 
plaatsen, dat hij moet oppassen om 
geen appels met peren te gaan 
vergelijken. Nu spreekt hij namelijk 
vooral over zelfzorg en mantelzorg, 
begrippen die wij hier hanteren. 
Vervolgens laat hij daarop percenta-
ges los. De ouderenzorg in totaliteit 
gaat evenwel over meer dan alleen 
mantelzorg en zelfzorg. Wij zouden 
het overigens ook over andere 
vormen van zorg kunnen hebben. Een 
van de vragen waarvoor wij staan, is 
of allerlei vormen van hulp- en 
dienstverlening die er nu zijn niet 
langzaam maar zeker gesubstitueerd 
kunnen worden, nu ook weer in 
jargon sprekend, hetzij naarde 
markt, hetzij van duurdere naar 
goedkopere voorzieningen, hetzij 
anderszins. Daarover gaat mijn 
betoog, dat nog diepgaander kan 
worden, als de heer Lankhorst mij 
daartoe de gelegenheid geeft. 

In het verlengde van het citaat van 
professor Schuyt zou ik zelfs 
evengoed kunnen verwijzen naar het 
zogeheten "M idd le town" in de 
Verenigde Staten, waar met allerlei 
mitsen en maren verschillende oude 

normen en waarden toch ook nog 
wetenschappelijke zowel als 
maatschappelijke toekomstwaarde 
blijken te bezitten. Ik haal die kennis 
uit een boek van Maarten van 
Rossum, "Amerika in klein bestek, 
twee generaties sociologen in 
Middletown 1925-1975)" . Als 
overigens de heren Schutte, Van der 
Vlies en Leerling die studie er nu 
terstond op zouden willen naslaan, 
moet ik hen overigens wel waarschu-
wen, want herlevend geloofsleven 
blijkt in Middletown soms gepaard te 
gaan met variété op zondagochtend 
in de kerk: "An internationally known 
bird trainer will present a special 
program at 10.30 a.m. Sunday in the 
First Church of the Nazarene. 
Tropical and exotic birds gathered 
from around the world will be 
featured. Unbelievable feats! Flying 
backwards! Sword swallowing! Plus 
much more!" (bladzijde 42.) 

Ik wil bij mijn historische terugblik 
niet graag in mijn eigen zwaard 
vallen. Maar ik wil mij wel laten 
leiden door wat Puchinger zei bij zijn 
afscheid van de Vrije Universiteit 
("Tussen Utrecht en Oxford" , 
bladzijde 39): "Nooi t immers zal een 
jonge generatie voor een zaak ernstig 
pleiten, of ze strijdt tevens tegen 
vaagheid, onbelijndheid en tegen 
compromissen die geen stand 
houden". Ik had het dus over 
consumentisme, een mijns inziens 
door de heer Dijkstal en de zijnen 
overdreven individualisering, en over 
het hernemen van eigen verantwoor-
delijkheden waar die nu misschien al 
te zeer gecollectiviseerd zijn. 

Heus, de regering wil niemand 
verbieden, eigen keuzen te maken. 
Maar individuele ontplooiing heeft 
soms ook schaduwzijden. Zij mag 
immers niet leiden tot individuele 
cumulatie van profijt van de overheid 
bij de een onder het motto dat de 
ander (zijn inkomen en omstandig-
heden) een zorg voor de overheid is. 
Niemand zal beweren dat zijn naaste 
melaats is, maar het afstandelijke, 
doofstomme televisiescherm en tal 
van hooggespecialiseerde opvangin-
stituten moeten niet gaan fungeren 
als alibi voor ook wenselijke privé-in-
spanningen om de buurvrouw en de 
buurman, onze medemens, op te 
vangen waar dit wenselijk en 
mogelijk is. Dat kan niet altijd, maar 
met maximaal 38 arbeidsuren in de 
week misschien wel vaker dan nu 
soms gebruikelijk lijkt. 

Vanuit die benadering heeft de 
regering ook haar budgettaire 
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prioriteiten geformuleerd, daarbij 
overigens beseffend dat na inwer-
kingtreding van de wet die nu wordt 
voorgesteld, verandering van die 
afweging tot de verantwoordelijkhe-
den van gemeenten en provincies 
behoort. 

De heer Dijkstal (VVD): Ik vind dat 
de minister de VVD-fractie enig 
onrecht doet. Als wij spreken over 
individualisering weet de minister 
heel goed, dat daar voor ons het 
woord "verantwoordel i jkheid" 
bijhoort; en dan niet alleen verant-
woordelijkheid voor jezelf, maar ook 
verantwoordelijkheid voor de mensen 
om je heen. 

Minister Brinkman: Ik dank de heer 
Dijkstal voor die toelichting. Ik had 
ook de hoop dat wij al debatterend 
wat nader tot elkaar konden komen. 
De heer Dijkstal doet in elk geval een 
eerste poging daartoe. 

Met mijn verhaal wil ik geenszins 
een angstpsychose wekken, als 
zouden mensen geheel en al 
afhankelijk worden van de goeddoe-
nerij van hun buren of van vaak 
wisselende politieke coalities in 
gemeente- en provinciebestuur. Onze 
maatschappij — ik zeg het ook in de 
richting van de heer Lankhorst — kan 
niet meer zonder een fors aantal 
professionals, wier inzet en roeping 
niet genoeg geprezen kan worden, 
evenzeer op het nu in bespreking 
zijnde terrein als op het bredere 
zorgterrein. Tegelijkertijd hebben 
naar mijn mening politici echter de 
dure plicht tegenover maatschappe-
lijke rechten ook maatschappelijk 
plichten te stellen. De maatschappij 
draait niet bij collectieve voorzienin-
gen alleen. Zij behoort zelf basisvoor-
ziening nummer één te zijn. 

Dat is, dunkt mij, voor wie de geest 
van de tijd wil verstaan, een overwe-
ging die ook zou gelden als wij nu 
niet met zo'n groot financieringste-
kort zouden kampen. Het kleiner 
wordende aantal jongeren, zo 
gewend geraakt aan tal van con-
sumptieve bestedingen, zou ons 
terecht verwijten maken over enige 
t i jd, als wij nu die plicht zouden 
afkopen met een langdurige brede 
maatschappelijke discussie zonder 
dat de bordjes voor subsidieloketten 
worden verhangen. Over enkele 
weken staat mijn begroting hier ter 
discussie — en niet nu dus — maar ik 
wil nu al wel kwijt, dat wij het 
dilemma waar ik aan het begin van 
mijn betoog op wees, niet ontlopen 

als wij investeringen en misschien 
onder allerlei voorwaarden op den 
duur ook een hergebruik van 
uitkeringsgelden niet van hogere 
waarde durven gaan achten dan 
allerlei subsidies die onder meer op 
het nu aan de orde zijnde terrein 
worden vergeven. De sportaccom-
modatie en het buurthuis kunnen bij 
meer eigen beheer van de gebruikers 
niet alleen goedkoper zijn, maar ook 
veranwoordelijkheidsbesef van 
gebruikers en misschien ook wel van 
omwonenden helpen ontplooien. Dit 
zijn elk voor zich waarden van 
betekenis, ook op andere maatschap-
pelijke terreinen. 

Voorzitter, dit is dus geen al te 
gemakkelijk inspelen op sentiment, 
dat natuurlijk ƒ 70.000 liever zou 
toekennen aan bejaarden in een 
verpleegtehuis dan aan honden van 
Schippers (als hij het van Thorbecke 
en onze politieke usances had 
gemogen). Als wij al appels en peren 
zouden willen vergelijken, dan 
moeten wij toch in ieder geval eerst 
de intrinsieke betekenis van elk van 
beide meten, alvorens wij de 
onderlinge afweging met geldstukken 
maken. Nee, ik probeer een bijdrage 
tot de discussie te leveren, wetend 
dat andere opvattingen op dit terrein 
ook zullen blijken te bestaan. Wat ik 
echter met mijn bijdrage beoog, is 
aan te geven dat wij het niet hebben 
— zoals de heer Lankhorst deed — 
over een koude sanering via decen-
tralisatie, maar over een herwaarde-
ring van wat overheid en samenle-
ving elkaar over en weer op dit 
terrein te zeggen hebben. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik heb 
nu de hele tijd geluisterd. U zette in 
op het punt van een nieuw sociaal 
elan, dat nodig zou zijn. Ik heb toen 
even gedacht aan de heer Van Agt, 
die heeft gesproken over een ethisch 
reveil. Ik kom verder echter niet meer 
tegen hoe dit vorm moet krijgen. U 
gaat verder ook een tegenstelling 
creëren tussen collectiviteit en de 
maatschappij. Kunt u uitleggen hoe 
in een maatschappij anno 1986 die 
collectieve voorzieningen, de 
collectiviteit, de gemeenschap, de 
maatschappij, uit elkaar zijn te halen 
en hoe je daarin dan een sociaal elan 
kunt ontwikkelen? Ik heb dit tot nu 
toe gemist. 

Minister Brinkman: Ik doe de heer 
Buurmeijer onrecht als ik hem vraag 
geduld te oefenen. Ik heb die vraag 
echter min of meer voelen aanko-

men. Verderop in mijn betoog heb ik 
gepoogd een antwoord te formule-
ren. Misschien kunnen wij later in het 
debat hierop nog terugkomen. 

Wie zich vandaag de dag terecht 
zorgen maakt over een veranderende 
moraal en de hierbij behorende 
toenemende afwentelingsmechanis-
men voor financiële en maatschap-
pelijke verantwoordelijkheden, al dan 
niet gepaard gaande met grote en 
kleine criminaliteit, moet tegelijkertijd 
op zoek gaan naar de oorzaken 
ervan. Wij komen bij dit zoeken 
waarschijnlijk niet automatisch bij 
ideologische vooroordelen uit. Wie 
echter de rol van politieke ideologie, 
bij voorbeeld die welke evenals ik 
individualisering relativeert, wil 
beperken tot de studiejaren of 
discussies in de vrije tijd van polit ici, 
miskent het belang van waarden en 
de uiting ervan in de hedendaagse 
maatschappij en politiek. Zelfs al 
kunnen wij het hier niet onmiddellijk 
met elkaar eens worden over de 
rangorde van normen en waarden, 
alleen al het gesprek erover thuis, op 
school, op het werk, in de vereniging, 
in de politiek, overal waar mensen 
bezig zijn, actief en inactief, heeft 
betekenis, dunkt mij. Deze betekenis 
reikt verder dan de vraag hoe 
voordelig een bepaalde voorziening 
is te verkrijgen, liefst zoveel mogelijk 
gratis. 

Anders dan ik betoogt de heer 
Buurmeijer overigens nog in dit debat 
anno 1986 dat "een maximalisatie 
van hulp en dienstverlening aan 
burgers" moet worden nagestreefd. 
Wat beogen wij eigenlijk met het 
herwaarderen van onze inzet, privé 
en collectief, via enigerlei overheids-
inspanning? Ik durf niet te beweren 
dat opvoedkunde tot mijn competen-
tie behoort, maar de volgende zaken 
hebben, dunkt mij, voor ons allen 
betekenis: actief leren omgaan met 
vrije uren, leren dat voor niets de zon 
opgaat, ervaring opdoen onder 
leiding van iemand die niet alles 
goed praat, maar ook niet elke 
mislukking breed uitmeet, oefenen in 
volharding, je krachten leren kennen, 
het begrip solidariteit in praktijk 
brengen, een handje helpen, zien dat 
orde en regelmaat ook wel eens 
nuttig kunnen zijn, in het voetspoor 
van de minister-president het kwaad 
niet op zijn beloop laten, en ga zo 
maar door. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik werd 
geciteerd en vraag daarom de 
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minister, of hij niet langer maximali-
satie van hulp en dienstverlening 
nastreeft. 

Minister Brinkman: Alleen voor 
degenen die het echt nodig hebben. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Hebt u 
mij iets anders horen zeggen? 

Minister Brinkman: De heer 
Buurmeijer heeft niet de relativering 
aangebracht die ik heb aangebracht. 
Hij heeft breeduit de collectivisatie 
van allerlei voorzieningen aangege-
ven. Hij heeft weliswaar erbij gezegd 
dat wij moeten differentiëren in het 
verlengde van de bezwaren die hij 
zelf ook heeft geformuleerd tegen 
het begrip "een geconstrueerde 
samenleving", maar hij heeft mij in 
eerste termijn onvoldoende duidelijk 
gemaakt dat de maximalisatie op een 
aantal terreinen niet kan worden 
teruggedrongen. Ik kom met 
concrete voorbeelden; dus de heer 
Buurmeijer krijgt nog een kans. 

Als de regering stelt dat met de 
welzijnswet wordt beoogd, de 
verantwoordelijkheid voor toekenning 
van de genoemde betekenissen en 
waardering deels te verleggen van de 
centrale naar de decentrale overheid 
en deels van de overheid naar de 
maatschappij, doet zij dit vanuit de 
overtuiging dat aldus beter kan 
worden ingespeeld op de actuele 
maatschappelijke omstandigheden. 
Beter, want dichterbij de mensen om 
wie het gaat. Beter, omdat mensen, 
gebouwen en apparatuur als het 
ware onder handbereik zijn. Beter, 
omdat niet voor elk type probleem 
een nieuw type voorziening in het 
leven behoeft te worden geroepen. 
De afweging van de een en het ene 
ten opzichte van de ander en het 
andere behoeft dan niet langer een 
abstractie te zijn uit de mond van een 
verre Haagse autoriteit, veelal 
noodgedwongen een ambtenaar 
bovendien en dus niet rechtstreeks 
politiek aanspreekbaar. Het profijt 
van de overheid kan direct worden 
gemeten. In Maastricht moeten de 
zaken misschien anders worden 
aangepakt dan in Groningen. Dat 
weet men daar trouwens al lang en 
dat doet men daar waarschijnlijk ook 
al lang, alle regulering ten spijt. 
Zowel het kwantitatieve als het 
kwalitatieve effect van overheidsin-
spanning is aanstonds zichtbaar en 
controleerbaar in de gedecentraliser-
de opzet van het wetsontwerp. Laat 
ik opnieuw een voorbeeld noemen. 

Ook ik ga ervan uit dat inspannin-
gen op sociaal-cultureel terrein hun 
nut kunnen hebben en blijven 
houden, onder meer ter bestrijding 
van de zogenaamde kleine criminali-
teit. Men mag deze veronderstelling 
mijns inziens echter niet generalise-
ren tot de stelling dat het merendeel 
van de huidige sociaal-culturele 
overheidsinspanningen aan deze 
bestrijding een overheersende 
bijdrage levert. Van Schendelen zei 
het onlangs het meest pregnant (De 
Volkskrant, 8 oktober 1986): 
"Sociale en justitiële problemen 
bestaan al langer (namelijk dan 
tijdens de huidige financieel-econo-
mische crisis), ze hebben meerdere 
oorzaken en ze zijn merkwaardig 
genoeg juist toegenomen in de 
voorbije periode waarin onderwijs, 
welzijn en gezondheid door de 
overheid verwend werden. " 

Nu mogen wij deze stelling van 
Van Schendelen natuurlijk niet 
gebruiken om als het ware a 
contrario redenerend de rol van het 
sociaal-culturele werk bij de bestrij-
ding van de kleine criminaliteit dan 
maar tot nül te reduceren, maar 
enige relativering lijkt op haar plaats 
en op z'n minst moet van plaats tot 
plaats in Nederland afgewogen 
worden welke activiteiten, opvattin-
gen en gedragingen wegens de 
plaatselijk aanwezige personen en 
omstandigheden het beste effect 
kunnen sorteren, om het even of het 
om voetbalvandalen of welke andere 
categorie dan ook gaat. Ik heb daar 
geen pasklare oplossing voor en ik 
wil die ook niet hebben omdat ik dan 
te gauw zou kunnen vervallen tot 
nieuwe abstracties, zoals het stellen 
van de te algemene vraag of de 
tolerantie ten aanzien van het kleine 
kwaad dat onder onze ogen plaats-
vindt, niet te groot is geworden, of 
tot een al te gemakkelijke verwijzing 
naar het sociaal-cultureel rapport 
1986, waarin de particuliere 
inspanning aan bewaking en 
beveiliging inmiddels al evenhoog 
wordt geschat als de collectieve, 
namelijk ongeveer 2 miljard gulden. 
Ik kies met opzet gemakkelijk in het 
gehoor liggende noties om ermee 
aan te geven hoe kwetsbaar de 
positiebepaling vanuit één centrale 
plaats is, als men niet concreet zicht 
heeft op plaatselijke personen, 
omstandigheden en de eventuele 
verschillen daartussen. Waar ik dus, 
nogmaals gezegd, voor pleit is ruimte 
voor een eigen afweging ter plaatse; 
een ruimte waarbinnen vele gemeen-

ten en provincies zich overigens al 
jarenlang in belangrijke mate vrij 
bewegen omdat zij zich daarvoor 
gelukkig ook zelf grote financiële en 
bestuurlijke inspanningen getroosten. 

Maar dat moet dan wel een ruimte 
zijn die men ook durft in te vullen. Ik 
citeer in dit verband met instemming 
een getuige uit onverdachte hoek, de 
heer Roethof die zojuist de zaal is 
binnengekomen, die lid is van de 
oppositie in deze Kamer en voorzitter 
van de Commissie Kleine Criminali-
teit. Hij wil — ik citeer — "de erosie 
van het maatschappelijk middenveld 
stoppen". Hij stelt letterlijk: "de 
indruk bestaat dat de afgelopen 
vijftien jaar veel ouders, leerkrachten 
en sportcoaches conflicten uit de 
weg zijn gegaan, dat wil zeggen, niet 
met jongeren over gedragsnormen 
hebben onderhandeld, zoals de 
theorie veronderstelt, maar voor de 
gestelde vrijheidseisen hebben 
gecapituleerd" (Welzijnsmaandblad 
nr. 10, jaargang 40, oktober 1986). 

Voorzitter! Ik ga terug naar de 
voordelen van decentralisatie. De 
kwaliteit van het werk kan in de 
gedecentraliseerde opzet van het 
wetsontwerp met meer gewicht 
gewogen worden dan alleen met de 
vraag of het voldoet aan opleidings-
vereisten. Ik denk dat met dat alles 
de afstand tussen overheid en 
samenleving daadwerkelijk verkleind 
wordt. En dat wilden we toch al die 
jaren? 

Wat we beogen met onze inzet en 
ons geld, namelijk de waarden die we 
willen overbrengen en de verant-
woordelijkheid die de overheid wil 
nemen respectievelijk overlaten, dat 
alles kan bij decentralisatie beter in 
het zicht blijven. De kwaliteit van de 
overheidsinspanning wordt concreter 
en waarschijnlijk strenger gemeten 
want de wethouder is op welzijnster-
rein gemakkelijker, concreter en 
meer permanent aan de jas te 
trekken dan de minister van WVC die 
nu eenmaal per definitie op reis is 
van de ene generale regeling naar de 
andere, wars van precedenten en 
altijd kijkend naar de buitenkant van 
de gemeentegrens. 

Voorzitter! Ik heb al enkele jaren 
horen zeggen dat dit alles een te 
optimistische kijk op het welzijn en 
de zorgzaamheid in ons land is. 
Immers, er blijken inderdaad en 
helaas nog altijd groepen buiten de 
boot te vallen. En er blijkt bij 
voorbeeld nog altijd geen alomver-
breide leescultuur te zijn en dus is de 
kennis en daarmee de macht nog 

Tweede Kamer Welzijnswet 
16 oktober 1986 
TK12 12-590 



Brinkman 

altijd niet goed genoeg gespreid. En 
zo is er nog meer dat te wensen 
overlaat. Maar is het ook niet waar 
dat gelukkig allerlei verenigingen nog 
altijd bloeien en dat sommige vaak 
weer opnieuw bloeien. En gaat 
welzijn niet velen ter harte, ook als 
dat ten koste gaat van bij voorbeeld 
plantsoen, straatonderhoud, 
riolering, straatlantaarn; kortom al 
datgene wat vroeger in welzijnsland 
gevreesd en gemeden werd? Moeten 
trouwens niet, een beetje ten 
onrechte, kleinere en grotere 
intrinsieke en voor de werkgelegen-
heid van belang zijnde investeringen 
steeds weer het onderspit delven 
voor heiligverklaarde, sterk geïndivi-
dualiseerde koopkrachtoverwegin-
gen? Dreigen wij onszelf ook niet te 
verstrikken in onze eigen redenerin-
gen, terwijl maatschappelijke 
redeneringen soms langs andere 
lijnen lijken te lopen? Laat ik weer 
een voorbeeld noemen. 

De heren Buurmeijer en Nuis 
pleiten voor handhaving van de 
contributievrijdom voor de jeugd in 
de bibliotheek. Nog onlangs pleitten 
hun fracties vurig voor de verlaging 
van de leeftijdsgrenzen voor de 
meerderjarigheid, onder meer om 
zelfstandig op zestienjarige leeftijd 
lid te kunnen worden van een 
omroep en daarvoor te kunnen 
betalen. Niemand van de kamerleden 
heb ik in verband daarmee toen 
opmerkingen horen maken dat 
jongeren die bijdrage niet zouden 
kunnen betalen. Integendeel, 
vermoedens van het tegendeel zijn 
eerder legitiem als bij voorbeeld een 
omroep als Veronica op grond 
hiervan een verdere toeloop van 
leden verwacht. En ik meen toch niet 
dat die leden alleen maar behoren 
zouden tot de door Schuyt onlangs 
zeer laatdunkend beschreven klasse 
van gegoede burgerij, "een klasse 
die door zijn leegheid — dat wil 
zeggen geen bekommernis meer 
hebbend voor andermans of 
maatschappelijke problemen — 
opnieuw de val van de democratie en 
de opkomst van een autoritair 
bureaucratische staat zou bevorde-
ren". Gaat die oppositionele 
redenering dan niet op voor de 
bibliotheek, terwijl ook nog allerlei 
andere, meer particuliere bestedin-
gen bepaald duurder zijn dan 
guldens, en ook bepaald niet altijd 
kennis vermeerderen? 

De heer Nuis (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sta nu langzamerhand 

verbaasd, hoewel ik toch wel eens 
vaker gehoord heb van het vermogen 
van de minister tot citeren, vergelij-
ken en appels en peren in één adem 
bij elkaar brengen. Maar deze 
vergelijking beneemt mij bijna de 
adem. Waar gaat het nu om? Ik heb 
in ieder geval iets proberen te 
zeggen over de betekenis van het 
lezen voor de vorming van mensen. 
Ik heb toen iets over zakken patat 
gezegd, de minister heeft nu een wat 
veredelde soort vergelijking. Maar 
het blijft in wezen dezelfde vergelij-
king die hij aanhaalt. 

Minister Brinkman: Wat wilt u 
daarmee zeggen? 

De heer Nuis (D66): Wat wilt u 
zeggen? U bent met een vergelijking 
gekomen waar ik niets van begrijp. 

Minister Brinkman: Dan zal ik u met 
een aantal nieuwe boeiende citaten 
proberen duidelijk te maken wat ik 
ermee bedoel. Ik had mij namelijk 
geprepareerd op uw interruptie. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik weet 
intussen ook wel dat een al te sterk 
appelleren aan "wi j"-gevoelens, het 
erbij horen, de identiteit van de club, 
de teamgeest of het almaar stellen 
dat voor niets de zon opgaat, 
frustrerend werkt op degenen die er 
niet bij horen en die dat wel zouden 
willen, of misschien wel zouden 
moeten willen. Maar die uitzondering 
mag ons toch niet van de regel 
afbrengen. Wij moeten onze 
inspanning vooral richten op 
degenen die echt niet zonder 
overheidsbemoeienis kunnen, en dat 
zouden er wel eens minder kunnen 
zijn dan het aantal waarmee wij 
gemakshalve in onze vooral kwalita-
tieve discussie over welzijn, zorg en 
vrije tijd gewend lijken te rekenen. 

Nogmaals, de "geconstrueerde 
samenleving" heeft stellig zijn in het 
blad "Beleid en Maatschappij" 
beschreven bezwaren, die ook de 
heer Buurmeijer aanhaalde. Maar 
voor mij telt het politieke bezwaar 
nog meer: wij mogen ons niet 
verschuilen achter generalisaties en 
abstracties, terwijl de maatschappe-
lijke werkelijkheid gedifferentieerder 
is en in veel gevallen ook hoopgeven-
der. Met het gebruik van dit laatste 
woord sluit ik aan bij een groeiend 
optimisme in onze samenleving, 
zoals dat in het Sociaal-Cultureel 
Rapport 1986 (SCR) wordt onder-
kend. 

Datzelfde SCR geeft ons trouwens 

de bewijzen in handen — ik zeg dit 
nog eens tot de heer Buurmeijer — 
die ons leren dat wij moeten 
oppassen niet verstrikt te raken in 
zelfgeformuleerde constructies, 
categorieën en kwalificaties. Heus, 
de heer Buurmeijer en ik hebben 
dezelfde zorgen: wij moeten niet 
verstrikt raken in abstracties. Ik citeer 
het SCR in het bijzonder in zijn 
richting. 

"De afnemende steun voor 
overheidsuitgaven ten bate van een 
aantal sociaal-culturele voorzieninin-
gen zoals die zich in de jaren 
zeventig voordeed, zet zich in de 
eerste helft van de jaren tachtig met 
enkele uitzonderingen voort." 

"Ten aanzien van inkomen en 
arbeid is een ontwikkeling in de 
richting van een postmaterialistische 
cultuur niet aantoonbaar." (Helaas, 
zeg ik.) "Het zou echter het beeld 
vergaand vertekenen indien men aan 
de economische crisis een alles 
omvattende culturele werking zou 
toekennen." 

"Niet moet de indruk ontstaan dat 
het levenspatroon van de werklozen, 
behalve op het punt van werk, een 
abrupt en een volledig afwijkend 
beeld geeft. Onderzoek van de 
situatie in 1983 leidt tot de conclusie 
dat werklozen en werkende met 
betrekking tot aspecten van de 
leefsituatie voor een belangrijk deel 
vloeiend in elkaar overgaande 
categorieën zijn, zij het onderaan de 
ladder." Dit laatste ontslaat ons dus 
niet van de plicht om de inkomens-
ontwikkelingen zorgvuldig te blijven 
volgen, maar er is kennelijk onvol-
doende reden om een sociaal-cultu-
rele tweedeling tussen werkenden en 
niet-werkenden in ons land voor 
bewezen aan te nemen. 

Pregnanter opnieuw het SCR: 
"Meer tijd en geld wordt besteed 

aan elektronische media; participatie 
aan politiek, verenigingsleven en 
vrijwill igerswerk; — de heer Lank-
horst hoort dat het niet alleen over 
de videorecorder gaat — uitgaan, 
openluchtrecreatie, hooby's, sport en 
spel; bezigheden met planten en 
dieren; doe het zelf. Minder tijd 
wordt besteed aan huiselijke 
contacten en lezen. (...) Er is een 
verdubbeling van het zeilplankbezit 
en een vervijfvoudiging van het bezit 
aan videorecorders, er is geen 
versobering aan vakantiedeelname, 
evenmin als van het uitgaansleven." 

"De gegevens over de vrijetijdsac-
tiviteiten waarmee directe uitgaven 
gemoeid zijn, laten geen andere 
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conclusie toe dan dat de recessie het 
Nederlandse publiek als geheel op de 
onderzochte terreinen nauwelijks 
heeft kunnen storen in zijn vrijetijds-
gedrag. Bovendien vertonen de 
verschillen tussen hoge en lage 
inkomensgroepen, ondanks een 
lichte mate van polarisatie bij 
overigens belangrijke zaken als 
autobezit en vakantiedeelname, in 
een groter aantal van de onderzochte 
gevallen eerder stabiliteit en 
nivellering dan toenemende tegen-
stel l ing". 

Voorzitter! Ik ontken niet dat er 
grote kans is voor werklozen om in 
een ongunstige situatie te blijven 
verkeren, zoals ook het sociaal-cultu-
reel rapport aantoont. Daarom 
moeten wij onze inspanningen om 
nieuwe werkgelegenheid te creëren 
handhaven. Maar ik meen met de 
hierboven geciteerde teksten van het 
Sociaal-Cultureel Rapport wel te 
hebben aangetoond, dat wij met de 
"geconstrueerde" bezwaren van de 
heer Buurmeijer niet ver kunnen 
komen. 

In ieder geval tonen, dunkt mij, de 
teksten aan dat er geen sprake is van 
een ideologische vooringenomenheid 
aan mijn kant. Zij geven een maat-
schappelijke werkelijkheid aan die 
misschien op punten wel een andere 
is dan die wij hier op en rondom het 
Binnenhof met elkaar plegen te 
construeren. 

De heer Buurmeijer (PvdA): 
Voorzitter! De afgelopen weken heb 
ik ook het Sociaal-Cultureel Rapport 
gelezen. De citaten zullen juist zijn. 
De minister loopt nu echter volstrekt 
voorbij aan dat ene zinnetje dat de 
fundamentele inhoud van dit rapport 
aangeeft. De minister gebruikte dit 
zinnetje overigens ook. Daarbij wordt 
gedoeld op de mensen die onderaan 
de ladder verkeren. Het zijn de 
mensen die langdurig werkloos zijn. 
Er gaat in onze samenleving een 
segmentatie ontstaan van een niet 
geringe omvang. Dat staat in 
hetzelfde Sociaal-Cultureel Rapport. 

Minister Br inkman: Voorzitter! Ik 
citeer met opzet de passage waarin 
wordt gezegd dat er geen sprake is 
van een sociaal-culturele tweedeling. 
Dat wordt in het Sociaal-Cultureel 
Rapport met tal van statistieken en 
gegevens aangetoond. Ik probeer nu 
juist heel zorgvuldig te formuleren 
dat wij niet de indruk moeten wekken 
als zou er een dergelijke tweedeling 
in ons land zijn. Natuurlijk, er zijn 

problemen. Dat ontken ik ook niet. Ik 
heb dat nadrukkelijk gezegd. Ik hoop 
dat de heer Buurmeijer mijn woorden 
er nog eens op na wil lezen. Naar 
mijn mening moeten wij ons niet 
verstrikken in abstracties en generali-
saties. 

De heer Buurmeijer (PvdA): 
Voorzitter! Er wordt nu weer een 
bepaalde voorstelling van zaken 
gegeven en die wil ik aanvechten. 
Dat er geen sprake is van een 
tweedeling in absolute zin, van een 
tweedeling 50-50, wil ik toegeven. 
Op dit punt verschillen wij niet van 
mening. 

Het sociaal-culureel rapport van 
1986 maakt echter buitengewoon 
duidelijk dat de kans om werkloos te 
blijven bij de langdurig werklozen het 
grootst is. Het langdurig werkloos 
zijn en het behoren tot een etnische 
groepering gaat samen. De inko-
menssituatie en hiervoorgenoemde 
kenmerken gaan samen. Het feit dat 
er die segmentatie is kunnen de 
minister en ik uit hetzelfde rapport 
opmaken. 

Vervolgens wordt in het rapport 
gezegd wat zich "onder aan de 
ladder" bevindt. Daar is het verschil 
tussen werkenden en werklozen niet 
zo groot. Daarbij gaat het echter wel 
om de groep die tot dat segment van 
onze samenleving behoort dan wel 
daar juist boven zit. De situatie voor 
die groep wordt dan ook omschreven 
als buitengewoon problematisch. 

Minister Br inkman: Voorzitter! Dat 
heb ik ook niet ontkend. Ik heb 
sommige passages met opzet 
geciteerd. Vervolgens heb ik mij bij 
het gestelde in deze passages 
aangesloten. Wanneer men eenmaal 
werkloos is, is het risico dat men 
blijft behoren tot de categorie van 
werklozen hoog. Omdat dat risico zo 
hoog is, moeten wij onze inspannin-
gen op deze groep richten. 

Ik heb echter bezwaren gemaakt 
tegen de generalisatie dat mensen 
geen geld over kunnen hebben voor 
zaken als bibliotheek, sportvoorzie-
ning en dergelijke vanwege de 
inkomenssituatie waarin zij verkeren. 
Dat heb ik gezegd. 

Mijnheer de Voorzitter! Gelukkig is 
er sinds de jaren vijftig grote 
welvaart in ons land gekomen en 
gelukkig is die ook ruim gespreid. 
Dat wordt ook in het Sociaal-Cultu-
reel Rapport aangeduid. Gelukkig zijn 
er ook tal van collectieve voorzienin-
gen ontstaan. 

Als de regering nu vraagt, bij 
voorbeeld door afschaffing van de 
contributievrijdom voor jeugdigen in 
de bibliotheek, daarvoor meer te 
betalen dan wel op onderdelen dat 
voorzieningenpakket te beperken, 
althans wat het collectieve deel 
betreft, bij voorbeeld in het sociaal-
cultureel werk, dan houdt dat niet in 
dat het voorzieningenpakket of de 
welvaart als zodanig achter de 
horizon verdwijnt en dat mogen wij 
elkaar vandaag ook niet aanpraten. 

Volgens het Welzijnsweekblad van 
10 oktober 1986 heeft mevrouw 
Kraaijeveld-Wouters in dit verband 
pregnant gesproken. Ik citeer wat zij 
in dit blad zegt. Zij kan ontkennen of 
bevestigen of zij het zo gezegd heeft, 
maar het bedoelde citaat luidt: "Er zit 
een vetlaag tussen overheid en 
burgers. Die vetlaag wordt het eerst 
wegbezuinigd en die vetlaag bent u". 

Wie de ontwikkeling van de 
koopkracht en de consumptieve 
bestedingen van de achter ons 
liggende jaren in brede kringen van 
de samenleving wil analyseren, die 
kan niet aan de indruk ontkomen dat 
enkele zogeheten basisvoorzieningen 
in dat particuliere consumptiepatroon 
een steviger aandeel hadden kunnen 
hebben. Dat gegeven moet niet 
alleen tot een sociaal-economische 
discussie leiden, maar evenzeer tot 
een sociaal-culturele, om van 
opvoedkundige overwegingen nog 
maar te zwijgen. 

Natuurlijk zijn er gevallen waarin 
onze overheidsinspanning te kort 
schiet. Laten wij echter oppassen die 
maatschappelijke werkelijkheid als al 
te eenduidig af te schilderen. Er zijn 
meerdere werkelijkheden en een van 
die werkelijkheden lijkt mij het meten 
van de kwaliteit en het effect van 
inspanningen, het kwantificeren van 
het publieksbereik, het terugdringen 
van al te grote vrijblijvendheid, het 
niet laten sudderen, maar metter-
daad aanpakken van verkeerde 
zaken, het met Seth Gaaikema in zijn 
recente cabaretprogramma niet altijd 
zeggen: dat moet toch kunnen. Dit 
soort overwegingen mogen volgens 
veler besef tenminste ook een motief 
zijn voor bestuursbeslissingen in het 
eind van de jaren '80 en het begin 
van de jaren '90. 

Gemeente- en provinciebesturen, 
maar meer nog de bestuurders van 
allerlei particuliere instellingen zijn 
daartoe al vele jaren toegerust. Wij 
mogen dus best gerust zijn op hun 
afwegingen. Als zij al zo nu en dan 
een fout maken, waarom niet? Dan 
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weten wij tenminste bij wie wij aan 
de bel moeten trekken. Die bel zit bij 
onze afstandelijke overheid vaak 
noch in het kastje noch aan de muur. 

Wij mogen mijn inziens dit beroep 
op maatschappelijk realiteitsbesef 
niet afdoen als zijnde zonder zin, no 
sense. Er is een afnemend begrip in 
onze samenleving voor wat wordt 
genoemd het middle management: 
een geletterde bureaucratische elite, 
die zich zowel in particuliere als in 
collectieve monumentale bouwwer-
ken, procedures en kringgesprekken 
— ik zeg het wat overdreven — lijkt 
af te sluiten voor de buitenwereld 
van cliënten. Mensen weten dunkt 
mij echt wel dat hier en daar 
verhoudingen zijn scheefgegroeid en 
dat de financiële afwegingen soms 
merkwaardig uitpakken. Het is te 
gemakkelijk dat af te doen met een 
verwijzing naar de noodzaak vooral 
iets te doen op andere, bij voorbeeld 
economische terreinen, waar 
ongetwijfeld ook wel wat mis zal zijn. 
Het verhaal over de splinter en de 
balk. 

Het is mij wel helemaal te gemak-
kelijk als uitgerekend de heer 
Buurmeijer zegt dat ik mij "kenmerk 
als een bewindsman die de weer-
standen niet weet te overwinnen. Het 
gaat daarbij om een verstrengeling 
van belangen en instellingen en 
organisaties met die van ambtenaren 
op beleidsafdelingen." 

Was het niet uitgerekend de fractie 
van de Partij van de Arbeid die 
vooropliep bij de behandeling van de 
begroting voor 1985 (Handelingen 
Tweede Kamer, 20 november 1984, 
blz. 1648 en 1649) met het onderuit-
halen van mijn begrotingsvoorstel 
om de zogenaamde koepels 10% op 
hun budget te korten? De heer 
Buurmeijer geeft blijk van weinig 
historisch besef. De heer Worrel l was 
de woordvoerder toen. Misschien wil 
hij zich in een amendement op de 
begroting voor 1987 rehabiliteren, in 
Bunnik en daarbuiten? 

De heer Worre l l (PvdA): Geen 
sprake van! Deze minister heeft toen 
geen beleid gevoerd en geeft 
daarvan ook nu weer blijk. Wi j 
hebben toen met velen in deze 
Kamer gezegd, dat wij bereid waren 
de herstructurering voor onze 
rekening te nemen. Deze minister is 
al twee jaar te laat met het zetten 
van stappen. Hij zou zich dit aan 
moeten trekken en hij zou niet 
moeten verwijzen naar de heer 
Buurmeijer. Er komt in 1987 geen 

rehabilitatie. De minister zal nog 
verrast worden bij de behandeling 
van zijn begroting! 

Minister Br inkman: Die verrassing 
zal ik dan graag over twee weken hier 
meemaken. Ik heb in een heldere lijn 
twee jaar geleden geprobeerd 
duidelijk te maken, dat wij niet altijd 
maar kunnen wachten op allerlei 
nieuwe ingewikkelde procedures. Wij 
moeten een keer doorzetten om de 
geloofwaardigheid van het politieke 
bedrijf ook in acht te nemen. De heer 
Worrell durfde dat met zijn fractie 
indertijd niet aan. Er waren in de 
Kamer overigens meer mensen met 
die mening. 

De heer Worre l l (PvdA): Vanaf 
januari heeft de minister de mogelijk-
heid een stuurgroep in te zetten en 
snel te werken met een daadwerkelij-
ke herstructurering. Tot op dit 
moment heeft hij die stuurgroep nog 
niet eens ingesteld. Hij moet toch de 
Partij van de Arbeid niet verwijten dat 
hij de mogelijkheid niet ziet om vijf 
bekwame mensen in Nederland bij 
elkaar te zoeken en wat op een 
papiertje te zetten? Dat is toch een 
zaak van de minister? Hij is aan zet 
en niet wij. 

Minister Brinkman: Dit laatste 
gegeven zou veelzeggend kunnen zijn 
voor de moed die men in bestuurlijk 
Nederland nog heeft om in deze 
sector iets te realiseren. 

De heer Di jkstal (VVD): De toon van 
de heer Worrell doet vermoeden dat 
de minister raak geschoten heeft. 
Voor de volledigheid wijs ik erop dat 
het niet alleen de Partij van de 
Arbeid, maar ook de CDA-fractie 
was, die de voorstellen van de 
minister onderuithaalde. 

Minister Brinkman: Zonder die 
fractie met name te noemen, heb ik 
dat ook gezegd. Je moet altijd 
vriendelijk blijven. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Ik vind ook dat de minister 
een verkeerd voorbeeld aanhaalt. Als 
hij ons met elkaar de gordijnen in wil 
jagen, dan moet hij dit voorbeeld 
nemen. Voor de minister aantrad, 
hebben wij besloten dat er een 
grondige herordening zou komen van 
de landelijke organisaties. Ik zal die 
geschiedenis niet ophalen, maar het 
is niet de Kamer geweest die het ten 
slotte heeft tegengehouden omdat zij 

de durf niet had om te herstructure-
ren. Wij hebben de minister zelfs 
krachtig gesteund, te komen tot een 
definitieve standpuntbepaling om 
een volledige herstructurering van 
die vreselijke koepel-, koepel- en 
koepel-organisaties te organiseren, 
waar naar ik aanneem een bezuini-
ging uit kan komen van heb ik jou 
daar. Op het moment dat de minister 
dat voorbeeld noemt, moeten wij 
inderdaad constateren dat wij vanaf 
januari wachten tot hij uitvoert wat is 
besloten. Ik wil mij er eigenlijk niet in 
mengen, want ik vind dat hij zijn 
eigen verhaal ontkracht met dit 
voorbeeld. Ik vind het dus jammer 
dat hij net dit voorbeeld neemt. Hij 
had vast betere kunnen bedenken. 

Minister Brinkman: Voorzitter! Ik 
geloof dat mevrouw Kraaijeveld twee 
zaken door elkaar haalt. Ik heb het 
oog op het begrotingsvoorstel voor 
1985. Ik verwijs naar de blz. 1648 en 
1649 van de Handelingen van de 
bespreking op 20 november 1984. 
Toen hadden wij het niet over de 
herstructurering landelijke organisa-
ties, waarover mevrouw Kraaijeveld 
terecht opmerkingen maakt en een 
juiste verwijzing geeft. Ik heb het nu 
over de meer algemene operatie die 
toen werd voorgesteld. Daar kunnen 
wij verschillend over denken; dat is 
uiteraard het goede recht van 
iedereen bij deze discussie. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Maar 
daarbij moet u zich juist herinneren, 
dat u toen met de 10%-korting kwam 
op het moment dat er een feitelijke 
herstructurering van de landelijke 
organisaties zou moeten plaatsvin-
den. Op die gronden hebben wij 
gezegd: wij steunen u niet. Dat was 
namelijk ponds-ponds-gewijs. Daar 
zat geen moed achter. Vandaar dat u 
een volstrekt verkeerd voorbeeld 
gebruikt. Het slaat terug op u zelf en 
niet op de Kamer. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): En er was een vliegende 
equipe van ambtenaren het land door 
aan het sjezen om te kijken hoe dat 
bij al die organisaties zou moeten. 
Dat was dus een beetje een verkeerd 
moment om dat bedrag te pakken. 
Toen hebben wij die bezuiniging 
ergens anders gevonden. 

Minister Brinkman: Voorzitter! Ik 
begrijp dat de Kamer op dit punt een 
andere opinie heeft dan ik. Ik zal dat 
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gaarne bij de komende begrotingsbe-
handeling nader aanhoren. 

Mevrouw Kamp (VVD): De meerder-
heid in de Kamer. 

Minister Br inkman: Dat is dus de 
Kamer. 

Voorzitter! Wij staan hier en nu 
voor de nieuwe afwegingen op ons 
gezamenlijk werkterrein en dan 
moeten wij , dunkt mij, niet schuwen 
het beestje bij de naam te noemen. 
Dat is zonet ook gebeurd. Wij 
moeten ook niet schuwen, gemeen-
te-, provincie- en instellingsbestuur-
ders aan te sporen hetzelfde te doen. 

Ik besef dat ik, dit zeggende, een 
valkuil dreig te graven maar dan een 
andere dan de heer Buurmeijer 
veronderstelde. Ik doel namelijk op 
die van overdreven populisme of een 
te zeer door verkiezingsresultaten 
gelegitimeerd beroep op eigen 
achterban. Ik wil zorgvuldig proberen 
daaruit te blijven, omdat ik het als 
mijn plicht beschouw, ook aan-
spreekbaar te blijven in alle beteke-
nissen van het woord voor diegenen 
wier taal ik misschien niet lijk te 
spreken. Anders zou terecht Schuyts 
verwijt klinken van een arrogante 
coalitiemacht van een politieke elite. 
Daar ben ook ik beducht voor. Maar 
tegelijkertijd moeten wij dan durven 
erkennen, dat geen samenleving, 
groot of klein, het kan stellen zonder 
elites: het fanfare-orkest niet, de 
fabriekshal niet, de chipsindustrie 
niet, de bibliotheek niet, het maat-
schappelijk werk niet en het politieke 
systeem niet. In dat spanningsveld 
tussen populisme en elitarisme 
bevindt zich onze discussie van 
vandaag. 

Wij moeten luisteren en proberen 
elkaar te overtuigen. Niet dicteren, 
wel uitleggen. Niet polariseren. 
Overtuigd blijven van eikaars 
oprechte bedoelingen. Geen knollen 
voor citroenen verkopen aan 
degenen die misschien gewend zijn 
te stellen dat morgen lang genoeg 
duurt om niet nu al aan overmorgen 
te moeten denken. Het financierings-
tekort is er en dat praten wij niet 
weg, zeker niet voor een nieuwe 
generatie die nu al moeite genoeg 
heeft om te begrijpen waarom er van 
elke verdiende of uitgekeerde gulden 
nog zoveel af moet aan allerlei 
voorzieningen. En - ik zeg dat met 
enige nadruk in de richting van de 
heer Dijkstal — wij moeten niet de 
ene reeks bureaucratische abstrac-
ties (samenhang, planning, coördi-

natie) vervangen door de andere 
(deregulering, privatisering, afslan-
king) als wij er niet tegelijkertijd 
concreet bij vertellen waarover wij 
het hebben. Die kwetsbare opstelling 
moeten wij ook aandurven. 

Duizenden willen dolgraag weer 
aan de slag en schieten ook weinig 
op met praten over maatschappijver-
andering, structuurwetgeving en 
korting op koepels, hoe nuttig dat op 
zijn tijd ook kan zijn. Eerste prioriteit 
is voor hen en dus voor ons hoe wij 
werk creëren, liever dan steeds 
permanenter opvang van allerlei 
aard. Ik weet ook wel dat dat 
gemakkelijker gezegd is dan gedaan. 
Maar dat ontslaat ons nog niet van 
de plicht, op lange termijn serieus te 
overwegen of investeringen in 
stadsvernieuwing, milieuverbetering, 
monumentenzorg, de herinrichting 
van ons land, nieuwe polders 
misschien wel en andere blijvertjes 
voor de eigen en opvolgende 
generaties op den duur niet sociaal 
bevredigender uitpakken dan almaar 
verder oplopende kosten van 
psychosociale, medische en sociaal-
culturele opvang, begeleiding en 
hulpverlening. Of een heel andere 
brandende kwestie: wat doen wij op 
langere termijn met de kennelijk 
onontkoombare toenemende 
verstedelijking in de randstad en de 
sociale gevolgen daarvan voor de 
rest van ons land? Die herwaardering 
van investeringsuitgaven en werkge-
legenheid binnen de gestelde 
budgettaire kaders had, naar ik 
meen, verleden week ook de Kamer 
op het oog toen zij de motie-Schutte 
breed steunde. De heer Nuis zegt 
terecht — sprekend over de nood-
zaak van althans enigerlei vorm van 
sociaal-cultureel werk en lage 
drempels in de bibliotheek — dat 
"een landingsbaan in het oerwoud" 
nodig is. Dat is waar. Maar hij moet 
niet overdrijven, als hij de ombuigin-
gen en de invoering van jeugdcontri-
butie nu betitelt als een "hellende 
krater". De heer Nuis zal, om in een 
zijn achterban aansprekende 
beeldspraak te blijven, toch geen 
internationale luchthaven willen 
aanleggen in de Markerwaard, als er 
wel eens een sportvliegtuigje boven 
de polders vliegt met yuppies erin, 
omdat het op het water van het 
Markermeer al zo druk is geworden 
met recreatievaartuigen van yappies? 

De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal niet op die beeld-
spraak ingaan. Ik heb het beeld van 

die hellende krater niet gebruikt in 
verband met de contributievrijdom. Ik 
vind het leuk om beelden door elkaar 
te gooien, maar soms ook wel om ze 
een beetje uit elkaar te houden. Ik 
had het over de krater die was 
geslagen door de bezuinigingen bij 
het sociaal-cultureel werk en zei toen 
dat er ook andere vormen van werk 
bij betrokken zouden worden. Met 
contributievrijdom heeft dat ook niets 
te maken. De contributievri jdom is 
blijkbaar een magneet voor de 
minister wat betreft zaken die er echt 
niets mee te maken hebben. Ik hoop 
dat wij er in dit debat nog eens echt 
over komen te praten. 

Minister Br inkman: Ik kom, zeker in 
detail, nog op allerlei gestelde vragen 
terug, maar omdat de Kamer 
breeduit een aantal algemene 
aspecten van het wetsvoorstel heeft 
belicht, meen ik er goed aan te doen 
ook van mijn kant aan die discussie 
een bijdrage te leveren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met 
opzet de gelegenheid te baat 
genomen de inleiding tot mijn 
antwoord breed uit te meten. 
Misschien gaat dat sommigen een 
"Brugge te ver". Ik beschouw zo'n 
lange termijn vraagstelling intussen 
niet als de uitverkoop van mijn 
departement, maar als een discussie-
bijdrage op zoek naar enigerlei 
mi sschien op den duur toch meer 
bevredigende werkgelegenheid. 
Werk dat voor ieder toch immers in 
belangrijke mate de zin van zijn of 
haar bestaan uitmaakt, of het nu gaat 
om zogeheten produktieve arbeid bij 
bij voorbeeld allerlei technologische 
vernieuwing of werk dat evenzeer 
produktief mag heten, bij voorbeeld 
als het gaat om de zorg voor de 
naaste in enigerlei vorm. 

Vanuit die visie heb ik mij in de 
achterliggende jaren gezet aan 
regelingen voor het welzijn. Ik meen 
dat langs de aangeduide lijn vertrou-
wen in brede kring in onze verzor-
gingsmaatschappij kan blijven 
bestaan. Instellingsbestuurders, 
wethouders, gedeputeerden — in die 
volgorde — kunnen aan mijn 
abstracties concrete inhoud geven. 
Zij kennen en voelen bij uitstek de 
opvattingen en omstandigheden van 
achterban en klantenkring. De 
onontkoombare collectieve en private 
bureaucratie daarentegen vormt hoe 
langer hoe meer een natuurlijk hek 
tussen centrale gezagsdragers en die 
achterban en klantenkring. 

Graag zou ik daarom de centrale 
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opzet van het voorliggend wets-
ontwerp breed gesteund zien in dit 
huis, als het ware als proeftuin voor 
idealen van een nieuw sociaal élan. 
Dat is mij liever dan weer een nieuw 
experiment met vrijgemaakte 
gemeenten voor nieuwe vrijgestel-
den, hoeveel waardering ik ook heb 
voor de resultaten van de experimen-
ten in de huidige proefgebieden voor 
decentralisatie. Wij moeten eens een 
definitieve en tegelijk ook helder 
afgebakende stap durven zetten na 
zovele jaren van gefaseerde genuan-
ceerde en gedoseerde decentralisa-
tie. Dat is ook de reden waarom de 
aanneming van het amendement op 
stuk nr. 32 inzake de mogelijkheid 
van nieuwe experimenten op 
bestuurlijk terrein door de regering 
wordt ontraden. Het zou ons nieuwe, 
voor vele burgers te onoverzichtelijke 
structuren brengen in betrekkelijk 
willekeurige delen van ons land, 
namelijk op verzoek van gemeenten, 
respectievelijk provincies, en 
uiteraard in overeenstemming met 
het ministerie. 

Als de regering en de Kamer op 
den duur onder nader te bepalen 
voorwaarden verder zouden wil len 
gaan met decentralisatie, dan zou het 
mijns inziens — dat is maar mijn 
oordeel — meer aanbeveling 
verdienen daarvoor nu ruimte te 
creëren door in het voorliggende 
wetsontwerp de mogelijkheid te 
openen dat in de toekomst bij 
algemene maatregel van bestuur kan 
worden besloten tot uitbreiding van 
de reikwijdte van het voorliggende 
wetsvoorstel voor het gehele land en 
voor alsdan, dus in de toekomst, 
nader aan te duiden werkterreinen. 
Dat lijkt mij eerlijk gezegd praktischer 
dan de nu bij genoemd amendement 
nr. 32 voorgestelde regeling. 
Misschien mag ik daarover eerst het 
nader oordeel van de Kamer 
vernemen, alvorens ter zake eventu-
eel wijzigingsvoorstellen te doen. Dat 
is tegelijkertijd het antwoord op de 
vraag wat de regeringsverklaring 
bedoelde met het begrip "handhaven 
van de reikwijdte", namelijk een 
voorkeur voor het wetsvoorstel zoals 
het er qua reikwijdte ligt, niet meer 
en niet minder. 

De heer Di jkstal (VVD): Ik heb het 
idee dat de minister zo langzamer-
hand van het wat ideologisch getinte 
deel van zijn betoog overgegaan is 
naar de praktische, bestuurlijke kant 
ervan. In die overgang hoorde ik hem 
zeggen dat met deze centrale wet 

aan het sociaal elan inhoud kan 
worden gegeven. Het is mij nog niet 
geheel duidelijk wat hij daarmee 
bedoelt. Helemaal niet duidelijk is 
voor mij wat ik daarvan in deze wet 
terug kan vinden. 

Minister Brinkman: Vandaag is de 
vraag aan de orde of decentralisatie 
kan bijdragen tot het sociaal elan, tot 
een betere afweging van voorzienin-
gen die vandaag de dag voor 
degenen die in nooddruftige 
omstandigheden verkeren noodzake-
lijk zijn. Dat is bestuurlijk en politiek 
gesproken de kernvraag. Mijn stelling 
is dat dit kan aan de hand van de 
tekst van het voorliggende wetsvoor-
stel, waarmee ik overigens niet wil 
zeggen dat die tot de laatste komma 
zal moeten worden overgenomen. 
Om te voorkomen dat wij alleen in 
bestuurlijke abstracties met elkaar 
spreken, heb ik eerst geprobeerd te 
formuleren wat ik onder dat sociaal 
elan versta, wetende dat daarover 
ook andere opvattingen bestaan. Ik 
heb dan ook gesteld dat de centrale 
artikelen van het wetswoorstel ruimte 
voor een brede interpretatie zullen 
moeten geven. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik wi l u 
twee vragen stellen. Wat betreft het 
sociaal elan beoogt u dat er meer 
tussen mensen gaat gebeuren en 
minder tussen instituties. Kunt u mij 
uitleggen op welke wijze u dat in de 
samenleving van vandaag de dag 
denkt te kunnen bereiken, wat 
daarvoor nodig is, aan welke 
condities dat verbonden is en welke 
sociale infrastructuur daarvoor moet 
komen? Ik nodig u uit daarop in dit 
debat in te gaan. 

Terwijl u zich uitsprak over het 
amendement op stuk nr. 32 — daarin 
zit iets van de convenantsgedachte 
— heeft u en passant al iets gezegd 
over de gedachte van de stuurgroep 
ontwikkelingsprojecten om tot de 
vrijgemeenten te komen. De minister 
van Binnenlandse Zaken heb ik 
echter horen zeggen dat het kabinet 
over dit punt nog geen standpunt 
heeft bepaald. Hij heeft met zoveel 
woorden tegen de woordvoerder van 
de VVD-fractie gezegd dat het 
kabinet zich daarop diepgaand zal 
beraden. Uw woorden komen er op 
neer dat dit allemaal niet meer nodig 
is. 

Minister Brinkman: Ik heb mijn 
afweging gegeven bij de gedachte 
van de Kamer. Ik kom overigens nog 

in detail te spreken over alle amende-
menten en verschillende deelvoor-
stellen. Vanuit de fi losofie van het 
wetsvoorstel waarvoor ik verantwoor-
delijkheid draag en dat door het 
kabinet tot op heden is gesteund, 
geef ik weer waarom ik geen 
behoefte heb - ik meen zeker te 
weten namens het kabinet te spreken 
— aan nieuwe experimenten. Het 
staat de heer Buurmeijer uiteraard 
vrij de regering op dat punt in tweede 
termijn nader aan de tand te voelen. 
Zijn vraag met betrekking tot het 
bevorderen van het sociaal elan in de 
praktijk, was eigenlijk veel indringen-
der. Hij heeft echter de pointe van 
mijn betoog gemist. Ik heb namelijk 
gesteld dat wij op dat punt veel meer 
vertrouwen zullen moeten geven en 
hergeven aan tal van maatschappelij-
ke instellingen. Ik heb het dan niet 
alleen over het klassieke particulier 
initiatief. Ik ga ook niet bekvechten 
over het wel of niet versteend zijn 
daarvan. Het gaat ook om allerlei 
nieuwe vormen van activiteiten van 
mensen, min of meer georganiseerd. 
Of dat nu actiegroepen of buurtcomi-
tés zijn, er zijn tal van verbanden, 
maatschappelijke verbanden, hoewel 
ik begrijp dat dit voor de heer 
Buurmeijer een wat nare bijklank 
heeft, waarbij vandaag de dag 
mensen wel degelijk bereid blijken te 
zijn iets te doen voor de samenleving. 
Ik beoog en betoog om daarbij meer 
aansluiting te zoeken in plaats van 
dergelijke zaken in brede plankaders 
en constructies onder te brengen 
waarbij alles op het oog meer 
geïntegreerd, gestroomlijnd en 
gecoördineerd gaat, maar in de 
praktijk niet blijkt te werken. Dat is de 
pointe van mijn betoog. 

Mevrouw Kraa i j eve ld W o u t e r s 
(CDA): Ik stel nog twee vragen naar 
aanleiding van het betoog van de 
minister. Hij heeft aangegeven wat 
de aard en het doel is van decentrali-
satie en welke plaats dit wetsvoorstel 
daarbij inneemt. Vervolgens heeft hij 
de gedachte van een planmatige 
opzet aangevochten. Mijn indruk is 
echter dat daarvoor in de Kamer op 
geen enkele wijze is gepleit. Zij heeft 
zich zelfs gedistantieerd van wat er 
door (bepaalde) politieke partijen in 
vroeger tijden hierover werd gedacht. 
Het betrof een algemene maatschap-
pelijke opvatting die door de één wat 
pregnanter naar voren werd gebracht 
dan de ander. Ik vraag mij dus af of 
de minister op dit punt niet met een 
elan het wetsontwerp verdedigt dat 
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eigenlijk niet past bij de bijdrage die 
in ieder geval door mijn fractie is 
geleverd. 

Daarnaast wil ik graag nog een 
verduidelijking op een punt dat de 
minister zoeven aanhaalde. Hij sprak 
over mensen die in nooddruftige 
omstandigheden verkeren; daar zou 
het om gaan. Als wij spreken over de 
sociaal-culturele infrastructuur en 
hetgeen in het gehele welzijnsbeleid 
aan de orde is, moet dat niet beperkt 
zijn tot, maar wel speciaal gericht zijn 
op degenen die in nooddruftige 
omstandigheden verkeren, waarbij 
wij nader kunnen invullen wat wij dan 
precies bedoelen. Als ik alleen al kijk 
naar het brede jeugd- en jongeren-
werk en de doelstellingen die daarin 
voor de gehele samenleving aanwe-
zig zijn, dan gaat het over de gehele 
jeugd, niet alleen over degenen die in 
nooddruftige omstandigheden 
verkeren. Wij moeten dit op de juiste 
manier benaderen, anders ontstaat 
het misverstand dat het alleen gaat 
om een verband van noodgevallen, 
terwijl wij spreken over welzijnsvoor-
zieningen die veel verder gaan dan 
alleen voorzieningen voor mensen 
die echt zorg behoeven in de zin van 
de zorgsector. Wij hebben het dan 
over veel méér en andere typen werk. 

Minister Br inkman: Ik meen, 
Voorzitter, dat mevrouw Kraaijeveld 
nu terecht een relativering aanbrengt 
bij de term "nooddruf t " die ongetwij-
feld nog weer lang in de publiciteit 
zal rondzingen. Ik heb geprobeerd 
duidelijk te maken dat het wets-
ontwerp voor een deel betrekking 
heeft op voorzieningen die geen 
echte basisvoorzieningen kunnen 
worden genoemd, maar min of meer 
te maken hebben met vrijetijdsbeste-
ding, terwijl het voor een ander deel 
betrekking heeft op vormen van 
opvang, begeleiding en ondersteu-
ning. Of de term "nooddru f t " daar 
dan precies op van toepassing is, laat 
ik maar in het midden; aan die term 
moeten wij nu ook niet de hele 
discussie gaan ophangen. Wij zullen 
het er echter over eens zijn dat de 
werksoorten waar ik hierbij op doel 
(bij voorbeeld FIOM-tehuizen, Blijf 
van mijn Lijf-huizen, thuislozeninter-
naten e.d.) voorzieningen zijn voor 
mensen die in achterstandsposities 
verkeren. Ik erken dat tal van andere 
voorzieningen evenzeer genoemd 
kunnen worden. Bepaalde onderde-
len van sociaal-cultureel werk (wij 
weten allemaal hoe breed dat in de 
praktijk gedefinieerd is) zijn voor een 

deel vrijetijdswerk, voor een deel 
ondersteunend werk en voor een 
deel opvoedingsondersteunend en 
opvoedingsbegeleidend werk. 

In ieder geval moeten wij ervoor 
oppassen om te stellen dat de 
Welzijnswet zich richt op bepaalde 
strikt te definiëren zaken. Het gaat 
om een breed scala van voorzienin-
gen. Ik heb de nadruk erop gelegd 
dat wij niet kunnen doen - gelet op 
omstandigheden die helemaal buiten 
het door de Welzijnswet bestreken 
terrein liggen — alsof al die voorzie-
ningen noodzakelijk zouden zijn, gelet 
op de maatschappelijke context die 
er overigens is. Daarbij heb ik 
inderdaad de nadruk gelegd op 
welvaartsverschijnselen zoals ik die 
globaal heb aangeduid. 

Voorzitter! Ik ga verder met mijn 
opmerkingen over de reikwijdte van 
het wetsontwerp. De vraag of dan 
niet meteen de reikwijdte van de wet 
kan worden uitgebreid, behoeft 
beantwoording in detail. Ik kom daar 
dus straks nog op terug. Alleen al 
gelet op het nog niet gereed zijn van 
de studie van de commissie-Dekker 
en gelet op de nu' voor 1989 
voorziene evaluatie van de werking 
van de Wet op de bejaardenoorden, 
maar meer nog gelet op de voorziene 
substitutie in de bejaardenzorg, blijf 
ik het algemeen gesteld beter vinden 
om ook voor de in de desbetreffende 
amendementen genoemde voorzie-
ningen hoogstens eventuele uitbrei-
ding in de toekomst van de reikwijdte 
van de wet bij algemene maatregel 
van bestuur te overwegen. Nog 
afgezien daarvan vind ik het amende-
ment van de heer Buurmeijer met 
betrekking tot uitbreiding van de wet 
met het algemeen maatschappelijk 
werk en de gezinsverzorging (en 
kennelijk op termijn ook met het 
kruiswerk) vanuit de opvattingen van 
de PvdA geredeneerd niet consistent, 
gelet op het overigens door hem 
omarmde decentrale karakter van de 
wet. Immers, als ik deze amende-
menten goed begrijp, wordt allerlei 
sturing op de eerstelijnsterreinen 
binnengehaald respectievelijk 
overeind gehouden, binnen nauw 
omschreven financiële kaders 
(namelijk van een doeluitkering, 
eventueel tijdelijk) waardoor zich 
althans bij mij de gedachte aan 
schijndecentralisatie opdringt. In 
ieder geval zou in dit debat helder 
moeten worden of dit het is dat de 
heer Buurmeijer betoogt. 

Ik wil mijn vraag op dit punt ook 
nog wat nader toespitsen. Hoe stelt 

de PvdA-fractie zich eigenlijk centrale 
toetsing concreet voor, als de 
gemeentebesturen de output 
bepalen, om de woorden van de heer 
Buurmeijer te gebruiken? De heer 
Buurmeijer vroeg zich over de wijze 
waarop je gaat toetsen af of datgene 
wat je ermee beoogt er ook werkelijk 
uitkomt, omdat dat het doel van die 
centrale toetsing is. Ik zie het niet 
anders dan dat er daardoor voor 
minister, betrokken gemeenten en 
provinciebesturen alleen maar een 
bureaucratische briefwisseling te 
vrezen valt. Ik hoor daarop graag een 
reactie van de Kamer, alvorens ik in 
tweede termijn mijn definitieve 
opvatting ter zake van genoemde en 
andere amendementen aan de Kamer 
geef. 

De heer Buurmeijer (PvdA); 
Mijnheer de Voorzitter! De minister 
creëert een misverstand. Ik had het 
over de output van bij voorbeeld de 
gezinsverzorging. Daarmee beoog ik 
bepaald niet dat die output door 
middel van centrale sturing wordt 
gerealiseerd. Dat zou nu juist 
bepaald en beoordeeld moeten 
kunnen worden door het bestuur van 
een gemeente. Het gaat om het 
volgende. Wij kunnen ons voorstellen 
dat er op het punt van samenhang 
tussen voorzieningen om te komen 
tot een integrale eerstelijnsvorm, qua 
samenhang en qua aard van de 
voorziening enige centrale sturing 
nodig is. 

Ik kan mij ook voorstellen dat wij 
de retributies, de prijs die aan 
mensen wordt gevraagd, centraal 
regelen om niet in het land allerlei 
grote verschillen te krijgen. Dat heeft 
sterk met inkomenspolitieke uit-
gangspunten te maken. Als het dan 
zou moeten, dan zou ook nog in te 
denken zijn dat de indicatiestelling, in 
relatie tot een aantal andere zaken, 
als centraal toetspunt en dus als 
centrale sturing zou worden meege-
geven. Daarover zijn wij ook niet 
uitgediscussieerd; dat zou in dit 
debat moeten gebeuren. Ik heb 
nadrukkelijk van het uitdrukken van 
de omvang in personeelsformaties en 
dergelijke gezegd dat wij dat niet 
zouden doen. 

Minister Brinkman: Voorzitter! Wat 
is dan nog de vrije output voor een 
gemeente respectievelijk voor een 
provincie. Het gaat hierbij vooral om 
gemeentebesturen. De kwestie van 
de indicatiestelling is natuurlijk 
materieel bepalend voor de vraag 
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hoeveel mensen er in dienst moeten 
zijn. Daarbij is nog helemaal afgezien 
van de exacte vormgeving van dat 
alles. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Er zijn 
nu toch ook wachtli jsten, ondanks de 
indicatiestelling? 

Minister Brinkman: Jawel, maar 
doordat de indicatiestelling op een 
andere plaats wordt bepaald, wordt 
de lengte of het gebrek aan lengte 
van de wachtlijsten op een ander 
niveau bepaald dan op het niveau dat 
uiteindelijk beslissend is voor die 
output. Nogmaals, ik neem wat dit 
betreft de term van de heer Buur-
meijer over. 

Voorzitter! Ik ga graag nog in detail 
in op het amendement, want ik 
begrijp dat het nog niet in definitieve 
vorm is ingediend. Dat maakt de 
discussie ook wat moeilijk. In 
algemene zin is het wat lastig om 
met elkaar discussie te voeren als 
amendementen nog niet geheel 
gereed zijn. Dat is overigens geen 
verwijt aan de heer Buurmeijer. Ik 
begrijp dat het technisch ingewikkeld 
is, maar wij moeten natuurlijk wel 
voorkomen dat wij in een zekere 
slordigheid geraken met elkaar. 
Alleen dat al zou misschien ook voor 
de heer Buurmeijer aanleiding 
kunnen zijn om nog eens te overwe-
gen of mijn meer procedurele 
suggestie echt wel zo'n gekke is. 

Als overigens diverse geachte 
afgevaardigden er nu voor pleiten, 
enerzijds bepaalde voorzieningen 
toch maar onder centrale regie te 
houden en weer andere dan de 
regering voorstelt toch maar te 
decentraliseren, dan moeten zij in 
ieder geval ook nog het volgende 
beseffen. Ik noem dan eerst het 
pleidooi voor centrale regie over bij 
voorbeeld de zogenoemde identiteits-
organisaties, uit vrees voor provinci-
ale onderbrenging in een — wat dan 
heet — vage, neutrale algemeenheid. 
Die woorden zijn niet letterlijk zo 
gevallen, maar ik vat even samen wat 
ik aan bezwaren vanuit de Kamer heb 
geproefd. 

Ik onderken dat probleem, maar 
misschien is de vraag nog wel 
principiëler of uitgerekend de 
identiteitsorganisaties zo verguld 
moeten zijn met enigerlei overheids-
steun, waardoor zij zich immers 
subsidievoorwaarden moeten laten 
welgevallen. Men moet mij goed 
begrijpen, ik sta hier geen nieuwe 
bezuinigingen aan te kondigen, maar 

ik wijs wel op het bijna onontkoom-
bare van zowel decentrale als 
centrale overheidsbemoeienis als 
eenmaal de geldkraan op de 
soevereniteit in eigen kring druppelt. 
De typiste van het departement had 
hier oorspronkelijk, gelukkig niet 
gehinderd door ideologische 
vooroordelen, getypt "de soevereini-
teit in eigen knip". 

Voorzitter! Eerder zou die omstan-
digheid misschien moeten leiden tot 
vernieuwing van de eigen bijdrage 
aan de eigen organisaties en tot een 
verbeterde profilering ten opzichte 
van anderen om aldus te kunnen 
ontkomen aan vage algemeenheid. 
Anders valt er niet aan te ontkomen, 
dat in toenemende mate de invloed 
van gebruikers niet meer via de eigen 
organisatie als lid, vrijwilliger, 
donateur en dergelijke tot gelding 
komt, maar via politieke besluitvor-
ming van de overheid, die plannen 
maakt voor de voorziening en deze 
financiert. Ook voor de organisaties 
voor werkende jongeren zou mutatis 
mutandis wel eens hetzelfde kunnen 
gelden. 

Aan het slot van mijn algemene 
inleiding heb ik nog een tweede 
kanttekening, die van veel prakti-
scher aard is. Een betrekkelijk 
willekeurig resultaat van amendering 
in het voorliggende wetsontwerp zou 
wel eens kunnen zijn dat het 
financiële model, dat nu in het 
wetsontwerp is neergelegd, opmer-
kelijke wijzigingen ondergaat. Dat is 
dan kennelijk onontkoombaar en wat 
het financiële herverdelingsmodel 
betreft ook niet ten principale 
onbespreekbaar voor de regering. 
Maar ik wil wel dat op voorhand die 
consequenties duidelijk zijn, opdat 
niet later discussies ontstaan, zoals 
na aanvaarding van de Wet op de 
bejaardenoorden, die er — heel 
oneerbiedig gezegd — globaal wel 
eens op neer lijken te komen dat de 
wijzigingsvoorstellen zo allemaal niet 
bedoeld waren. Mijn medewerkers 
hebben zich beijverd cijfermatig aan 
te geven welke consequenties 
aanvaarding van diverse amende-
menten zal hebben. Ik ga er dus van 
uit dat de Kamer zich van die 
consequenties bewust zal zijn als zij 
aanmerkelijke wijzigingen zou willen 
aanbrengen ook in de reikwijdte van 
het wetsontwerp. Daarmee wil ik 
overigens niet op voorhand gezegd 
hebben dat een vrij willekeurig 
eindresultaat van amenderingen in 
het wetsvoorstel zonder meer de 
instemming van de regering zou 

kunnen hebben. Het eindresultaat 
moet immers bestuurlijk ook nog 
uitvoerbaar blijven. Dat feit alleen al 
rechtvaardigt mijns inziens de 
opschorting van het politieke 
eindoordeel over het samenstel van 
amendementen, dus inclusief die met 
betrekking tot de reikwijdte van de 
wet, tot een later moment in dit 
debat. 

Voorzitter! Het welzijn, zoals qua 
reikwijdte gedefinieerd in het voor 
ons liggende wetsontwerp is mij dus 
een zorg. Het is niet slechts een 
managerial item. U weet dat ik mijn 
aarzelingen heb gehad over dit 
wetsontwerp en dit ontwerp zal ook 
zeker niet de laatste stap op het door 
de regering in gang gehouden 
decentralisatieproces zijn, zelfs niet 
als ik onverhoopt een van de weinige 
resterende fans van het wetsontwerp 
zal blijken te zijn. Nu wij dan eindelijk 
en gelukkig staan voor de parlemen-
taire eindbehandeling van dit 
wetsontwerp wil ik er ook voor gaan 
staan zoals het produkt van jarenlan-
ge arbeid er nu ligt. Ik ben mevrouw 
Kraaijeveld er overigens erkentelijk 
voor dat zij nu al aan het voor ons 
liggende ontwerp steun wi lde geven. 

Dit alles moest mij van het hart — 
ik onderstreep het woord "ha r t " — 
met vier nieuwe jaren welzijnsbeleid 
voor de boeg. Ik heb het deze keer 
niet in de krant gezet alvorens het 
aan u voor te leggen, maar ik heb, 
zoals u hebt gemerkt, wel de krant 
goed bijgehouden. Het begrip 
"zorgzame samenleving" heb ik 
gepoogd toe te lichten en te 
actualiseren. Ik heb geprobeerd uit te 
leggen wat ik versta onder een meer 
sobere samenleving die toekomst-
waarde heeft, waarin mensen werken 
voor zichzelf maar ook voor anderen, 
geborgen zijn en zich thuis voelen; 
een samenleving met gevoel voor 
traditie en continuïteit, maar 
evenzeer met een open oog voor 
vernieuwingen die metterdaad, dus 
niet in woorden, praktische verbete-
ringen inhouden. 

Dan wil ik nu verder ingaan op de 
verschillende onderdelen van het 
wetsontwerp en de daarover in detail 
gestelde vragen. 

De Voorzitter: Ik wil graag eerst de 
vergadering schorsen. 

De vergadering wordt van 1 8.25 uur 
tot 20.00 uur geschorst. • 

Minister Br inkman: Voorzitter! 
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Graag wil ik de Kamer, althans de 
leden daarvan die nu aanwezig zijn, 
op de hoogte brengen van wat mij 
ertoe heeft gebracht om het begrip 
"welz i jn" te definiëren, zoals dat in 
het kader van de ontwerp-welzijns-
wet is gebeurd. De heer Lankhorst 
heeft bij voorbeeld gevraagd, of dit 
een overkoepelend begrip is of dat 
de minister daarbij een andersoortige 
indeling voor ogen staat, mede met 
het oog op de terminologie die in de 
verschillende begrotingshoofdstuk-
ken wordt gehanteerd. Uit dat type 
vraagstelling blijkt hoe zwaar de 
erfenis van de kaderwet specifiek 
welzijn op de huidige discussie drukt. 
Ik heb er bij herhaling in deze Kamer 
op gewezen dat het alles met elkaar 
in verband brengen een weinig 
helder criterium oplevert voor in de 
praktijk bruikbare wetgeving. Daarom 
heb ik in het ontwerp voor de 
welzijnswet bewust gekozen voor het 
samenbrengen van een beperkt 
aantal zaken, waarvoor een duidelijke 
niveautoedeling is voorgesteld en 
waarvoor op het lokale niveau en 
voor een deel op het provinciale 
niveau een duidelijke — en daar gaat 
het om — onderlinge afweging van 
die voorzieningen mogelijk is. Het is 
ook de bedoeling dat in de praktijk 
ook gevoeld wordt dat die voorzie-
ningen onderling samenhangen en 
dat de onderlinge afwegingen reëel 
zijn, in die zin dat de afweging veelal 
niet gaat tussen bij voorbeeld een 
bibliotheek en een wijkvoorziening 
voor bejaarden, maar natuurlijk wel in 
abstracto. Veelal gaat het primair om 
een afweging tussen bepaalde 
deelsectoren. Vandaar dat ik in de 
vorige kabinetsperiode al aan de 
Kamer heb voorgesteld om voortaan 
te spreken over datgene wat wij nu in 
het ontwerp van de welzijnswet 
bijeen hebben gefc-acht en in de Wet 
op de bejaardenoorden. Door 
sommigen in de Kamer is al ge-
vraagd om die wet voortaan de wet 
op de bejaardenzorg te noemen, 
althans daarnaar te streven. Ik spreek 
ook over de wetgeving op het terrein 
van de jeugdhulpverlening. Kort en 
goed, er is afstand genomen van het 
begrip "specifiek welzi jn", zoals dat 
vroeger in den brede werd geformu-
leerd. Daarvoor in de plaats is 
wetgeving gekomen respectievelijk 
voorgesteld met een beperktere 
reikwijdte. 

Dit staat op zichzelf los van de 
gehanteerde begrotingsindeling. 
Welzijn vormt een aspect van een 
groot aantal voorzieningen, zoals die 

op de begroting staan en voor een 
deel op de begroting van andere 
departementen. De begrotingstoe-
lichting interdepartementaal 
welzijnsbeleid probeert in woorden 
de samenhang tussen die verschil-
lende voorzieningen aan te geven, 
voor zover die er is. 

De heer Buurmeijer heeft mede in 
verband hiermee gevraagd wat nu 
precies de redenering is, niet alleen 
in dit debat, maar ook in de brief van 
28 augustus aan de Kamer, aangaan-
de de toedeling van verschillende 
voorzieningen naar een bepaald 
wetgevingscomplex. Als ik zijn 
vraagstelling goed begrepen heb, is 
die, of het primair een afweging is 
van wat er centraal dan wel decen-
traal kan worden geregeld of dat het 
een afweging is van de voorzieningen 
die samenhangen in die zin dat zij 
onderling uitwisselbaar moeten zijn 
of iets dergelijks. Dit laatste is voor 
mij bepalend. Primair daarom moeten 
de eerste-lijnsvoorzieningen niet in 
een geheel ander circuit worden 
gebracht dan daar waar in de praktijk 
niet onderling wordt afgewogen en 
zeker niet daar waar feitelijk geen 
sprake van substitutie kan zijn. Als je 
dus bij voorbeeld de gezinsverzor-
ging onderbrengt in eenzelfde 
wetteli jk kader als de bibliotheek, is 
substitutie van voorzieningen niet 
mogelijk. Natuurlijk kan de gemeente 
op abstract niveau wel zeggen: ik 
heb zoveel geld over voor de 
bibliotheek of zoveel voor de 
gezinsverzorging. Er is evenwel geen 
bestuurlijke afweging naar aanleiding 
van de vraag, of meer respectievelijk 
minder gezinsverzorging meer dan 
wel minder mensen in verpleegtehui-
zen, bejaardenoorden, ziekenhuizen 
of bepaalde instellingen van opvang 
tot gevolg heeft. Dat bedoelen wij 
met substitutie en samenhangende 
voorzieningen. Vanuit die optiek pleit 
ik ervoor om eerstelijnsvoorzieningen 
in ieder geval niet onmiddellijk te 
halen uit het bestuurlijke kader en, 
voor een deel, wetgevingskader, 
waarin zij zijn ondergebracht met 
instemming van de Kamer. Ik verwijs 
naar de motie-Dees/Kraaijeveld-
Wouters, op stuk 18 111, nr. 9. 
Daarin is indertijd nadrukkelijk 
verwoord dat de samenhang tussen 
eerstelijnsvoorzieningen en het 
zorgcircuit bepaald een punt van 
overweging is. Het begrip eerstelijns-
voorziening is toen — ik erken dat — 
vrij beperkt van omvang gedefini-
eerd. Dat is gebeurd in de vorige 
kabinetsperiode, in de Kamer in 

zekere zin. Niet vanuit de continuïteit 
geredeneerd, is er vervolgens een 
regeerakkoord gekomen. Het nieuwe 
kabinet heeft op basis van dat 
regeerakkoord gezegd, dat het nog 
eens moest overwegen of die lijn een 
goede is geweest. Het wi lde, omdat 
het zo ingewikkeld was, daarvoor een 
externe instantie inhuren, niet zijnde 
een reguliere adviesraad, maar een 
onafhankelijke commissie van 
derden, namelijk de commissie-Dek-
ker. Daarna wilde het dan een 
definitieve keuze maken over de 
onderbrenging van de verschillende 
voorzieningen. Gisteren is in een 
interruptiedebatje met mevrouw 
Kraaijeveld duidelijk geworden, dat 
dan verschillende opties openstaan. 
Dat is ook geen omstreden zaak. Ik 
ben best bereid te eniger tijd over die 
verschillende opties te spreken, maar 
niet nu. Ik vrees althans dat je dan de 
discussie in de commissie-Dekker op 
voorhand frustreert. Dat lijkt een 
procedureel bezwaar dat politiek 
wordt opgepoetst. Ik heb echter ook 
een voldoende inhoudelijke motive-
ring gegeven met de opmerking, dat 
je ook de substitutie moet kunnen 
nastreven die je in theorie zegt na te 
streven, bij voorbeeld naar aanleiding 
van onze gesprekken over de nota 
Eerstelijnszorg. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik denk 
dat de minister een kleine dwaling 
maakt door te zeggen, dat per 
definitie samenhang en substitutie in 
één kader moeten komen. Ik heb 
gisteren betoogd dat je ook tussen 
eerste en tweede lijn een substitutie 
kunt realiseren — buitengewoon 
moeilijk voor ieder — zonder dat 
daartussen een samenhang aanwezig 
is in de zin van planning, beheer, 
niveau en wat dies meer zij. 

Minister Brinkman: De heer 
Buurmeijer bedoelt het niet zo, denk 
ik. Ik geloof dat wij dan van een wat 
cynische levensopvatting zouden 
getuigen. Ik wil dan even redeneren 
vanuit mijn ervaring in de afgelopen 
jaren. Dit zou veronderstellen, dat de 
verschillende voorzieningen met hun 
besturen, zoals die vandaag de dag 
functioneren, niet in staat of niet 
bereid zouden zijn om zodanig met 
elkaar samen te werken in bij elkaar 
behorende circuits dat het daadwer-
kelijk tot overheveling van geld van 
de ene voorziening naar de ander zou 
komen. Ik zie wel in, dat er argumen-
ten vanuit de praktijk voor zijn te 
geven, maar je mag toch niet zeggen 
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dat dit altijd waar is. Als dit echter 
overwegend waar zou zijn, zou in 
theorie ook waar zijn dat het dan op 
zichzelf niet uitmaakt in welk 
wettelijk systeem je bent onderge-
bracht. Ik ga uit van een minder 
cynische levensopvatting. Je zult 
toch op z'n minst moeten proberen 
binnen de eerste lijn na te gaan of 
bepaalde zaken niet scheef zijn 
gegroeid. Op basis daarvan kan je 
dan binnen die eerste lijn tot herinzet 
van middelen komen. Als vervolgens 
in de tweede lijn bepaalde voorzie-
ningen niet langer thuishoren, omdat 
zij te kostbaar zijn of anderszins 
onwenselijk of omdat zij te veel in 
specialismen geraken, moet je 
tweedelijnsvoorzieningen in relatie 
brengen met eerstelijnsvoorzienin-
gen. Als dit dan ook niet functio-
neert, kan je vervolgens tot nog 
abstractere afwegingskaders komen, 
bij voorbeeld een afweging met 
bibliotheken, buurthuizen of iets 
dergelijks. Ik weiger echter op 
voorhand te geloven dat eerstelijns-
voorzieningen in zichzelf of ten 
opzichte van tweedelijnsvoorzienin-
gen niet met elkaar zouden willen of 
kunnen samenwerken. Ik vind dat je 
ze daartoe moet dwingen. Dat zijn 
namelijk de afwegingskaders die ook 
voor de cliënten voor de hand liggen. 
Als een bejaarde graag wil worden 
opgenomen in een pakket van zorg, 
maakt hij voor zichzelf toch niet eerst 
de afweging of hij naar de biblio-
theek, een bepaalde opvangvoorzie-
ning voor gezinsverzorging, een 
bejaardenoord of ziekenhuis zal 
gaan. Die afweging vindt plaats in 
overleg met de huisarts, om te 
bezien wat thuis nog met hulp van de 
gezinsverzorging kan, het kruiswerk 
en het ziekenhuis. Dat moet dus ook 
het bestuurlijke en organisatorische 
kader voor die afweging zijn. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Dit 
voorbeeld leidt ertoe dat u alle 
vormen van zorg, hulp en dienstver-
lening categoraal oplost. 

Minister Br inkman: Dit is een 
miskenning van mijn redenering. De 
gezinsverzorging werkt bij voorbeeld 
niet alleen voor bejaarden, maar voor 
iedere leeftijdscategorie. Er zijn 
enkele typen voorzieningen die per 
definitie categoraal zijn, zoals de 
jeugdhulpverlening, maar er zijn tal 
van zorgvoorzieningen die voor 
iedere categorie van de bevolking 
functioneren. Desalniettemin gaat 
een lid van de bevolking naar een 

bepaald samenstel van voorzienin-
gen, omdat hij het desbetreffende 
type zorg nodig heeft. Hij heeft op 
dat moment helemaal niet in zijn 
hoofd dat hij ook iets te maken kan 
hebben met een andersoortige 
voorziening. Ik neem met opzet twee 
uiteenlopende voorzieningen zoals 
een bibliotheek en gezinsverzorging. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik sprak 
u erop aan dat u substitutie en 
samenhang met elkaar vermengt. Ik 
heb bepleit dat in de eerste lijn 
samenhang bestaat. Tegelijkertijd 
heb ik gezegd dat samenhang tussen 
de eerste en de tweede lijn niet 
nadrukkelijk nodig is, mits wij ertoe in 
staat zijn, deze te substitueren, in die 
zin dat wij financiën van de ene 
sector naar de andere kunnen 
brengen. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Voorzitter! Mag ik hier een 
vraag aan toevoegen, waarmee ik 
meteen een opmerking maak tegen 
het betoog van de heer Buurmeijer 
in? 

Moeten wij niet de substitutie 
bevorderen en mogelijk maken door 
een wettelijk kader, welke dit ook 
mag zijn? De samenhang kan ook tot 
stand worden gebracht tussen 
wetten en voorzieningen in verschil-
lende wettelijke kaders. Eerst moet 
echter de principiële vraag worden 
beantwoord hoe het moet met de 
financiering en de structuur. Hierbij 
moet vervolgens een zo goed 
mogelijk wettelijk kader worden 
gevoegd, dat stimuleert wat je wil 
bereiken. Dit kan in alle wetten 
staan; daarover ben ik het met de 
heer Buurmeijer eens. Als je bedacht 
hebt hoe het moet, kun je pas gaan 
zoeken naar het beste wettelijke 
kader dat voorhanden is. Daarom 
maken wij de keuzen later. Is dit geen 
betere benadering? 

Minister Brinkman: Hierover ben ik 
het met mevrouw Kraaijeveld eens. Ik 
adviseer de Kamer dan ook, de 
definitieve beslissing uit te stellen, 
namelijk totdat de commissie-Dekker 
heeft geadviseerd en er een rege-
ringsstandpunt is. Dan zal de gehele 
discussie over het verzekeringsstelsel 
als zodanig worden gevoerd. 

De heer Buurmeijer heeft terecht 
gezegd dat hij de rechten van de 
verzekerden wil garanderen, ook in 
zijn systeem. Ik vraag mij af hoe hij 
denkt dit te kunnen doen, wanneer hij 
de gelden binnen een bepaald 

budget naar gemeentebesturen 
overhevelt. Dan ontstaat er spanning 
met de Algemene Bijstandswet en de 
AAW. Ik heb zodanige instructies van 
de betrokken collega's in het kabinet 
gekregen dat ik op dit punt geen 
duimbreed kan wijken, zolang het 
niet helder is dat weglekken naar de 
ABW en de AAW wordt voorkomen. 
Zelfs indien dat helder is, is het de 
vraag of ik ermee kan instemmen. 
Anders stellen wij de rechten van de 
verzekerden weliswaar in schijn 
zeker, maar doen wij feitelijk aan 
budgetvervuiling. Datgene wat een 
gemeente niet met het afgepaalde 
budget kan betalen, lekt dan in de 
praktijk weg naar voorzieningen op 
grond van de bijstandswet of de 
AAW. 

De heer Buurmeijer is voldoende 
deskundig op dit terrein om te weten 
dat zijn amendement op dit punt 
verheldering behoeft. Nogmaals, ik 
heb het nog niet gezien, maar ik heb 
van mijn medewerkers begrepen dat 
hij hiermee nog worstelt. Het is 
moeilijk discussiëren over iets wat de 
heer Buurmeijer in zijn betoog heeft 
aangekondigd en waarop ik wil 
ingaan, maar waarvan ik geen 
duidelijke tekst in de vorm van een 
amendement voor mij heb waartegen 
ik concrete bezwaren kan formuleren. 
Ik probeer via vragen en antwoorden 
erachter te komen wat de heer 
Buurmeijer precies beoogt. Nog eens 
zeg ik dat er natuurlijk een volledige 
discussie met de Kamer kan worden 
gevoerd op het moment dat het 
regeringsstandpunt over het advies 
van de commissie-Dekker ter tafel 
ligt. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik ben het 
op deze punten aardig met de 
minister eens. Ik heb gisteren al naar 
voren gebracht dat ik er geen 
voorstander van ben, nu zo maar een 
aantal voorzieningen onder de 
welzijnswet te brengen. Het betoog 
van de minister over de samenhang 
in de eerstelijnsvoorzieningen, bij 
voorbeeld voor het ouderenbeleid, 
kan ik helemaal volgen. Ik kan echter 
niet volgen waarom de zorgwet 
volgens het regeerakkoord nu opeens 
niet doorgaat. Het was ook steeds de 
visie van de minister dat bij voor-
beeld een samenhangend ouderen-
beleid in de zorgwet moest worden 
ondergebracht. Hij heeft er een 
streep door gezet en nu moeten wij 
allemaal wachten op de commissie-
Dekker, die nog wat dingen moet 
uitzoeken. De minister moet mij eens 
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uitleggen waarom in het regeerak-
koord staat dat de zorgwet, die 
helemaal past in hetgeen hij zegt, 
niet doorgaat. 

Minister Brinkman: In de eerste 
plaats omdat, ondanks de deregule-
ringsaspecten ervan— oud-staatsse-
cretaris Van der Reijden en ik zelf 
hebben ons daarvoor beijverd en er is 
in het kabinet ook bepaald een hartig 
woordje over gesproken — de beide 
regeringsfracties tijdens de formatie 
met elkaar hebben vastgesteld dat 
dit ontwerp toch nog te bureaucra-
tisch van karakter was. Dat zou 
volgens hen niet de route kunnen 
zijn, waarlangs de onderlinge 
afweging van voorzieningen respec-
tievelijk de substitutie van die 
voorzieningen zou kunnen plaatsvin-
den. Dat politieke gegeven heeft het 
huidige kabinet tot de conclusie 
geleid dat het intrekken van het 
wetsontwerp gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening 
moet worden bevorderd. Het kabinet 
heeft daartoe inmiddels een beslis-
sing genomen. Het kabinet heeft 
tegelijkertijd gezegd, mede lettend 
op bezuinigingstaakstellingen die er 
in het totale veld liggen, dat het toch 
wel eens nuttig zou kunnen zijn om 
het hele systeem van financiering op 
dat punt opnieuw onder de loep te 
nemen, hoewel je je in theorie zou 
kunnen voorstellen dat in gescheiden 
financieringssystemen het naast 
elkaar opereren van verschillende 
zorgvoorzieningen niet belemmerend 
behoeft te werken op samenwerking 
tussen de verschillende voorzienin-
gen. Toch blijkt in de praktijk dat dit 
niet altijd even praktisch is. Ik druk 
mij voorzichtig uit; het is denkbaar 
maar er komt dan een vrij ingewikkel-
de constructie op tafel te liggen. Dat 
zo zijnde, heeft het kabinet aan de 
commissie-Dekker gevraagd of het 
niet zinnig zou zijn om ten principale 
te bekijken of er niet één financie-
ringssysteem zou kunnen komen, 
respectievelijk of bepaalde voorzie-
ningen niet van het ene financie-
ringssysteem naar het andere zouden 
moeten. Concreet gezegd, of je 
bepaalde dingen niet uit de begroting 
naar het verzekeringscircuit zou 
moeten brengen, dan wel omgekeerd 
uit het verzekeringscircuit naar de 
begroting of nog anders, of je 
bepaalde dingen niet uit het collec-
tieve circuit naar het private circuit 
zou moeten brengen. 

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter! 

Het is mij op dit moment niet geheel 
duidelijk. Er is in de eerste termijn 
gesproken over verbreding van de 
wet om twee redenen. De eerste was 
- het idee van de VNG — : als er 
meer in zit en we moeten bezuinigen 
dan kunnen wij gemakkelijker die 
keuzes maken. De andere betrof het 
tot stand brengen van de samenhang 
tussen de voorzieningen die er al in 
zitten en de drie die erbij komen. Dit 
laatste heb ik begrepen van de heer 
Buurmeijer, die een aantal voorstel-
len heeft gedaan voor die verbreding, 
te weten het algemeen maatschap-
pelijk werk, flankerend beleid en de 
woon-tussenvoorzieningen. Als ik 
hem goed begrepen heb, zegt de 
minister dat het vraagstuk van 
samenhang enerzijds en substitutie 
anderzijds met elkaar verband 
houden. Je moet voorzichtig zijn, 
aldus de minister, om daar al te snel 
uitspraken over te doen. Hij heeft 
gezegd, dat je een algemene 
maatregel van bestuur zou kunnen 
opnemen waarin je die dingen regelt. 
Natuurlijk is het dan wel van belang 
of de minister dit in het decentralisa-
tieperspectief, dat de heer Buurmeij-
er heeft geschetst, plaatst. 

Minister Brinkman: Voorzitter! Bij 
de mogelijke algemene maatregel 
van bestuur heb ik nadrukkelijk over 
iets facultatiefs gesproken omdat ik 
de discussie over wat er met 
bepaalde voorzieningen gaat 
gebeuren, voor het kabinet en voor 
de Kamer open wil houden. Ik geef 
een concreet voorbeeld, zodat wij 
weten waarover wij het hebben. Wat 
doe je nu met het kruiswerk? Laat je 
dat in het collectieve verzekerings-
systeem — de AWBZ — of breng je 
het naar de begroting — de rijksbe-
groting dan wel de gemeentebegro-
ting of misschien de provinciale 
begroting hoewel dit laatste in de 
praktijk niet zo voor de hand ligt — of 
moet je het kruiswerk geheel of ten 
dele naar de private markt brengen, 
hetzij in de vorm van collectieve 
herverzekering, hetzij voor een deel 
van de mensen die ervan gebruik 
maken, hetzij voor een deel van de 
voorzieningen die onder het kruis-
werk vallen? Al die discussies kunnen 
naar mijn mening buitengewoon 
zinvol zijn, maar het kabinet wil er nu 
geen definitief oordeel over vellen. 
Vandaar dat ik zeg, dat wij nu niet de 
weg op moeten die de heer Buur-
meijer op voorhand lijkt te willen 
ingaan met hetgeen hij aankondigt. Ik 
erken daarbij dat hij zelf heeft 

gezegd, dat hij dit wat het kruiswerk 
betreft ook nog niet onmiddelli jk 
geregeld ziet. Desalniettemin wil ik 
vroegtijdig dat grenspaaltje slaan. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik wil 
een aanvullende vraag stellen. Als 
het gaat om een wettelijk kader, stelt 
u dan als randvoorwaarde dat er een 
substitutiemogelijkheid in dat ene 
wettelijke kader moet zitten tussen 
de eerste en de tweede lijn? 

Minister Br inkman: Ik denk dat de 
overheid, in casu de rijksoverheid, 
altijd de mogelijkheid heeft om 
buiten het terrein dat de heer 
Buurmeijer nu aanduidt — het 
samenstel van eerste en tweede lijn 
— ook nog substituties te doen 
plaatsvinden. Maar dat is dan 
substitutie in een heel andere 
terminologie, namelijk de politieke 
prioriteitenweging: hoeveel geld heb 
ik over op mijn budget voor het 
samenstel van de zorg van eerste en 
tweede lijn en een geheel andere 
voorziening. Ik noem twee concrete 
voorbeelden: op het departement van 
WVC de bibliotheken of de welzijns-
uitkering en bij een ander departe-
ment bij voorbeeld het basisonder-
wijs. Ik geloof dat dat geen substitu-
tie in de zin die bij zorgvoorzieningen 
geldt. Bij substitutie van zorgvoorzie-
ningen proberen wij duurdere 
voorzieningen door goedkopere te 
vervangen of bepaalde collectief 
gefinancierde voorzieningen door 
enigerlei private inspanning te laten 
vervangen. Dat kan dan in de vorm 
van een verzekering, of door de 
mensen er zelfstandig verantwoorde-
lijk voor te stellen. Wij moeten dus 
rondom dat begrip "subst i tut ie" niet 
onbewust een misverstand creëren. 
Wij moeten zorgvuldig onderschei-
den waar wij het met elkaar over 
hebben. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Wilt u 
substitutie tussen zorgvoorzieningen 
binnen één wettelijk kader regelen, of 
zou het volgens u ook tussen twee 
wettelijke kaders geregeld kunnen 
worden? 

Minister Brinkman: Wij hebben de 
commissie-Dekker gezegd dat een 
aantal kabinetten al van oordeel is 
geweest dat men er verstandig aan 
zou doen de zorgvoorzieningen 
bijeen te houden, ook in één wettelijk 
systeem, voorheen de WVG, later de 
WGM. Die optie is dus niet zonder 
meer van tafel. Wij hebben de 
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commissie meegedeeld het graag te 
horen als ze van mening was dat de 
zorgvoorzieningen anders geregeld 
zouden moeten worden, op welke 
manier dan ook. Dit houdt echter niet 
in dat het kabinet op dit punt een 
ommezwaai maakt en het probleem 
ook wel oplosbaar acht als de 
zorgvoorzieningen via de welzijnswet 
aan de gemeenten worden overgela-
ten, met welke vormen van sturing 
dan ook. Dan wordt naar mijn 
oordeel de discussie op voorhand op 
het verkeerde been gezet. Ik spits de 
zaak nu wat toe op de eerstelijns-
voorzieningen, omdat ik meen dat die 
een belangrijk deel in de discussie 
over de reikwijdte van de wet 
uitmaken. 

De heer Buurmeijer (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! ... 

De Voorzitter: Ik verzoek de leden 
de minister zijn betoog te laten 
vervolgen. Ik neem aan dat er nog 
een uitvoerige tweede termijn komt. 
Mevrouw Kamp mag nu een korte 
interruptie plaatsen. 

Mevrouw Kamp (VVD): Sluit de 
minister uit dat de commissie-Dekker 
aandacht besteedt aan de mogelijk-
heid van decentralisatie? Ook de 
huidige WVG kent de optie van 
decentralisatie. 

Minister Br inkman: Dat heb ik toch 
ook niet ontkend. Maar de discussie 
over de vorm van decentralisatie en 
het wettelijk kader kan pas volgen 
nadat ten principale duidelijk is waar 
de verantwoordelijkheden liggen, 
hoeveel geld ervoor beschikbaar kan 
worden gesteld en of de overheid 
(lokaal, provinciaal of centraal) er 
enige verantwoordelijkheid voor wil 
nemen. Wij moeten toch de juiste 
volgorde in acht nemen. 

De heer Buurmeijer heeft gevraagd 
of het mogelijk is een overzicht te 
geven van de verschillende onderde-
len van het kruiswerk. Uit gesprekken 
met mijn medewerkers heb ik 
begrepen dat dit niet zo eenvoudig 
is. Ik sluit niet uit dat het van belang 
zou kunnen zijn een dergelijk 
overzicht te geven, maar het lijkt mij 
onverstandig om dergelijke gegevens 
in mijn antwoord in eerste termijn 
even vlot over de tafel te brengen. 
Wi j moeten in de eerste plaats 
erkennen dat de verschillende 
onderdelen van het werk vaak 
verweven zijn en in de tweede plaats 
moeten wij erkennen dat een aantal 

werkzaamheden, bij voorbeeld de 
werkzaamheden die gerelateerd zijn 
aan de basisgezondheidszorg, vaak 
een preventieve werking kunnen 
hebben. Het directe effect is dus niet 
onmiddellijk te meten. Er zijn 
bovendien nog wel andere overwe-
gingen. Well icht kan het bedrag voor 
kruiswerk op de begroting, liever 
gezegd in het FOGM, wat meer 
gedetailleerd zou worden. Ik moet dit 
dan eerst bespreken met de staats-
secretaris en met de betrokken 
organisatie, vooral ook omdat wij niet 
over alle gegevens beschikken. 
Indien die gegevens beschikbaar zijn 
te stellen, zeg ik graag toe ze aan de 
Kamer door te geven. 

Hiermee wil ik overigens niet de 
indruk wekken dat er vervolgens 
vrijelijk in de posten kan worden 
geschoven. Anders gezegd: wanneer 
de Kamer het idee zou hebben dat er 
op het gebied van het kruiswerk 
misschien bewegingen zijn waarbij 
oneigenlijke werkzaamheden onder 
de definitie van kruiswerk worden 
gebracht (dit is alles een irrealis), 
moeten wij eerst eens met elkaar 
discussiëren over de feiten alvorens 
wij tot conclusies komen. Ik wi l dus 
echt voorkomen, dat wij als het ware 
achteraan beginnen te redeneren. Dit 
klinkt heel dreigend in de richting van 
de heer Buurmeijer, maar zo bedoel 
ik het niet. Ik hecht er echter aan, dat 
wij zorgvuldig opereren, juist omdat 
het kruiswerk in belangrijke mate 
gedecentraliseerd is, maar dan 
binnen de bedrijfskolom. 

Mevrouw Kamp (VVD): Voorzitter! 
De minister biedt aan om te bekijken 
of hij de werkzaamheden van het 
kruiswerk in zijn beschouwingen kan 
betrekken. Ik wijs erop, dat de 
basisgezondheidszorg dat het 
kruiswerk doet — ik denk hierbij aan 
de nul- tot vierjarigen — nu een 
AWBZ-financiering kent, terwijl de 
collectieve preventie bij de vier- tot 
negentienjarigen via de rijksbegroting 
wordt gefinancierd. Misschien kan de 
minister in zijn antwoord zijn visie op 
dit punt geven. 

Minister Brinkman: Ik kan niet 
toezeggen dat bij de tweede termijn 
het antwoord onmiddellijk ter tafel 
kan komen. Op dit punt kan ik geen 
voorspelling doen. Ik wil mij er wel 
voor inspannen om de feiten ter tafel 
te brengen. Dat is het minste wat ik 
kan toezeggen. 

Voorzitter! Ik kom tot een afron-
ding van dit onderdeel en wil hierbij 

de vraag van de heer Buurmeijer nog 
beantwoorden. Hij vroeg wat nu 
exact de taak is van de commissie-
Dekker. Naar ik meen is de Kamer op 
de hoogte van de exacte taakom-
schrijving van de commissie-Dekker. 
Als dat niet het geval is, ben ik graag 
bereid om die de Kamer te doen 
toekomen. Ik wil deze taakomschrij-
ving overigens wel met enkele 
woorden aanduiden. 

In de eerste plaats is gevraagd in 
welk wettelijk kader de eerstelijns-
zorg geregeld zal moeten worden nu 
het WGM-perspectief is weggeval-
len. In de tweede plaats is aan de 
commissie gevraagd te adviseren 
over de mogelijkheden tot beheer-
sing van de volumeontwikkeling, 
onder meer als gevolg van de 
vergrijzing. Dit is mede gevraagd met 
het oog om tot substantiële kosten-
vermindering te komen. Deze 
terminologie komt overigens in de 
taakopdracht voor. 

Hierbij dient onder andere in beeld 
te komen: de mogelijke verschuiving 
van intra- naar extramurale zorg. Dit 
aspect hebben wij ook zojuist met 
elkaar besproken. Ook de gezinsver-
zorging en het algemeen maatschap-
pelijk werk zal dan in de beschouwin-
gen van de commissie moeten 
worden betrokken. 

In de derde plaats moet onder-
zocht worden hoe uitvoering gegeven 
kan worden aan de substitutie van 
dure naar goedkopere voorzieningen, 
inclusief die voor ouderen, zoals 
voorzien in het heroverwegingsrap-
ports inzake vergrijzing. 

Voorzitter! Hiermee heb ik de 
hoofdtaken aangegeven. Er is tevens 
gevraagd aan te geven welke 
consequenties hieraan verbonden 
zouden kunnen zijn voor de wetge-
ving in haar meer juridische beteke-
nis en qua financieringssystematiek. 
Zoals men ziet, staan de beleidsvra-
gen voorop. De vragen over de 
uitvoering hebben nadrukkelijk niet 
de hoogste prioriteit. Desalniettemin 
zijn de vragen over de uitvoering van 
belang. 

Ten aanzien van het algemeen 
maatschappelijk werk, wil ik groten-
deels verwijzen naar hetgeen ik in 
meer algemene zin over de eerste lijn 
heb gezegd. Ik wil in dit verband nog 
een vraag stellen aan de heer 
Buurmeijer. Mij is namelijk nog niet 
duidelijk wat het amendement op dit 
punt zou kunnen inhouden. 

De heer Buurmeijer heeft een 
amendement ingediend, waarin staat 
dat bij algemene maatregel van 
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bestuur, in het belang van de 
afstemming van het algemeen 
maatschappelijk werk op daarmee 
samenhangende voorzieningen, 
regels kunnen worden gesteld 
omtrent de aard van het werk en de 
samenwerking met andere voorzie-
ningen. Is dit amendement inderdaad 
zo ingediend? 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ja. 

Minister Brinkman: Voorzitter! In 
tweede termijn wil ik dan graag van 
de heer Buurmeijer vernemen hoe hij 
die bepaling nu kan rijmen met 
datgene wat hij in eerste termijn 
stelde. Hij zei dat het gemeentebe-
stuur de instantie is die bepaalt hoe 
groot de output — dit woord 
gebruikte de heer Buurmeijer — is 
aan maatschappelijk werk. Ik begrijp 
dat volgens de heer Buurmeijer het 
bijdragesysteem, de indicatiebepa-
ling en de beschikbaarheid 24 uur 
per dag absolute voorwaarden 
moeten zijn. Dat is ook conform 
datgene wat wij nu aan rijkszijde 
bepalen. Mijn vraag is nu: hoe denkt 
de heer Buurmeijer dat de grote 
lijnen van die algemene maatregel 
van bestuur er uitzien en hoe denkt 
hij te voorkomen dat er een spanning 
optreedt tussen deze maatregel en 
zijn voornemen om tot decentralisatie 
te komen waarbij er een vrije 
afweging kan plaatsvinden tussen 
enerzijds een bepaalde voorziening 
voor maatschappelijk werk en 
anderzijds bij voorbeeld een voorzie-
ning voor buurt- en clubhuiswerk of 
een voorziening voor bibliotheek-
werk. 

Ik hecht aan het stellen van deze 
vraag, omdat er in budgettair en 
bestuurlijk opzicht ongetwijfeld 
spanning kan ontstaan als de 
algemene maatregel van bestuur 
geformuleerd wordt vanuit een 
samenhang met andere eerstelijns-
voorzieningen. Dat betekent immers 
dat een bepaalde budgettaire 
taakstelling aan het gemeentebe-
stuur wordt gegeven die in mindering 
komt op de bestuurlijke vrijheid van 
dat bestuur. Ik vind dat wij elkaar op 
dit punt helderheid moeten verschaf-
fen. Het lijkt mij goed, dat in tweede 
termijn te doen. 

Ik geloof dat ik mij ontslagen mag 
achten van de verplichting, nu nog in 
detail te antwoorden op de wel 
gevreesde ontploffing van het 
verdeelmodel van de Welzijnswet. Ik 
denk dan aan het in een betrekkelijk 
korte periode toevoegen van de 

gelden van de gezinsverzorging aan 
de voorgestelde verdeelsystematiek 
voor de overheveling van gelden van 
de rijksbegroting naar de begroting 
van het Gemeentefonds. Bij de 
gezinsverzorging gaat het om een 
bedrag van zo'n 1,3 mld. Als dat 
wordt samengevoegd met het aantal 
honderden miljoenen guldens dat nu 
aan het Gemeentefonds op termijn 
wordt overgeheveld, dan komen wij 
alleen verdeeltechnisch al in de 
grootst mogelijke problemen. Dat is 
in de stukken ook meer in detail 
uitgewerkt. Mocht de Kamer hierover 
nog vragen hebben, dan ben ik 
uiteraard graag beschikbaar om die 
te beantwoorden. 

Er is ook een vraag gesteld over de 
positie van de gezinsverzorging in de 
proefgemeenten. Deze gemeenten, 
waaronder Brunssum, Goes en 
Rotterdam, hebben een systeem 
waarbij centraal, dat wil zeggen: door 
het ministerie, de volgende eisen en 
richtlijnen worden geformuleerd. Ik 
noem in de eerste plaats de functie-
omschrijving en de doelstelling van 
de gezinsverzorging. Wat is nog wel 
en wat is niet meer gezinsverzorging? 
Daarbij is bij voorbeeld de vraag in 
discussie of kinderopvang wel tot de 
taak van de gezinsverzorging mag 
worden gerekend. In de tweede 
plaats noem ik de regelingen met 
betrekking tot de indicatiestelling. In 
de derde plaats de regelingen inzake 
de eigen bijdrage. In de vierde plaats 
de verhouding tussen directe en 
indirecte kosten in elke regio. In de 
vijfde plaats de richtlijnen met 
betrekking tot de informatievoorzie-
ning. 

Dit samenstel van richtlijnen 
betekent in de praktijk dat er geen 
ruimte is om te schuiven met gelden 
van de ene naar de andere voorzie-
ning. Anders geformuleerd betekent 
dat dat er een vrij groot bureaucra-
tisch systeem is ontstaan rondom het 
hele gebeuren. Die ervaring in een 
aantal proefgemeenten leidt mij niet 
onmiddellijk tot de conclusie dat wij 
moeten redeneren in de richting die 
de heer Buurmeijer althans op 
langere termijn voorziet. 

Bovendien is in een aantal 
gemeenten - ik noem nog eens 
Brunssum, Goes en Rotterdam -
onmiddellijk de situatie ontstaan 
waarin de door mij in algemene zin 
als dreigend omschreven afwenteling 
op AAW en ABW werkelijkheid werd. 
Reden waarom de meest betrokken 
ministers meteen hebben moeten 
ingrijpen. Kort en goed: er worden 

ervaringen opgedaan, maar zij zijn 
niet in alle opzichten gunstig. Ik zeg 
dat allemaal vanuit het denkkader dat 
tot op heden het kabinetsbeleid heeft 
gekenmerkt. Ik zeg niet dat dat 
denkkader tot in alle eeuwigheid 
overeind moet blijven. Daarvoor 
hebben wij dan ook onafhankelijke 
deskundigen ingehuurd. 

Ik kom bij een volgend groot 
complex van vragen en opmerkingen, 
namelijk de verschillende ouderen-
voorzieningen, meer specifiek het 
flankerend ouderenbeleid en de 
woontussenvoorzieningen. Bij diverse 
gelegenheden heb ik met de Kamer 
van gedachten mogen wisselen over 
de vraag of bepaalde ouderenvoor-
zieningen beter onder de reikwijdte 
van de Wet op de bejaardenoorden 
dan wel onder die van de Welzijns-
wet zouden moeten ressorteren. Het 
gaat daarbij vooral om de voorzienin-
gen van flankerend beleid, woontus-
senvoorzieningen en het gecoördi-
neerd bejaardenwerk. Bij de laatstge-
noemde werkvorm wil ik nu niet meer 
te lang stilstaan. Nadat hiervoor een 
aantal jaren een rijksbijdrageregeling 
heeft gefunctioneerd in het kader 
waarvan de voornaamste beleidsver-
antwoordelijkheid al bij de gemeente 
lag, is die voorziening tijdelijk onder 
de reikwijdte van de Wet op de 
bejaardenoorden gebracht. Daarbij is 
uitvoering gegeven aan een motie 
van de Kamer, die daarom vroeg. Het 
is daarbij mede de bedoeling 
geweest van zowel de Kamer als 
mijzelf om het gecoördineerd 
ouderenwerk te zijner tijd definitief 
onder te brengen in de Welzijnswet. 
Dat moment lijkt nu te zijn gekomen. 
Ik kom daarom daarop nu niet meer 
terug, ook niet na kennisneming van 
de argumenten van de heer Lank-
horst om het gecoördineerd oude-
renwerk blijvend in samenhang 
met andere ouderenvoorzieningen 
te regelen. 

Minder eenstemmigheid heb ik tot 
nu toe mogen constateren ten 
aanzien van het flankerend beleid. 
Het verschil van mening betrof 
daarbij niet zozeer de doelen die met 
het flankerend beleid moeten worden 
nagestreefd, als wel de vraag welk 
wettelijk kader de beste voorwaarden 
biedt voor de realisatie daarvan. Ik 
wil in het kort nog eens de kernpun-
ten van de discussie memoreren en 
die nadrukkelijk plaatsen in het 
algemene kader van de vergrijzings-
problematiek en het spanningsveld 
ten aanzien van de beschikbare 
collectieve middelen. Die situatie 
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noopt tot een zo doelmatig mogelijke 
herschikking van gelden voor 
ouderen, zodat deze gelden optimaal 
kunnen worden aangewend. Het 
flankerend beleid is een belangrijk 
mechanisme om die gewenste 
verschuivingen te bereiken. Daarvoor 
is dan wel essentieel, dat dit 
flankerend beleid in samenhang met 
het overige ouderenbeleid wordt 
gevoerd, ook in financiële zin. Dat 
betreft met name de samenhang met 
een belangrijke intramurale sector als 
de bejaardenoorden omdat, waar dat 
mogelijk en verantwoord is, substitu-
tie moet worden nagestreefd van 
intra- naar extramuraal. Het blijkt ook 
uit de plannen die provincies en de 
grote gemeenten op grond van de 
Wet op de bejaardenoorden hebben 
opgesteld, dat deze besturen in 
belangrijke mate zo'n substitutiebe-
leid nastreven. Wanneer de financië-
le en bestuurlijke regeling van het 
flankerend beleid van de Wet op de 
bejaardenoorden wordt overgebracht 
naar de Welzijnswet, wordt die 
mogelijkheid tot dat substitutiebeleid 
sterk beperkt. 

Het voorgaande vormt voor mij niet 
de enige overweging om vast te 
houden aan een pleidooi in deze 
eerste termijn voor een blijvende 
regeling van het flankerend beleid in 
de WBO. Wij worden - ik merkte 
dat al op - geconfronteerd met het 
buitengewoon belangrijke vraagstuk 
van de vergrijzing in de samenleving. 
Op grond daarvan is er sprake van 
een toenemend beroep op de 
overheid om extra collectieve 
middelen ter beschikking te stellen 
voor de groei van de ouderenvoorzie-
ningen. Des te meer is het van 
belang, te voorzien in waarborgen 
opdat de gelden die nu met het 
ouderenbeleid zijn gemoeid, daarvoor 
ook gereserveerd blijven. Die 
waarborg is wel gelegen in het kader 
van de Wet op de bejaardenoorden 
— uiteraard binnen de budgettaire 
grenzen die de wetgever daarvoor 
stelt — omdat de specifieke uitkerin-
gen op grond van die wet alleen 
besteed mogen worden aan ouderen-
voorzieningen die in de wet worden 
genoemd. Zulk een waarborg is niet 
gelegen in de Welzijnswet. In het 
kader daarvan zullen de gemeenten 
immers op termijn ruime schuifmo-
gelijkheden hebben tussen de 
verschillende voorzieningen. Of zich 
dat ook feitelijk zal voordoen, staat 
nu niet ter discussie. Gemeenten 
hebben ook eigen middelen die zij 
kunnen inzetten. Het gaat mij om 

datgene wat bestuurlijk mogelijk 
respectievelijk onmogelijk is op basis 
van de voorgestelde wetgeving. 

Ik heb al gezegd dat ik dat 
schuiven alleen al vanwege de 
politieke prioriteitstelling voor de 
desbetreffende groep van relatief 
zwakkeren in de samenleving, 
namelijk een aantal bejaarden dat 
bepaalde voorzieningen echt nodig 
heeft, minder gewenst vind. Gelet op 
die prioriteit, vind ik het dus minder 
gewenst om gelden die met het 
ouderenbeleid zijn gemoeid, 
onderhevig te maken aan dergelijke 
schuifmogelijkheden. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Wil de minister eens aange-
ven, ook gelet op de opstelling die 
wij hebben gekozen, hoe het verhaal 
dat hij nu houdt, zich verhoudt tot 
zijn vurig pleidooi van vanmiddag 
voor decentralisatie, waarin wij ons in 
grote lijnen wel konden herkennen? 

Minister Brinkman: Voorzitter! Daar 
kom ik in detail nog op terug. Ik 
geloof echter wel, dat mevrouw 
Kraaijeveld hier ten onrechte het 
begrip "decentral isatie" in de 
discussie brengt, omdat de ouderen-
voorzieningen waarover wij het hier 
hebben, al gedecentraliseerd zijn. 
Het gaat nu alleen om het budgettai-
re afwegingskader waarin dat alles 
tot zijn recht komt en om het 
bestuurlijke afwegingskader van de 
ene voorziening ten opzichte van de 
andere voorziening. Ik wil daaraan 
graag nog een aantal praktische 
opmerkingen toevoegen, opdat 
duidelijk wordt waarover wij het met 
elkaar hebben. Nogmaals: er mag 
geen misverstand over bestaan, dat 
die ouderenvoorzieningen al 
gedecentraliseerd zijn. Sterker nog: 
op voorstel van een gemeente kan 
krachtens de Wet op de bejaarden-
oorden flankerend beleid worden 
toegevoegd aan die desbetreffende 
gemeente door het provinciebestuur. 
De gemeente staat zelfs een beroep 
op de Kroon open, indien het 
gemeentebestuur het niet eens is 
met het provinciebestuur bij een 
eventuele afwijzing van dat verzoek 
van de gemeente. Ik geloof dus dat 
het decentralisatie-element in deze 
discussie op een andere manier van 
toepassing is. Hoewel ik erken dat 
mevrouw Kraaijeveld hiermee een 
punt scoort, geloof ik toch dat het 
meer gaat om de vraag welk 
afwegingskader aan de orde zou 
moeten zijn. 

De heer Di jkstal (VVD): Dit is mijns 
inziens een essentieel punt. De 
minister heeft gelijk wanneer hij zegt 
dat de uitvoering van het flankerend 
beleid op dit moment ligt bij de 
gemeenten. Hij heeft echter ook 
gezegd dat de regering de vergrij-
zingsproblematiek zo belangrijk vindt 
dat zij de gemeenten niet de 
mogelijkheid wil geven om gelden, 
die door haar zijn bestemd voor dit 
doel, te gebruiken voor iets anders. 
Dat zou in het kader van de brede 
welzijnswet kunnen. Daaruit spreekt 
dan niet veel vertrouwen in die lagere 
overheden, die nog veel prangender 
geconfronteerd worden met de 
problematiek van de ouderen dan wij 
hier op rijksniveau. Het begrip 
"decentralisatie" is hier zo langza-
merhand een begrip geworden 
waarvan ik niet weet of wij daar 
allemaal hetzelfde onder verstaan. 
Vertrouwen wij die lagere overheden 
nu wel of niet? 

Minister Brinkman: Het gaat eerder 
om de vraag: vertrouwen wij onszelf 
nu wel of niet? In tal van begrotings-
besprekingen, UCV's en mondelinge 
overleggen gedurende de laatste 
jaren over de ouderenzorg wijst de 
Kamer het kabinet erop dat de 
positie van ouderen in de samenle-
ving zorgen baart en vraagt zij om 
maatregelen. Ik abstraheer het nu tot 
het type van zorgvoorzieningen dat 
wij nu bespreken. Het kabinet zegt 
dan elke weer dat de zaak is 
gedecentraliseerd naar gemeenten, 
respectievelijk provincies. De Kamer 
— het gaat vaak om kamermeerder-
heden — zegt op haar beurt dan, dat 
het kabinet in dezen wel degeliJK een 
verantwoordelijkheid heeft. Het is 
van tweeën één: of die verantwoor-
delijkheden zijn niet gedecentrali-
seerd of ze zijn wel gedecentrali-
seerd. In dat laatste geval kan de 
regering worden aangesproken over 
de hoeveelheid geld die is overgedra-
gen aan de gemeenten en provincies. 
Het is dan echter niet mogelijk zich te 
mengen in discussies over eventuele 
sluiting van oorden of in de vraag of 
er voldoende aan substitutie van dure 
door goedkope voorzieningen 
plaatsvindt dan wel in de vraag of het 
terecht is geweest dat geld niet aan 
bejaardenvoorzieningen maar bij 
voorbeeld aan buurthuizen of 
bibliotheken is besteed. Daarvan 
moet men zich abstraheren. Ik erken 
overigens volmondig dat een en 
ander in theorie wel denkbaar is. Dan 
kan men echter niet zinvol met de 
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regering discussiëren. Die zal dan 
onmiddellijk daarna als argument 
hanteren dat de instrumenten bewust 
en met open ogen uit handen zijn 
gegeven en dat over de substitutie en 
de afweging tegen andere voorzie-
ningen niet met de Kamer van 
gedachten kan worden gewisseld. 

Sprekend over deze argumenten 
van meer bestuurlijke en praktische 
aard, heb ik bij herhaling mijn 
voorkeur voor de onderbrenging in 
de Wet op de bejaardenoorden hier 
verdedigd. Ik weet overigens wel dat 
de Kamer daar anders over denkt. 
Alvorens tot definitieve besluitvor-
ming te komen, moeten wij met 
elkaar goed weten waar wij staan en 
wat de eventuele bezwaren zijn van 
een andere optie dan die welke de 
regering voor ogen heeft. 

Wat betreft de Wet op de bejaar-
denoorden is nog een ander punt te 
noemen, dat weliswaar zeer tech-
nisch en administratief van aard lijkt, 
maar wel degelijk van belang is. 
Mevrouw Kraaijeveld heeft een 
amendement ingediend, dat ertoe 
strekt na te gaan of het mogelijk is de 
verschillende voorzieningen voor 
flankerend beleid nader te definiëren. 
Het gaat om het aanbrengen van een 
zekere scheidslijn tussen die 
voorzieningen. In theorie is daarover 
al wat langer een discussie gaande, 
onder andere met de LSB. Daarbij 
zou de scheiding globaal lopen 
tussen hetgeen de oorden zelf doen 
inclusief de wijkfunctie enerzijds en 
het overige flankerend beleid, zoals 
in de nota "Zorg voor ouderen" is 
gedefinieerd, anderzijds. Dat laatste 
zou, als ik mevrouw Kraaijeveld goed 
begrijp, worden overgedragen aan de 
gemeentebesturen. Wij hebben 
geprobeerd voor onszelf helder te 
krijgen waarom het nu gaat. Daartoe 
is informeel — er was geen gelegen-
heid dat formeel te doen — overleg 
met de grote steden en de provincies 
gevoerd. Uit dat onderzoek blijkt dat 
er nog nauwelijks gegevens binnen 
zijn van de provincies over hetgeen 
ze in 1985 aan flankerend beleid 
hebben besteed. Met andere 
woorden, wij zouden een schatting 
moeten maken op basis van de 
gegevens van vermoedelijk zo'n vier, 
vijf provincies. Dan gaat het over een 
bedrag van een dikke 7 min. dat 
voornamelijk werd besteed aan 
zogenaamde kortdurende opnamen, 
dagverzorging, nachtopvang en 
alarmeringssystemen. Over 1986 zijn 
nog geen gegevens bekend. Daar-
naast is er door de NFB een inventa-
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risatie gemaakt om enig inzicht te 
verkrijgen in de verdeling waarnaar 
mevrouw Kraaijeveld vraagt. Ik heb 
gisteravond van mijn medewerkers 
begrepen, dat uit die inventarisatie 
blijkt dat een groot deel van de 
ingediende projecten betrekking had 
op de wijkfunctie van bejaardenoor-
den. Dan praten wij over alarmering, 
maalti jdvoorziening, dagopvang en 
dergelijke. De al door de bejaarden-
oorden uitgeoefende wijkfunctie-acti-
viteiten zijn in de projecten die in de 
desbetreffende inventarisatie aan de 
orde kwamen, niet vervat. Dat 
materiaal - het is zeer "g lobaa l " 
materiaal - rechtvaardigt de 
voorlopige conclusie van mijn 
medewerkers — uiteraard sta ik daar 
politiek voor, maar het is een heel 
voorlopige raming — dat ongeveer 
7 5 % van de gelden voor flankerend 
beleid op dit moment wordt besteed 
aan activiteiten in of vanuit het 
bejaardenoord. De overige zaken die 
volgens de redenering van mevrouw 
Kraaijeveld — als ik het tenminste 
goed heb begrepen — eventueel over 
zouden kunnen gaan naar de 
Welzijnswet, hebben vooral betrek-
king op alarmering, voorlichting en 
maaltijdvoorziening, los van het 
bejaardenoord georganiseerd. 

Het zijn heel globale gegevens, 
maar ik heb zo goed mogelijk 
geprobeerd om inzicht te bieden in 
de situatie zoals die is. De heer 
Buurmeijer heeft voorgesteld, op het 
punt van de verdeling en herverde-
ling van gelden nog een bepaalde 
overgangstermijn te creëren. Op 
zichzelf is dit allemaal bespreekbaar, 
al moet ik eerlijkheidshalve bekennen 
dat het bestuurlijk gesproken zeer 
ingewikkeld is. Bij het systeem van 
de huidige Wet op de bejaardenoor-
den worden de gelden die worden 
toebedeeld aan de provincies en de 
grote gemeenten in één grote 
geldstroom beschikbaar gesteld. 
Sinds enige jaren is het de vrijheid 
van provincies en grote gemeenten 
om die gelden te verdelen tussen de 
verschillende onderdelen van de 
bejaardenzorg. Het zou wat lastig zijn 
om vanuit de centrale overheid te 
zeggen: wij gaan aan de hand van 
een bepaald percentage, bij voor-
beeld die 75%, een bepaalde 
herverdeling van het geld doorvoe-
ren. Dat is één bezwaar. Het tweede 
bezwaar is dat wi j , wanneer wij 
hetgeen per provincie en grote stad 
in 1 986 is uitgegeven aan dat beleid 
zouden kunnen inventariseren, veel 
verder in de tijd zitten dan de heer 
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Buurmeijer veronderstelde voordat 
wij die gegevens hebben. Ik vermoed 
dat wij ook om die reden met elkaar 
nog wel in de nodige praktische 
problemen verzeild raken. Ik heb dit 
alles breed uitgemeten, niet omdat 
dit het hoofdpunt van mijn redene-
ring is, maar omdat ik enige ervaring 
heb op het punt van de uitvoering 
van de Wet op de bejaardenoorden. 
Die is al moeilijk genoeg. Ik vraag mij 
oprecht af, of wij nu een nieuw 
probleem van deze strekking moeten 
toevoegen. 

Mevrouw Kamp (VVD): Voorzitter! 
De minister zegt dat het verzamelen 
van de gegevens moeilijk is en dat hij 
maar een globale indruk weergeeft, 
na wat informeel overleg. Hoe valt dit 
te rijmen met zijn stelling in het 
Financieel Overzicht gezondheids-
zorg maatschappelijke dienstverle-
ning op blz. 182, dat iedere provincie 
met uitzondering van de provincie 
Groningen van mening is — ik mag 
aannemen dat er overleg met de 
provincies hierover is geweest — dat 
flankerend beleid gemeentelijk beleid 
is? 

Minister Brinkman: Dat heb ik ook 
niet bestreden. Volgens het systeem 
van de Wet op de bejaardenoorden 
kan een provinciebestuur, op verzoek 
van een gemeentebestuur, aan de 
desbetreffende gemeente geld geven 
ter uitvoering van het flankerend 
beleid. Flankerend beleid is per 
definitie provinciaal beleid. Alleen de 
vraag, hoeveel geld er beschikbaar 
wordt gesteld en aan welke gemeen-
te, is een vrije provinciale beslissing. 
De kern van het amendement van 
mevrouw Kraaijeveld (en wellicht 
ook van het amendement van de 
heer Buurmeijer) op dit punt is dat 
die afweging voortaan vanaf het 
eerste moment een gemeentelijke 
afweging is. Anders gezegd: de 
gelden (75% van het bedrag van 75 
miljoen) worden dan ingevolge het 
amendement van mevrouw Kraaije-
veld verdeeld over alle gemeenten 
volgens het systeem van de Welzijns-
wet, terwijl dat volgens het voorstel 
van de heer Buurmeijer gebeurt na 
een bepaalde overgangsperiode. Ik 
meen dat ik op die manier de 
voorstellen van mevrouw Kraaijeveld 
en de heer Buurmeijer moet begrij-
pen. Pas bij doorvoering van die 
voorstellen zou mevrouw Kamp gelijk 
hebben met haar stelling dat het 
integraal om een gemeentelijke 
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afweging gaat. Wij praten dan echter 
wel over zeer kleine bedragen. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Voor de 7 5 % zijn de cijfers 
over 1986 natuurlijk wel belangrijk. 
Wij wil len daar graag op wachten. 
Bovendien is in ons amendement ook 
een overgangsjaar aangegeven, 
zodat een en ander pas in 1988 
ingaat en het allemaal rustig kan 
worden uitgezocht. 

Minister Brinkman: Dat had ik nog 
niet gezien. 

De heer Buurmeijer (PvdA): De 
minister spreekt nu over een soort 
rondvraag door het land; zo begrijp ik 
het althans. Ik zal het in ieder geval 
op prijs stellen als hij hetgeen hij nu 
heeft medegedeeld, in de loop van 
de behandeling nog schriftelijk aan 
de Kamer doet toekomen. Daarnaast 
zal ik graag horen of hij een nadere 
kwalificatie kan geven van het type 
activiteit. Hij neemt nu uitsluitend als 
maatstaf hetgeen vanuit het bejaar-
denoord georganiseerd wordt en ik 
begrijp dat hij daarmee reageert op 
het amendement dat door de 
CDA-fractie is ingediend. Dat is 
echter niet onze redenering geweest. 
In onze optiek moeten niet alle 
activiteiten die vanuit het bejaar-
denoord georganiseerd worden of 
daarmee een andere relatie hebben, 
per definitie gekoppeld blijven aan 
het provinciale niveau. 

Minister Brinkman: Ik beschik niet 
over méér gegevens dan ik nu heb 
verwoord; dat is niet anders. Ik wil 
die uiteraard nog graag op schrift 
laten stellen en aan de Kamer doen 
toekomen, maar uit uw hoofdschud-
den, Voorzitter, maak ik op dat dit 
toch niet strikt noodzakelijk is. Er zou 
dan ook niet méér komen dan ik nu 
heb aangegeven. 

Voorzitter! Ik kom vervolgens tot 
de woontussenvoorzieningen. Per 1 
juli 1985 is de desbetreffende 
interimregeling in werking getreden. 
Alvorens een definitief decentraal 
beleidsregime in te voeren, is inzicht 
verworven in aard, omvang en 
financieel beslag van de woontussen-
voorzieningen. Daartoe zijn ongeveer 
1000 gesubsidieerde complexen 
onderzocht. Met een definitieve 
regeling is, zoals de Kamer bekend 
is, veel spoed geboden, ook omdat 
verlenging van de interimregeling 
herberekening van de subsidiebedra-
gen vereist. Daartoe zou de situatie 

van ongeveer 35.000 betrokken 
bewoners opnieuw moeten worden 
bezien, in het geval opnieuw over de 
jaarwisseling heengesprongen zou 
worden. Het zal duidelijk zijn dat ik 
eraan hecht dat de inwerkingtreding 
van de definitieve regeling per 1 
januari 1987 kan plaatsvinden. De 
Kamer is ervan op de hoogte dat mijn 
voorkeur gaat in de richting van 
onderbrenging in de reikwijdte van 
de Wet op de bejaardenoorden. 

Er is in de praktijk veel overlapping 
tussen de voorzieningen van 
flankerend ouderenbeleid en de 
woontussenvoorzieningen, vooral op 
het punt van alarmering en maaltijd-
voorziening. Daarnaast omvatten de 
woontussenvoorzieningen huisves-
tingskosten (aanvankelijk gesubsi-
dieerd in het kader van de individuele 
huursubsidieregeling) en enige, 
overigens in omvang verwaarloosba-
re kleine, verzorgende hulp waarvoor 
in de praktijk ook reguliere beleidska-
ders als de gezinsverzorging en het 
kruiswerk functioneren. Ik meen dan 
ook dat, praktisch gesproken, 
woontussenvoorzieningen en 
flankerend ouderenbeleid nogal op 
elkaar gelijken. Er is dus reden om op 
dit punt de zaken niet uit elkaar te 
trekken. Er is ook een vrij grote 
relatie met de bejaardenoorden, 
zeker in fysieke zin, want een en 
ander wordt vanuit een bejaarden-
oord vorm gegeven. Met het oog 
hierop is mijn voorkeur toch bepaald 
verdedigbaar. 

Mevrouw Kamp (VVD): Is dat nu 
werkelijk zo? Geldt niet voor bij 
voorbeeld de alarmering dat vaak 
gebruik wordt gemaakt van alarme-
ringssystemen die geprivatiseerd 
zijn? 

Minister Brinkman: Ik baseer mij op 
gegevens van die complexen die ons 
overgedragen zijn, met medeweten 
en instemming van de Kamer. In mijn 
algemene inleiding van vanmiddag 
heb ik al aangeduid dat wij ongetwij-
feld over enige jaren over geheel 
andere vormen van woontussenvoor-
zieningen zullen kunnen spreken, 
hetzij omdat woningcorporaties op 
dit punt actief gaan worden, dan wel 
omdat de private markt of de PTT op 
dit punt actief gaat worden. Er is dus 
van allerlei denkbaar. Waar de Kamer 
nu echter met de regering over 
discussieert, is de interimregeling 
woontussenvoorzieningen. De Kamer 
heeft zich steeds op het standpunt 
gesteld dat hier alleen een interimre-

geling voor zou moeten gelden, 
omdat zij eigenlijk niet wil wat ik wi l , 
namelijk onderbrenging in de Wet óp 
de bejaardenoorden. De Kamer heeft 
steeds uitgesproken dat zij een en 
ander wil onderbrengen in de 
Welzijnswet. Welnu, ik baseer mijn 
stelling op de gegevens die ik nu heb 
en uiteraard niet op een vaag 
vermoeden hoe het ooit zou kunnen 
worden. 

Mevrouw Kamp (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien is het wel 
interessant dat de minister in de BIW 
voor 1987 zelfs als beleidsuitgangs-
punt formuleert, dat ouderenhuis-
vesting en de voorzieningen die 
daarbij horen primair een gemeente-
lijke aangelegenheid zijn. Maaltijdver-
strekking en alarmeringssystemen 
zijn toch voorzieningen die zeer dicht 
bij de huisvesting van ouderen zitten. 

Minister Brinkman: Voorzitter! Ook 
wat dat betreft is er weer een 
misverstand ontstaan. Mevrouw 
Kamp moet mij maar niet kwalijk 
nemen dat ik het zo scherp formu-
leer. Ik bedoel het in het geheel niet 
onaardig. Het is namelijk een 
misverstand dat in mijn optiek het 
flankerend beleid en de woontussen-
voorzieningen in de Wet op de 
bejaardenoorden tot het gemeentelijk 
beleid worden gerekend, met dien 
verstande dat met gebruikmaking van 
artikel 2.b. van de Wet op de 
bejaardenoorden, het beleid op het 
gebied van woontussenvoorzienin-
gen, het flankerend beleid en wat 
overigens onder de desbetreffende 
maatregel van bestuur zou worden 
gebracht, tot de competentie van de 
gemeenten behoren, indien die erom 
verzoeken en voor zover de provin-
cies daarvoor geld geven. Dat zijn de 
feiten. 

Voorzitter! Ik heb de Kamer zojuist 
op een juridisch punt niet geheel 
juiste informatie gegeven, omdat ik 
in haast sprak. Dat wil ik corrigeren. 
Wellicht kan het via de Handelingen 
worden rechtgezet. Ik sprak zojuist 
over Kroonberoep in geval van 
weigering door de provincie om te 
beslissen conform hetgeen de 
gemeente vraagt ten aanzien van het 
flankerend beleid. Er is Kroonberoep 
mogelijk in geval van weigering door 
de provincie om tot doordecentrali-
satie op grond van artikel 22,b, 
tweede lid van de Wet op de 
bejaardenoorden over te gaan. Dat is 
feitelijke informatie die de Kamer 
behoort te kennen. 
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Voorzitter! Dan heb ik nog één 
punt ten aanzien van de ouderen-
voorziening en dat betreft de 
subsidiëring van de ouderenbonden. 
Ik meen dat daarbij twee vragen aan 
de orde zijn. Mevrouw Kraaijeveld-
Wouters heeft geïnformeerd naar 
mijn oordeel over de wens van de 
ouderenbonden om onder de 
reikwijdte van de Welzijnswet te 
worden gebracht. Ik meen dat zij het 
zo heeft geformuleerd. Ik moet haar 
vraag echter in tweeën splitsen. 

In de eerste plaats is het de vraag 
of de landelijke koepels voor 
ouderenzorg onder de reikwijdte van 
het rijksplan op grond van de 
Welzijnswet moeten worden 
gebracht. Dat lijkt mij niet logisch, 
gelet op de reikwijdte in algemene 
zin van het ontwerp voor de Welzijns-
wet. Daarnaast wordt mij in de 
praktijk ook wel een vraag gesteld 
over de plaats van de ouderenbon-
den — ik weet niet zeker of mevrouw 
Kraaijeveld-Wouters daar ook het 
oog op had — namelijk of zij 
voortaan gesubsidieerd kunnen 
worden krachtens de Welzijnswet 
door gemeentebesturen respectieve-
lijk door provinciebesturen. Mijn 
stelling is steeds geweest, dat het de 
vrije beslissing is van een gemeente 
of van een provincie. Meer in het 
bijzonder zal de afweging waarschijn-
lijk praktisch plaatsvinden met 
andere aspecten van het zogenaamd 
gecoördineerde ouderenwerk. 
Overigens kan de afweging ook op 
breder terrein plaatsvinden. Ik meen 
dat ik op die manier de vraag van 
mevrouw Kraaijeveld-Wouters heb 
beantwoord. 

Voorzitter! Dan ga ik over naar een 
aantal andere aspecten van de 
voorziene reikwijdte van de wet, met 
excuses dat ik dan een reeks 
voorzieningen na elkaar noem, 
waarbij ik onrecht doe aan het belang 
van elk van de organisaties. Om wille 
van de tijd moet ik een beetje haast 
maken. 

Ik spreek dan eerst over de 
identiteitsorganisaties, waarover ook 
amendementen zijn ingediend of 
althans zijn aangekondigd. Ik meen 
dat de historie de Kamer voldoende 
bekend is. Ik meen ook dat de Kamer 
ervan op de hoogte is dat er in de 
praktijk een 50/50-verdeling bestaat 
voor de financiering tussen enerzijds 
autonome provinciale middelen en 
anderzijds middelen die een aantal 
jaren geleden zijn gedecentraliseerd. 
Op basis van die verdeling schatten 
mijn medewerkers dat het provinciale 
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aandeel voor de identiteitsorganisa-
ties ongeveer 10 miljoen gulden 
bedraagt. Het is echter een heel ruwe 
schatting op basis van de gegevens 
die mevrouw Kraaijeveld-Wouters 
aandroeg. 

Ten aanzien van de organisaties 
voor werkende jongeren — ik neem 
deze er nu gemakshalve bij, omdat 
de heer Buurmeijer daarnaar heeft 
gevraagd - is op basis van diezelfde 
veronderstell ing, namelijk van een 
50/50-verdeling voor de financiering, 
een bedrag van ongeveer 3,5 miljoen 
gulden aan autonome provinciale 
middelen in het geding. Dat zijn de 
feiten en ik kom nu tot de politieke 
situatie. Wij doen er goed aan uit 
elkaar te houden datgene wat het 
ministerie van WVC enige jaren 
geleden aan middelen heeft gede-
centraliseerd en datgene wat de 
provincies altijd aan autonome 
middelen beschikbaar hebben 
gesteld. Het zal geen verbazing 
wekken dat het kabinet, op voor-
spraak van de collega's van Binnen-
landse Zaken en Financiën, geen 
geweldig groot voorstander is — ik 
druk mij nu omzichtig uit — van het 
uit de fondsen halen van autonome 
provinciale en gemeentelijke 
middelen. Alleen al die overweging 
brengt mij ertoe de amendementen 
op dit punt te ontraden. 

Nog afgezien daarvan wil ik de 
Kamer ook nog eens wijzen op 
hetgeen ik haar al eerder schriftelijk 
heb gemeld over de zogeheten 
niveau-toedeling van de provinciale 
afdelingen voor identiteitsorganisa-
ties en organisaties van werkende 
jongeren. Die brief komt erop neer 
dat indien provincies zich niet aan de 
afspraken houden die wij vrij recent, 
na een mondeling overleg met de 
Kamer, hebben gemaakt, ik dan kan 
optreden als adviseur en scheids-
rechter in mogelijke confl icten. Ik 
begrijp van mevrouw Kraaijeveld en 
van de heer Van der Vlies dat 
daarvan wel voorbeelden bestaan. 
Zodra die aan mij worden voorgelegd 
door de desbetreffende besturen ben 
ik uiteraard graag beschikbaar om 
advies uit te brengen en overleg te 
starten. Om die reden ligt het niet 
onmiddellijk voor de hand over te 
gaan tot het overnemen van de 
suggesties die vanuit de Kamer op 
dit punt zijn gedaan. Misschien kan ik 
nog een nadere motivering voorge-
legd krijgen in tweede termijn, 
alvorens ik een definitief standpunt 
terzake bepaal. 

Welzijnswet 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Dan wil ik nu vast één punt 
verduidelijken. Het gaat ons om de 
middelen die waren opgenomen in 
de tijdelijke rijksregeling. De afspraak 
was dat wij zouden bekijken hoe het 
ging. Uit een evaluatie bleek dat het 
niet goed ging. Dit waren dus 
middelen die tijdelijk zijn ingezet door 
Rijk en provincie. Dat zijn niet de 
middelen die daar bovenop door de 
provincie zelf, waarschijnlijk al van 
ouds, aan die organisaties zijn 
verstrekt. Die moeten buiten deze 
amendering blijven. 

Minister Brinkman: Nu begrijp ik het 
beter. Het gaat daarbij dus om een 
derde geldstroom, naast de voorma-
lige rijksmiddelen en de voormalige 
provinciale middelen. Dit geld is 
ergens in de historie terug te vinden. 
Mevrouw Kraaijeveld bedoelt met 
name de eerste en tweede categorie. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Die bij het ingaan van de 
tijdelijke rijksregeling aan de orde 
waren. 

Minister Brinkman: Maar dan blijft 
onverlet het bezwaar dat wordt 
verwoord door de collega's van 
Financiën en van Binnenlandse 
Zaken. Ik sta daar achter. Het zou 
ook verbazing wekken als de regering 
niet met een mond zou spreken. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Het is echter niet zo'n 
vreemde situatie. Het ging namelijk 
om een tijdelijke regeling. Pas na 
evaluatie zou blijken of die regeling 
op deze manier werkte. Dat perspec-
tief zat erin. Of zij werkte goed en 
dan zou zij voorgoed op deze wijze in 
de Welzijnswet worden opgenomen, 
of zij werkte niet goed en dan moest 
zij nog bijgesteld worden. 

Minister Brinkman: Dat erken ik 
ook. Daarover hebben wij een aantal 
maanden geleden ook een mondeling 
overleg gehad. Op basis daarvan ben 
ik opnieuw met de provincies gaan 
overleggen. Ik heb het resultaat 
daarvan aan de Kamer gemeld. 

Verschillende sprekers — ik denk 
aan de heer Lanknorst, mevrouw Van 
Es en anderen - hebben gesproken 
over de verschillende opvangvoorzie-
ningen die in het wetsontwerp zijn 
aangeduid. Mevrouw Kamp heeft in 
het bijzonder de positie van de 
FIOM-bureaus aan de orde gesteld. 
Het besluit om de FIOM-bureaus niet 
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te decentraliseren naar het gemeen-
telijk niveau acht ik voldoende 
toegelicht in de desbetreffende nota 
van wijziging op het wetsontwerp. 
Hoewel er geen rechtstreeks verband 
bestaat met de positie van de 
opvangvoorzieningen, komt in brede 
zin vrouwenhulpverlening, seksueel 
geweld, incest en echtscheidingspro-
blematiek zowel aan de orde bij de 
hulpverlening vanuit de opvangvoor-
zieningen als die vanuit de FIOM-bu-
reaus. Bij de verdere uitwerking van 
het rijksbeleid zal aan deze samen-
hang in het kader van het beleid rond 
vrouwenhulpverlening en seksueel 
geweld in het bijzonder aandacht 
worden besteed. Meer in het 
algemeen heb ik mij bij de bepaling 
van mijn standpunt over de positie 
van de opvangvoorzieningen onder 
de Welzijnswet vooral gebaseerd op 
het belang van de totstandkoming 
van een opvangbeleid dat zo goed 
mogelijk is afgestemd op het overige 
aanbod van hulpverlening in de regio 
dat deels onder gemeentelijke, deels 
onder provinciale verantwoordelijk-
heid en zeer ten dele onder verant-
woordelijk van het Rijk tot stand 
komt. Ik ga ervan uit dat de provin-
cies zeer wel in staat en bereid zijn 
om op grond van dat uitgangspunt 
aan een opvangbeleid vorm te geven. 
De Kamer heeft in december 1984 al 
ingestemd met de overdracht van de 
beleidsverantwoordelijkheid voor de 
Blijf van m'n lijf-huizen en de 
algemene opvangcentra aan de vier 
grote steden. Uit de inbreng in eerste 
termijn maak ik overigens op dat 
door de meeste fracties aan andere 
argumenten zwaarder wordt geti ld, 
ook nu de gevolgen voor de herver-
delingsproblematiek bekend zijn van 
het niet decentraliseren van de 
algemene opvangcentra, de Blijf van 
m'n lijf-huizen en de thuislozenzorg. 
Die bezwaren zijn breed uitgemeten. 

Ik geef toe dat je die afweging met 
elkaar moet maken. Ik heb ten dele 
ook zelf de discussies op dit punt 
met de provinciale besturen en die 
van de grote gemeenten mogen 
volgen. Daarvan heb ik bepaald de 
indruk overgehouden dat de bestuur-
lijke en politieke bereidheid bestond 
om aan deze belangrijke werkzaam-
heden daadwerkelijk uitvoering te 
geven en daaraan bestuurlijke 
prioriteit te hechten. Ik heb dan ook 
onvoldoende argumentatie om aan te 
geven dat het regeringsstandpunt 
niet houdbaar zou zijn. Ik erken 
overigens wel dat de argumenten die 
vanuit de Kamer naar voren worden 

gebracht bepaald overwogen kunnen 
worden. Misschien kunnen wij 
hierover in tweede instantie overeen-
stemming bereiken, al was het maar 
doordat ik wellicht mijn verzet op dit 
punt althans enige tijd laat varen. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Zo, dat 
is heel wat. Mag ik wat de opvang-
voorzieningen betreft van de 
minister nog vernemen, of de 
tehuizen voor alleenstaande ouders 
nu wel of niet onder de huidige 
welzijnswet vallen? Wij hebben 
namelijk in een gewijzigd amende-
ment voorgesteld om die daar alsnog 
onder te brengen. 

Minister Brinkman: Daarop ga ik 
graag in. Ik meen dat de heer 
Buurmeijer heeft voorgesteld om de 
tehuizen voor alleenstaande ouders 
op rijksniveau onder de werkings-
sfeer van de welzijnswet te brengen. 
Ik moet daarbij onderscheid maken 
tussen de vier zogeheten jeugd-FIOM-
tehuizen, die worden gerekend 
tot de voorzieningen voor jeugdhulp-
verlening, en zeven meer algemene 
FIOM-tehuizen, die onder de 
reikwijdte van de welzijnswet worden 
gebracht, dus op rijksniveau. Deze 
laatstbedoelde zeven instellingen 
worden niet afzonderlijk genoemd in 
de bijlage bij de welzijnswet. De 
zeven instellingen waarom het hierbij 
gaat, zijn begrepen onder punt 17 
van hoofdstuk I van de bijlage 
landelijke voorzieningen op het 
terrein van maatschappelijke opvang 
en hulpverlening. 

De heer Leerling heeft in dit 
verband gevraagd, of er ook andere 
landelijke organisaties dan de 
FIOM-bureaus worden gesubsidieerd 
die zorg besteden aan de noodsitua-
tie van de ongehuwde moeder of aan 
vrouwen die ongewenst zwanger zijn. 
Hij heeft ook gevraagd welke criteria 
worden aangelegd bij de vaststelling 
van de subsidie. De FIOM-bureaus 
vervullen een bredere functie dan de 
taken waarop de heer Leerling doelt. 
Naast hulpverlening bij zwanger-
schap gaat het namelijk ook om 
hulpverlening aan alleenstaande 
ouders in het algemeen, waarbij ook 
vraagstukken zoals geweld in het 
gezin, verwerking van echtschei-
dingsproblemen en incest aan de 
orde zijn. De Vereniging voor 
bescherming van het ongeboren kind 
ontvangt als landelijke organisatie 
subsidie in de kosten van drie 
maatschappelijk werkenden voor de 
specifieke taak hulpverlening bij 

ongewenste zwangerschap. Bij de 
vaststelling van de subsidie aan 
bijzondere landelijke organisaties met 
een specifieke taak en/of doelgroep 
gelden geen vaste criteria; met die 
instellingen wordt periodiek overleg 
gevoerd over de beleidsontwikkeling 
en over de inhoudelijke aspecten van 
het werk. Afhankelijk van de gecon-
stateerde ontwikkelingen en de 
financiële mogelijkheden kan 
aanpassing van het subsidiebedrag 
worden overwogen. 

Ik ga nu eerst in op de thuislozen-
zorg, omdat dit onderwerp aan de 
orde komt in een aantal amendemen-
ten. Wat er ook van zij, de regering 
heeft één- en andermaal uitgespro-
ken dat het provinciale niveau voor 
de thuislozenzorg wel degelijk te 
verdedigen is, hoezeer overigens ook 
kan worden vastgesteld dat de 
problematiek van de thuislozeninrich-
tingen bepaald afzonderlijk kan 
worden beoordeeld. Natuurlijk wordt 
er her en der over het land "gezwor-
ven" , om het klassieke woord te 
gebruiken, maar wij weten dat het 
vandaag de dag niet altijd meer is 
zoals wellicht vroeger het geval was. 
Het betekent dat een zekere landelij-
ke registratie op zichzelf zin kan 
hebben. Feitelijk werken de 19 
instellingen ook landelijk. Bovendien 
zijn er provinciale ervaringen ter 
zake, die de afweging er niet 
gemakkelijker op maken. Uit het 
soort argumentatie dat ik gebruik, 
mag men ook opmaken dat ook ik het 
niet gemakkelijk heb met de eindaf-
weging op dit punt. Misschien is het 
echter goed om op dit punt het 
oordeel van de Kamer bepalend te 
laten zijn, hoewel het overigens altijd 
bepalend is. Op dit punt wil ik mij in 
elk geval graag schikken in het 
oordeel van de Kamer. 

Ik wil nog een aantal opmerkingen 
maken over de experimenten in de 
zogenaamde projecten voor rand-
groepjongeren. Mevrouw Kraaijeveld 
heeft gevraagd of per 1 januari 1987 
een bedrag van ongeveer 9 miljoen, 
dat nu aan experimenten voor 
randgroepjongeren wordt besteed, 
kan worden opgenomen in de brede 
welzijnsdoeluitkering. Als ik haar 
goed begrijp, stelt zij voor de armslag 
voor de gemeente enigszins te 
verruimen, indachtig de inbreng van 
haar fractie tijdens de algemene 
beschouwingen, door een bedrag van 
9 miljoen dat nu wordt uitgetrokken 
voor het randgroepjongerenbeleid 
over te hevelen naar de gemeenten. 
Dat bedrag zou dan al of niet via een 
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overgangsregeling moeten worden 
overgeheveld naarde brede doeluit-
kering. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Dat is niet de argumentatie: 
om de gemeenten wat meer armslag 
te geven. De argumentatie is dat je 
landelijk speerpuntenbeleid niet 
eeuwig moet blijven voeren als de 
gemeenten het evengoed kunnen 
doen. 

Minister Brinkman: Dat is het 
tweede argument dat ik wilde 
bespreken. Kennelijk heeft u het 
eerste anders bedoeld. Dank voor uw 
toelichting. 

Ik ben het met mevrouw Kraaije-
veld eens dat die experimenten niet 
eeuwig kunnen duren. Dat is ook de 
reden dat in het experimenteerartikel 
van het wetsvoorstel staat, dat er 
maximaal vier jaar geëxperimenteerd 
kan worden. Dit juist vanuit de 
achtergrond die mevrouw Kraaijeveld 
ook in dit specifieke geval voor ogen 
heeft. 

De vraag is overigens wel of je na 
een periode van drie of vier jaar kunt 
spreken van geslaagde of niet-ge-
slaagde experimenten. Ik erken dat je 
moet voorkomen dat de rijksoverheid 
op gemeentelijk erf beleid gaat 
voeren voor bepaalde categorieën — 
in dit geval jongeren — als daardoor 
het risico groter wordt, dat het 
gemeentebestuur gaat denken dat de 
minister en zijn ambtenaren er wel 
voor zorgen en dat het daaraan dus 
geen aandacht behoeft te besteden. 
Ik chargeer nu een beetje, maar dat 
risico is aanwezig. Je moet er dus 
voor zorgen dat de gemeentelijke 
overheden zeker ook voor die 
groeperingen jongeren die in het 
bijzonder aandacht nodig hebben, 
nadrukkelijk aangesproken kunnen 
worden. Wij moeten niet de situatie 
creëren dat men het rijksprobleem 
acht en er niets mee te maken heeft. 
Ik zie dat risico wel. 

Ik heb mij persoonlijk ook bezigge-
houden met die projecten en ik moet 
vaststellen, dat het gaat om een 
groepering van jongeren die echt in 
de problemen zitten. Wi j spreken 
graag over achterstandsgroepen en 
mensen die in de knel zitten. Deze 
categorie valt naar mijn mening ook 
onder die generalisatie, als ik dat 
woord nog eens mag gebruiken. Ik 
hecht eraan, dat wij zicht houden op 
een daadwerkelijk tegemoet komen 
aan de problemen van deze groep 
jongeren. 

Op het ogenblik zijn op een 
beperkt aantal locaties — ik dacht in 
23 gemeenten — projecten gestart. 
Hoe je het ook wendt of keert, na een 
bepaalde overgangsperiode zal, 
volgens het voorstel van mevrouw 
Kraaijeveld, het geld worden 
herverdeeld. Ik erken overigens dat 
haar fractievoorzitter bij de algemene 
beschouwingen, in relatie tot dit 
soort van financieringssystemen, 
heeft gevraagd of het niet overzich-
telijker kon worden gemaakt door de 
zaken samen te voegen en aan de 
gemeenten over te dragen. Het blijkt 
namelijk ook vaak dat deze groep 
jongeren en hun begeleiders moeite 
hebben om de weg te vinden in het 
oerwoud van regelingen. Die 
regelingen zijn wel goed bedoeld, 
maar zij hebben toch een bureaucra-
tische tendens. Ik erken dat er ook 
voordelen zitten aan het voorstel van 
mevrouw Kraaijeveld, maar zij heeft 
misschien nog niet kennis genomen 
van een recente knelpuntenanalyse 
van het huidige randgroepjongeren-
beleid door het onderzoeksbureau 
van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, geheten "Randgroepen-
jongeren uit de marge". Volgens 
gegevens die mij onlangs zijn 
verstrekt, is één van de aanbevelin-
gen uit dat rapport dé^oodzaak van 
een in elk geval blijvend rijksbeleid in 
dezen. Bij de aanbieding van het 
rapport aan mijn ministerie is door de 
directeur van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, de heer 
Van der Top, die zoals bekend een 
vurig voorstander is van verbreding 
van de reikwijdte van de Welzijnswet, 
nadrukkelijk onderstreept dat er op 
dit punt een blijvend rijksbeleid moet 
zijn. Daarbij is kennelijk de periode 
van minimaal acht jaar genoemd. Een 
derde feit is dat verschillende andere 
departementen dan dat van WVC 
hechten aan meer specifieke 
aandacht voor deze categorie. Ik kan 
hierover meer gegevens verstrekken, 
bij voorbeeld door te verwijzen naar 
de resultaten van gesprekken met het 
landelijk overleg voetbalvandalisme. 

U hoort, Voorzitter, dat ik vind dat 
er zwaarwegende argumenten zijn 
om ervoor te zorgen dat de groepe-
ringen waaraan wij prioriteit geven, 
aan hun trekken kunnen komen. Naar 
deze politieke prioriteitstelling wordt 
in deze Kamer steeds gevraagd; in 
ieder geval de heer Buurmeijer vraagt 
er nu en dan om. Ik erken aan het 
adres van mevrouw Kraaijeveld dat 
hieraan risico's zijn verbonden. Ik 
meen dat het goed is dat wij samen 

eerst een afweging maken en 
daarom hoor ik graag in tweede 
termijn van de Kamer wat zij ervan 
vindt. Ik heb vooralsnog grote 
aarzelingen om op dit punt met 
mevrouw Kraaijveld mee te gaan, 
maar ik hoor nog graag haar nadere 
adstructie. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Wi l de minister dan eens 
nagaan hoe lang deze projecten al 
door het Rijk worden gesubsidieerd? 
Ik vermoed dat het al bijna acht jaar 
is. 

Minister Brinkman: Ik zal het laten 
nagaan; u weet het waarschijnlijk 
beter dan ik. 

De heer Lankhorst (PPR): ik kan de 
aarzelingen van de minister wel 
redelijk volgen. Dit leidt mij echter tot 
de vraag of het verstandig is, in 
artikel 12 van de welzijnswet, het 
stimuleringsartikel, te praten over ten 
hoogste vier jaar. Het zou ook langer 
moeten kunnen duren dan vier jaar. 
Na de invoering van de welzijnswet 
kan dit niet meer. 

Minister Brinkman: Ik heb vooral 
gerefereerd aan een onderzoeksrap-
port dat onder verantwoordelijkheid 
van de Vereniging van Nederlandse 
gemeenten ten doop is gehouden. In 
algemene zin meen ik dat er behoef-
te is aan eindigheid van experimen-
ten. Dit is in de Kamer niet bestre-
den, althans niet breeduit. Het is 
zeker dat het telkens opnieuw 
beginnen met een experiment ons in 
problemen brengt, als wij tot 
afronding van een experiment 
moeten besluiten, zoals bij de 
kinderopvang. Ik houd het graag 
concreet. Wij moeten na vier jaar een 
experiment een keer afronden. Dit is 
duidelijk voor de projecten. Nu blijven 
mensen van jaar tot jaar in onzeker-
heid. Als men weet dat het maximaal 
vier jaar duurt, kan men zich in een 
instelling of gemeente hierop 
bestuurlijk richten. 

De heer Lankhorst (PPR): Dit 
betekent meestal dat de gemeente 
na die vier jaar gevraagd zal worden 
of zij het project wil overnemen. Is 
het daarom niet verstandiger, in de 
wet op te nemen dat de minister 
alleen een experiment kan laten 
beginnen, als de gemeente hiervoor 
ook toestemming geeft? De centrale 
overheid moet het dus in overleg met 
de gemeente of de provincie doen. 
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Onder de welzijnswet trekt de 
minister zijn handen na vier jaar terug 
en dan bestaat de kans dat een 
gemeente wordt geconfronteerd met 
een bestaande voorziening die 
afloopt, zodat zij het geld zelf maar 
moet zien te vinden. 

Minister Br inkman: Ik spreek vanuit 
mijn ervaring op het ministerie. Het 
viel mij op dat soms experimenten 
van start gingen die niet tevoren 
waren besproken met gemeenten of 
provincies. Hiervoor konden goede 
redenen zijn. Ik heb echter als regel 
ingevoerd dat dit type projecten in 
het algemeen, dus niet alleen voor de 
randgroepjongeren, niet moeten 
worden begonnen, als niet eerst 
fatsoenlijk overleg is gevoerd met het 
gemeentebestuur of het provinciebe-
stuur. De rijksoverheid kan niet gaan 
pionieren in een gemeente of 
provincie zonder fatsoenlijk overleg 
met het bestuur. Dan nog kunnen wij 
gezamenlijk tot de conclusie komen 
dat de verantwoordelijkheid niet ligt 
bij de gemeente of de provincie, 
maar bij het Rijk. Dit is normaal en 
goed bestuurlijk gebruik. Een 
formulering in de wetstekst voegt 
hieraan niet veel toe. Dit is een 
oordeel gebaseerd op mijn ervaring 
op het ministerie, maar in mijn 
ambtelijke loopbaan voordat ik 
minister was, heb ik ook enige jaren 
met lokaal en provinciaal bestuur te 
maken mogen hebben en ik meen 
dan ook dat ik op dit punt van een 
zekere ervaring zou mogen spreken. 

Ik ga over naar de zogeheten 
basiseducatie, waarover dit keer niet 
lang is gesproken. Wel is er door 
mevrouw Kamp een concrete vraag 
gesteld. In antwoord daarop, deel ik 
mee, dat in de financiële berekenin-
gen voor de welzijnswet de 35 
miljoen gulden uit de rijksbijdragere-
geling sociaal-cultureel werk bedoeld 
voor de basiseducatie, juist buiten 
beschouwing is gebleven. Het geld 
ten behoeve van de basiseducatie 
gaat inclusief de 35 miljoen gulden, 
volgens een afspraak gemaakt bij het 
regeerakkoord, over naar het 
ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen. 

Mevrouw Kamp (VVD): Ik vroeg niet 
alleen naar die overdracht van de 35 
miljoen. In het protocol staat dat er 
een bedrag van ongeveer 20 miljoen 
ook nog overgaat naar Onderwijs en 
Wetenschappen. Belangrijk is de 
vraag of de berekening die de 
minister in de stukken stelt, minus 

die 20 miljoen is. Zo niet, dan komt 
het verdeeleffect anders uit. 

Minister Br inkman: Ik meen dat het 
hier om een bedrag voor educatieve 
activiteiten ten behoeve van minder-
heden gaat. Maar ik weet het niet 
zeker. Mag ik de Kamer hierop in 
tweede termijn antwoorden? Mocht 
mevrouw Kamp voor die tijd die 
informatie willen hebben, dan zal ik 
ervoor zorgen dat zij die in ieder 
geval informeel krijgt. Misschien 
komt er later in dit debat nog een 
moment waarop ik die informatie kan 
verschaffen. 

Mevrouw Kraaijeveld heeft een 
vraag gesteld over de sociaal-peda-
gogische zorg en de maatschappelijk 
werk adviseurs voor de revalidatie. 
Daarvoor geldt de rijksbijdragerege-
ling maatschappelijke dienstverle-
ning, fase I. Dat wi l zeggen, een 
competentietoedeling aan het 
provinciale niveau die blijft doorlopen 
tot 1 januari 1989. Ik ben van 
mening, dat die voorzieningen nauw 
samenhangen met de gehandicap-
tenzorg in het algemeen en meer in 
het bijzonder met de geestelijke 
gehandicaptenzorg. De herstellings-
oorden, waar ook naar gevraagd is, 
vallen onder de tijdelijke subsidiere-
geling maatschappelijke dienstverle-
ning. Zij hangen ook samen, zij het 
well icht in een iets mindere mate, 
met de geestelijke gezondheidszorg. 
Oorspronkelijk zouden alledrie de 
voorzieningen onder de Wet 
gezondheidszorg mac'schappelijke 
dienstverlening komen te vallen, 
vanwege de op zich zelf vrij nauwe 
samenhang met de gezondheidszorg. 
Dat blijkt onder andere ook uit de 
verwijsrelaties. U kent dat begrip uit 
het zorgcircuit. Wat dit betreft zou ik 
wil len verwijzen naar mijn brief van 
28 augustus j l . Daarin staat dat wij 
zullen proberen, deze voorzieningen 
te verbinden met bepaalde clusters in 
het overige zorgcircuit. Daartoe moet 
eerst nadere regelgeving worden 
ontworpen. Wij zullen er in ieder 
geval voor zorgen dat voor 1 januari 
1989 definitieve keuzes worden 
gemaakt. 

Wat de herstellingsoorden betreft, 
wi l ik er nog iets aan toevoegen 
omdat het hierbij gaat om een 
voorziening van enige omvang, te 
weten een bedrag van ongeveer 26,5 
miljoen gulden, en om een negen-
tiental voorzieningen die nogal 
ongelijk zijn gespreid over het land. 
Het gemeentebestuur is dan ook 
helemaal niet de aangewezen 

instantie die daarvoor verantwoorde-
lijk kan worden gemaakt of je zou het 
gemeentebestuur waar zo'n oord is 
gehuisvest hiervoor in aanmerking 
moeten brengen. Maar je zou dan 
nog niet het verdelingssysteem 
moeten hanteren dat wij nu voor 
ogen hebben. Ik meen dat er 
overwegende argumenten zijn aan te 
voeren om die oorden rechtstreeks te 
blijven subsidiëren. Het is een heel 
specifiek type van voorzieningen 
waarmee, hoezeer er ook een relatie 
is met de overige zorgvoorzieningen, 
toch niet onmiddellijk een afweging 
in verband kan worden gebracht met 
voorzieningen die nu in de reikwijdte 
van de welzijnswet zijn begrepen. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): De minister zet nu de 
herstellingsoorden eerst apart en 
daarna voegt hij ze weer bij zijn 
eerste verhaal? Dat mag van mij, 
maar ik wil het voor de duidelijkheid 
graag even horen. 

Minister Brinkman: Ze zitten nu in 
deTSMD. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): En ze moeten dus ergens 
blijven. U geeft ze hier een aparte 
behandeling en tegelijkertijd moet ze 
onder de rijksregeling vallen. 

Minister Brinkman: Ze zitten nu dus 
in de TSMD. Die komt in discussie op 
het moment waarop het betreffende 
artikel van de nieuwe financiële 
verhoudingswet gaat gelden. 
Praktisch gesproken, betekent dit dat 
een sanering van de specifieke 
uitkeringen tot stand komt. Als je 
voor die tijd niet een wettelijke 
regeling zou hebben, dan zouden die 
regelingen automatisch onder het 
provinciefonds, respectievelijk onder 
het gemeentefonds kunnen vallen. Ik 
maak nu uit het hoofdschudden van 
mijn medewerkers op, dat ik een 
verkeerde informatie aan de Kamer 
geef en ik moet dus nader op dit punt 
terug komen. Mijn excuses, Voorzit-
ter, ik dacht dat ik het echt wist, 
maar op dit punt heb ik het mis. 

Dan de decentralisatie van het 
minderhedenbeleid. Door verschillen-
de afgevaardigden is gevraagd of het 
voorgenomen onderbrengen van het 
welzijnswerk minderheden per 1 
januari 1989 in de Welzijnswet niet 
op gespannen voet staat met de 
werkzaamheden van de commissie 
evaluatie onder voorzittersschap van 
oud-collega Van Doorn. Ik kies op dit 
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moment voor het voortgaan van de 
ingezette decentralisatie van het 
minderhedenbeleid in de lijn van de 
rijksregeling welzijn minderheden, 
zoals dit ook met de Kamer is 
overeengekomen. Dit proces van 
genuanceerde en gefaseerde 
decentralisatie heeft zijn tijd nodig. 
Daarom is gekozen voor het opne-
men in de systematiek van de 
Welzijnswet per 1 januari 1989. Ik 
meen dat dit een redelijke termijn is 
gelet op de problematiek in kwestie. 
Ik heb mij daar persoonlijk diverse 
malen van op de hoogte gesteld. 

Inmiddels is de commissie onder 
voorzitterschap van de heer Van 
Doorn bezig na te gaan of de 
verwachte doelstellingen en effecten 
van de rijksregeling welzijn minderhe-
den ook feitelijk worden gerealiseerd. 
Uiteraard zullen de bevindingen uit 
de evaluatie en de adviezen van de 
commissie te zijner tijd zorgvuldig 
bestudeerd worden. Ik zeg de Kamer 
graag toe dat ik de Kamer eventueel, 
indien de evaluatie en de bevindin-
gen daartoe aanleiding geven, 
nadere voorstellen zal doen, waaro-
ver de Kamer dan kan discussiëren. 

Dan de vraag of het stadsvernieu-
wingsfonds en WVC-bijdrage daarin, 
bestaande uit het aandeel voor het 
sociaal-cultureel werk en een 
aandeel ten behoeve van de monu-
mentenzorg, in het voorliggende 
wetsontwerp zouden kunnen worden 
meegenomen. Ik meen dat dit 
overbodig is en bestuurlijk onge-
wenst, want uit een oogpunt van 
gecoördineerde aanpak is het veel 
beter om de middelen die toch al 
gedecentraliseerd zijn, te laten waar 
ze behoren. Dit in onderlinge 
afweging met vergelijkbare activitei-
ten, namelijk activiteiten die gericht 
zijn op stadsvernieuwing. 

Dan de kwestie van de kindertele-
foons. In de memorie van toelichting 
bij de begroting 1987 valt te lezen 
dat er gedacht wordt aan een 
subsidieregeling voor de kindertele-
foons. Ik zeg "gedacht" , want dit 
punt staat nog ter discussie. 
Oud-staatssecretaris Van der Reijden 
heeft in de Kamer nog het voorne-
men verwoord om de voorziening op 
te nemen in het ontwerp van een wet 
voor de jeugdhulpverlening. Ik ken op 
dit moment niet de opvattingen van 
de Kamer hierover en heb ook niet 
paraat wat hierover is opgenomen in 
het init iatief-ontwerp van de heer 
Worrel l . 

Over de niveautoedeling bestaat 
weinig verschil van inzicht: het 

gemeentelijk niveau is het meest 
voor de hand l iggend. Het is ook de 
feitelijke situatie. Er zijn een aantal 
kindertelefoons. Uit een oogpunt van 
overzichtelijkheid van het gehele 
jeugdcircuit is het naar mijn oordeel 
zeker verdedigbaar om de voorzienin-
gen binnen de jeugdhulpverlening te 
laten. Maar misschien is het goed dat 
ik eerst nog eens een nadere reactie 
vanuit de Kamer krijg, alvorens ik met 
een meer definitieve opvatting kom. 

Mevrouw Kamp heeft gevraagd 
naar de vormgeving van het voorne-
men om activiteiten uit te voeren ten 
behoeve van langdurig werklozen. 
Die vormgeving vindt plaats door 
opneming van het desbetreffende 
voornemen in het rijksplan voor de 
welzijnswet. Bekostiging van dit 
beleid kan plaatsvinden op grond van 
zowel artikel 11 als artikel 12. 

De sociaal-culturele activiteiten 
voor niet-actieven vallen onder de 
reikwijdte van de welzijnswet, op 
rijksniveau en op gemeentelijk 
niveau. Het deel dat op rijksniveau is 
geplaatst, is opgenomen in het 
ontwerp-rijksplan welzijnswet, dat 
onlangs aan de Kamer is toegezon-
den. 

Mevrouw Kraaijeveld en mevrouw 
Kamp hebben vragen gesteld over de 
opvang van asielzoekers. Mevrouw 
Kamp heeft herinnerd aan een eerder 
door haar fractie gedaan verzoek om 
een regeling voor asielzoekers in te 
brengen in de toegezegde notitie 
over het algemene vluchtelingenbe-
leid. Op 15 september j l . heeft de 
minister van Buitenlandse Zaken 
mede namens een aantal ambtgeno-
ten een nota over het vluchtelingen-
beleid aan de Kamer aangeboden 
(19 637, nrs. 1 en 2). Aan die nota 
heeft ook mijn ministerie onder mijn 
verantwoordelijkheid meegewerkt. In 
die nota wordt de beslissing van de 
regering om het quotum voor uit te 
nodigen vluchtelingen te verhogen 
geplaatst tegen de achtergrond van 
het vluchtelingenbeleid in al zijn 
aspecten. Vanwege het algemeen 
karakter van de nota, leek het 
opnemen van een specifieke regeling 
voor de opvang van asielzoekers niet 
opportuun. Bovendien had ik in mijn 
brief van 23 juni 1 986 al uitvoerig 
inzicht verschaft in mijn beleidsvoor-
nemens met betrekking tot een 
regeling voor de opvang van 
asielzoekers. In de vluchtelingennota 
heb ik daarnaar dan ook verwezen. 

Het spijt mij dat mevrouw Kamp 
zich overvallen heeft gevoeld door de 
nota van wijziging op het voor ons 

liggende wetsontwerp. Ik ben 
evenwel tegemoet gekomen aan een 
recentelijk door de Kamer geuite 
wens om een wettelijke basis te 
verschaffen aan deze voorziening. De 
rijksverantwoordelijkheid voor het 
beleid inzake opvang van asielzoe-
kers heeft daarbij de nadruk gehad. 
Ik heb de Kamer eerder toegezegd — 
ik wi l dat graag nu herhalen — dat de 
meer gedetailleerde regeling, die 
eventueel met instemming van de 
Kamer op bedoelde wettelijke basis 
gemaakt zal moeten worden - zij is 
thans in voorbereiding - de Kamer 
in concept zal bereiken alvorens zij 
kracht van gewijsde krijgt. 

Mevrouw Kamp (VVD): Voorzitter! 
Mijn fractie heeft geen bezwaar 
tegen formele wetgeving. Ik voelde 
mij alleen overrompeld door het feit 
dat de minister het voorgestelde bij 
nota van wijziging realiseert. Wij 
hadden graag eerst met de regering 
wil len discussiëren over de notitie 
over de vluchtelingen. Daarnaar 
verwees u zojuist. Op basis daarvan 
hadden wij tot verdere stappen wil len 
komen. 

Minister Brinkman: Voorzitter! 
Recentelijk hebben de staatssecreta-
ris van Justitie, mevrouw Korte-van 
Hemel, de Kamer en ik overleg 
gevoerd over de regeling in meer 
algemene zin voor asielzoekers. Van 
dat debat herinner ik mij zeer 
levendig dat in de Kamer in het 
algemeen de wens aanwezig was om 
tot bedoelde wettelijke basis te 
komen. Vervolgens zou een meer 
gedetailleerde regeling opgesteld 
moeten worden. Die regeling heb ik 
de Kamer toegezegd. Die toezegging 
herhaal ik nu nog eens. 

Met de wettelijke verankering is 
dus niet de regeling als zodanig tot in 
alle details met de Kamer besproken. 
Integendeel! 

Mevrouw Kamp (VVD): U komt nu 
via de welzijnswet wel met een 
wettelijke regeling en u passeert — 
dit is in onze ogen een principieel 
punt - de Raad van State. 

Minister Brinkman: Wij praten nu 
langs elkaar heen. Dat ligt aan mij. 

Bij een aantal besprekingen over 
de regeling voor asielgerechtigden 
en asielzoekers — dit zijn twee 
gescheiden categorieën maar in het 
dagelijks spraakgebruik worden deze 
termen wel eens door elkaar gehaald 
— is de vraag aan de orde gekomen 
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of de artikelen 11 en 12 van het 
ontwerp van de wet voldoende 
dekken dat ook voor asielzoekers de 
welzijnswet een regeling zou kunnen 
inhouden. Ik ben er steeds van 
uitgegaan dat de Kamer daartegen 
geen principiële bezwaren heeft, 
maar ik kan het mis hebben. Ook ik 
zie wel in, dat rechtstheoretisch 
gesproken er ook andere mogelijkhe-
den denkbaar zijn. Ik geloof echter 
dat de Kamer op dit punt nooit 
bezwaren heeft gemaakt. 

De discussie ging naar mijn 
mening over de vraag hoe de 
regeling eruit zou moeten zien. Het 
ging daarbij niet om het juridisch-
technische aspect, maar om hetgeen 
wat bepaald moest worden: het 
aangeven van de competenties, 
welke geldstromen ermee gemoeid 
zijn en welke rechten asielzoekers 
hebben. Deze aspecten komen in de 
Kamer uitvoerig aan de orde aan de 
hand van een ontwerpregel ing. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Voorzitter! De nota van 
wijziging heeft betrekking op een 
bijlage. Wij dachten dat u over punt 
nr. 14 van het rijksbeleid iets zou 
zeggen. Daarbij gaat het om 
ondersteuning van asielgerechtigden. 
Nu voegt u hieraan iets toe. Daarover 
gaat punt 29. Met dit beleid zouden 
ook regelingen gegeven kunnen 
worden voor opvang van asielzoe-
kers. De regeling zou over de 
uitwerking daarvan gaan. In de wet 
wordt dan het principe vastgelegd. 
Daardoor wordt het mogelijk straks 
de regeling daarop te baseren, zodra 
wij het er met elkaar over eens zijn 
hoe de regeling er moet uitzien. 

Minister Brinkman: Voorzitter! 
Mevrouw Kraaijeveld zegt dat in de 
wet het principe wordt vastgelegd. Ik 
wil niet de indruk vestigen dat ik de 
Raad van State heb willen passeren. 
Dat is niet mijn intentie geweest. 
Kennelijk heeft zich tijdens de reeks 
van besprekingen die wij over deze 
problematiek van de asielzoekers 
hebben gehad een misverstand 
voorgedaan. Wij hebben over de 
problematiek in bijzonder gesproken 
naar aanleiding van de kwestie van 
de Tamils. Ik heb steeds veronder-
steld — als het anders was geweest 
zou dit toch wel gebleken zijn — dat 
de Kamer het met de regering er 
over eens was dat de opvang van 
asielzoekers — ik denk aan de vorm 
en het benodigde geld - een zaak 
was voor het ministerie. In de praktijk 

is dat het ministerie van WVC. 
Daarvoor zou wetgeving — ik denk 
daarbij in het bijzonder aan welzijns-
wetgeving — door WVC voorgesteld 
moeten worden en met de Kamer 
gediscussieerd moeten worden. 
Vanuit die optiek hebben wij de 
Kamer bepaalde formules voorge-
houden. In het laatst gehouden 
mondeling overleg over de Tamils is 
mij gebleken, dat de Kamer veron-
derstelde dat dit alles onder vigeur 
van het rijkswelzijnsplan zijn beslag 
zou krijgen. Om duidelijkheid te 
scheppen heb ik in de nota van 
wijziging een verduidelijking opgeno-
men, opdat daarover geen misver-
stand kon rijzen. Kennelijk heeft 
mevrouw Kamp dat anders begrepen. 
Het is goed dat wij dat met elkaar 
kunnen oplossen. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik heb 
het zo begrepen, dat de minister de 
definitieve regeling op basis van de 
AMvB verankerd in deze wet gaat 
opstellen. Ik neem aan dat hij 
hiermee impliciet heeft toegezegd, 
dat die AMvB de gebruikelijke gang 
via de Raad van State gaat volgen. 

Minister Brinkman: Het is niet 
alleen goed gebruik, maar ook dure 
plicht om een algemene maatregel 
van bestuur langs de Raad van State 
te geleiden. Het zou heel merkwaar-
dig zijn, dat niet te doen. 

Mevrouw Kamp (VVD): Mijn fractie 
pleit voor een wettelijke regeling. Zij 
heeft echter niet direct de keuze 
gemaakt om daarvoor de Welzijnswet 
te benutten. Wij zouden liever eerst 
discussiëren aan de hand van die 
algemene notitie en vervolgens op 
basis daarvan een wettelijke regeling 
tot stand brengen. 

Minister Brinkman: Dat is mij in dit 
interruptiedebat inmiddels duidelijk 
geworden. Ik bied mijn excuses aan 
dat ik dat niet eerder heb begrepen. 
Ik hoop dat mevrouw Kamp van mij 
wil aannemen dat ik niet geprobeerd 
heb de boel via een achterdeurtje te 
regelen. 

Mevrouw Kamp (VVD): In een 
mondeling overleg hebben wij de 
mogelijkheid geopperd dat de 
Vreemdelingenwet een geëigend 
kader zou kunnen vormen. 

Minister Brinkman: Zonder de 
gehele historie op dit punt overhoop 
te willen halen, meen ik toch dat keer 

op keer is vastgesteld, dat de fysieke 
opvang van asielzoekers en a fortiori 
van asielgerechtigden een andere 
zaak is, niet alleen organisatorisch, 
maar ook beleidsmatig, dan de 
controle op vreemdelingen aan de 
grens of elders. 

Er is gevraagd of de politieke 
jongerenorganisaties niet beter 
kunnen ressorteren onder de Wet 
subsidiëring politieke instituten. Over 
de positie van deze organisaties 
wordt al lange tijd gediscussieerd. De 
Kamer weet uit de memorie van 
antwoord bij het genoemde wets-
voorstel, dat het overleg waarop de 
heer Buurmeijer aandrong, al heeft 
plaatsgevonden. De uitkomst 
daarvan, die gedeeld wordt door de 
collega van Binnenlandse Zaken, was 
dat twee redenen het kabinet ervan 
weerhouden de suggestie van de 
heer Buurmeijer te volgen. 

De eerste reden is dat politieke 
vorming door politieke jongerenorga-
nisaties conform de huidige subsidie-
regeling gericht is op een brede 
doelgroep van jongeren. Het gaat 
dan om bewustwording en politieke 
participatie. Wetenschappelijke 
bureaus van en vormingsinstituten 
gelieerd aan de politieke partijen 
beperken zich tot de vorming van 
hun leden. 

De tweede reden is dat voor het 
functioneren van de politieke 
jongerenorganisaties de samenwer-
king met andere jeugdorganisaties 
op provinciaal en landelijk niveau van 
belang is. Het samenbrengen van al 
die organisaties in de Welzijnswet 
heeft in dat licht de voorkeur van het 
kabinet. Dat is uitvoerig aan de orde 
geweest. 

De heer Buurmeijer (PvdA): De 
minister creëert nu een misverstand. 
Wat hij zegt over de vormingsinstitu-
ten en de wetenschappelijke 
instituten doet mij schrikken. Dat zou 
namelijk betekenen dat al die 
belangrijke rapporten van de WBS, 
het wetenschappelijk instituut van de 
Partij van de Arbeid, de minister niet 
zouden bereiken. Zij zijn juist 
geschreven voor kringen buiten de 
partij. 

Minister Brinkman: Van het 
mediarapport heb ik bij voorbeeld 
breeduit kennis genomen. Het heeft 
overigens weinig resultaat mogen 
hebben. 

De heer Lankhorst heeft gevraagd 
wie de eerst aanspreekbare persoon 
voor het beleid op het terrein van de 
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vrije tijd zal zijn. In het kabinet is 
iedere in de formele zin aanspreek-
bare minister met eigen verantwoor-
delijkheid op een bepaald gebied, 
daadwerkelijk aanspreekbaar in het 
parlement en daarbuiten. Wij hebben 
daarvoor dus niet een aparte 
coördinerende bewindspersoon 
aangewezen. 

Naar aanleiding van de opmerking 
van de heer Lankhorst over mijn 
pleidooi voor hogere bijdragen wi l ik 
stellen, dat onder de huidige 
omstandigheden nu eenmaal keuzes 
moeten worden gedaan. Een hogere 
eigen bijdrage is, dunkt mij, in de 
praktijk vaak toch nog maar een 
fractie van datgene wat eigenlijk aan 
kosten voor de voorziening in zijn 
totaliteit moet worden opgebracht. 

De heer Lankhorst (PPR): Mag ik de 
minister vragen, wat er de reden van 
is dat geen enkele bewindspersoon 
de eerste verantwoordelijkheid heeft 
voor het vrijetijdsbeleid? In het vorige 
kabinet was dat uitdrukkelijk wel zo. 
Toen deed een staatssecretaris dat. 
Er is daarover toen een nota uitge-
bracht. Voor de avondpauze hoorde 
ik de minister spreken over het 
belang daarvan. De herwaardering 
van arbeid en vrije tijd heeft hij een 
aantal keren in zijn mond genomen. 
Ik dacht toen: dat gaat helemaal in 
de richting dat de minister zegt dat 
hij die zaak van de staatssecretaris 
heeft overgenomen, dat hij nu de 
eerstverantwoordelijke is voor het 
vrijetijdsbeleid en dat hij de nota van 
de vroegere staatssecretaris zal 
uitvoeren. Ik ben dus buitengewoon 
teleurgesteld door dit antwoord. 

Minister Br inkman: Dat vind ik 
betreurenswaardig, want dan heeft 
de heer Lankhorst de algemene 
inleiding van mijn betoog op dit punt 
kennelijk niet helemaal goed 
begrepen. Op het punt van de 
vrijetijdsbesteding heb ik de eigen 
verantwoordelijkheid van mensen en 
instellingen wil len onderstrepen. 
Daar kan de heer Lankhorst uiteraard 
anders over denken, maar mede 
daarom is voor een zekere afstande-
lijke benadering van het kabinet 
gekozen. Het is niet afstandelijk in de 
zin van " in het geheel geen bemoeie-
n is" , maar wel in de zin van " ieder 
departement gaat het aan voor zover 
het zijn competentie raakt". Boven-
dien heeft het kabinet het niet 
noodzakelijk gevonden om een 
coördinerend bewindspersoon te 
benoemen, omdat het in algemene 

zin van die personen af wil. In de 
praktijk blijkt namelijk een niet zo 
grote toegevoegde waarde te kunnen 
worden toegekend aan het coördine-
rend bewindspersoonschap, dat wij 
daaraan in de tweede kabinetsperio-
de onder leiding van de heer Lubbers 
een blijvende waarde moeten 
hechten. 

De heer Lankhorst (PPR): Dat 
betekent dus dat niemand het meer 
in de gaten houdt, dat de vrijetijds-
voorzieningen ook betaalbaar blijven 
voor de mensen die weinig geld 
hebben. Dat was een van de 
belangrijke opmerkingen uit de nota 
van de vroegere staatssecretaris. Dat 
gaat nu dus allemaal maar zijn gang. 
Een minister kan nu dus zeggen: ik 
heb wat extra geld nodig, dus ik 
maak de voorziening maar een beetje 
duurder. Ik hoorde dat de minister-
president vorige week nog zeggen 
over het sociaal-cultureel werk. Er is 
nu dus niemand die daarvoor 
verantwoordelijk is. 

Minister Brinkman: Er is vorige 
week ruimschoots de gelegenheid 
geweest om dit belangrijke onder-
werp met de minister-president te 
bediscussiëren. Mij is echter niet 
gebleken, dat toen het gemis aan een 
coördinerend bewindspersoon zover 
reikte, dat de heer Lankhorst op dat 
punt heeft doorgevraagd. Dat was 
uiteraard zijn goed recht. Ik verdedig 
hier echter het kabinetsbeleid, dat wij 
af wil len van allerlei coördinerende 
bewindspersonen. Ik zeg tegelijkertijd 
dat dit niet betekent dat de overheid 
dat allemaal in het geheel niet meer 
tot haar competentie rekent. Maar 
men moet wel die bewindslieden 
aanspreken die daarop rechtstreeks 
aanspreekbaar zijn: de collega van 
Landbouw en Visserij op het punt van 
de recreatie, de collega van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid op het 
punt arbeid en arbeidsdeling, de 
staatssecretaris van WVC en mijzelf 
en anderen. 

Sprekend over de vrije ti jd, kom ik 
op de sport en de sportieve recreatie. 
Daarover zijn door de heer Leerling 
en mevrouw Kamp vragen gesteld, 
mede in het licht van de bezwaren 
van de NSF op dit punt. Het brengen 
van sport onder de werkingssfeer van 
de Welzijnswet, althans van de 
landelijke voorzieningen daarvoor, 
vindt zijn voornaamste overweging in 
de samenhang tussen de sportsector 
en de andere sectoren. Die samen-
hang wordt jaarlijks in het rijkspro-

gramma tot uitdrukking gebracht. 
Daarmee worden de gemeentelijke 
sportvoorzieningen, in het bijzonder 
de sportaccommodaties, niet ineens 
in de sfeer van de rijksafweging 
gebracht. Daaraan geeft de rijksover-
heid namelijk, afgezien van een 
aantal project- en experimenteersub-
sidies, geen bijdragen. Ik geloof dan 
ook dat de angst op dit punt verkeerd 
is omdat hij niet op feiten te baseren 
is, althans als ik de vraagstelling van 
de NSF goed begrijp. Het is een 
andere vraag, of je geld van rijkswe-
ge aan sportkoepels moet geven. 
Maar dat wordt op zichzelf niet 
bepaald door de vraag onder welk 
wettelijk kader je valt. 

Ik kom dan op de vraag naar de 
dwarsverbindingen tussen welzijns-
wetgeving, cultuurwetgeving en 
kunstzinnige vorming die door de 
heer Nuis en anderen is gesteld. Pas 
onlangs heb ik het advies van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau 
ontvangen over de cultuurwetgeving. 
In een besloten bijeenkomst met één 
van de commissies heb ik onlangs 
mogen spreken over de verdere 
procedure van zo'n wetgeving, indien 
die er op dit punt komt. Ik heb daarbij 
opvattingen over de procedure 
kenbaar gemaakt, die de sfeer van de 
beslotenheid nog niet uit kunnen. 
Materieel komen die erop neer, dat 
mijn conclusie moet zijn dat de 
eventuele cultuurwetgeving op dit 
punt in relatie tot de welzijnswet niet 
aan de orde moet worden gesteld. 

Op het punt van de kunstzinnige 
vorming en met name de muziek-
scholen wil ik wat meer in detail een 
opmerking maken. In de Cultuurnota 
en in de Notitie kunstzinnige vorming 
en amateuristische kunstbeoefening 
en kunstbeleid en tijdens het MO met 
de Tweede Kamer over de laatstge-
noemde notitie heb ik aangegeven, 
dat juist op lokaal niveau de afwegin-
gen ten aanzien van muziekscholen 
— hetzelfde geldt trouwens ten 
aanzien van de activiteitencentra — 
moeten worden gemaakt en ook 
worden gemaakt. Activiteiten op het 
gebied van de kunstzinnige vorming 
ontlenen immers in belangrijke mate 
hun belang aan de verwevenheid met 
de plaatselijke sociale context. 
Daarenboven is de financiële bijdrage 
van de gemeente — dat wil ik 
benadrukken - voor dit type 
voorzieningen van oudsher aanzien-
lijk. Daarmee wordt onderstreept 
welk belang er aldaar aan de 
muziekscholen en creativiteitscentra 
wordt gehecht. Het rijksbeleid dient 
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zich in mijn optie derhalve te 
beperken tot hetgeen het lokale en 
provinciale niveau te boven gaat. Dat 
is het in stand houden van een aantal 
kwaliteitsbevorderende instellingen, 
het aangeven van opleidings- en 
ervaringseisen voor beroepskrachten 
en een gericht stimulerend projec-
tenbeleid. Tevens komt daar de 
relatie met het kunstenbeleid tot 
uiting. Het is mijn mening dat het 
ontwerp van de welzijnswet voor dit 
alles voldoende kader biedt. 

De heer Nuis (D66): Voorzitter! Op 
zichzelf is dat juist. De vraag is hier 
natuurlijk relevant, voor zover wij nu 
bij de behandeling van deze wet iets 
zouden dichtspijkeren, wat wij straks 
weer open moeten breken. Is de 
minister van mening dat wij iets niet 
dichtspijkeren en dat de mogelijkhe-
den blijven bestaan? 

Minister Brinkman: Voorzitter! Mijn 
eerste meer algemene antwoord op 
zo'n interruptievraag zou kunnen zijn, 
dat de wetgever altijd in staat en 
bevoegd is om tot nadere wetgeving 
te besluiten, hetzij wijziging van de 
wet, hetzij integraal nieuwe wetge-
ving. In die zin behoeft de heer Nuis 
zich al helemaal geen zorgen te 
maken. De volgende opmerking is, 
dunkt mij, minstens zo relevant. Op 
dit brede terrein moeten wij nu wel 
een keer keuzen met elkaar doen. 
Verschillende sprekers hebben 
terecht gezegd dat het gehele 
wetgevingsproces met betrekking tot 
deze sectoren nogal lang heeft 
geduurd. Dat maakt de onzekerheid 
voor de verschillende instellingen 
groter en groter. Daardoor ontstaan 
hier en daar ontbindingsverschijnse-
len en dat moeten wij voorkomen. 
Daarom zeg ik: de discussie over het 
onderbrengen van de amateuristi-
sche kunstbeoefening en kunstzinni-
ge vorming is mij zeer bekend. Ik 
merk ook in het beroepsveld dat de 
afweging bepaald niet een constant 
resultaat met zich brengt. Er zijn 
momenten geweest, aan het begin 
van de vorige kabinetsperiode, dat 
men veel afwijzender stond ten 
opzichte van het ontwerp van de 
welzijnswet dan nu. Ik zeg niet dat ik 
700 gemeenten heb geënquêteerd, 
maar ik kom nogal eens bij instellin-
gen en gelegenheden waarbij 
mensen uit deze sector mij aanspre-
ken. Ik proef — ik gebruik dat woord 
met opzet — in ieder geval bepaald 
minder aversie - het is wel zo 
geweest — tegen het voorgenomen 

ontwerp, ook al omdat de politieke, 
de bestuurlijke en de sociale binding 
met het lokale gebeuren vrij groot is 
en omdat de meeste gemeentebestu-
ren zich op dit punt financieel een vrij 
grote inspanning getroosten. Ik vind 
dat er heel dwingende overwegingen 
zijn om vast te houden aan het 
voorstel zoals het luidt en niet op 
basis van, op zichzelf begrijpelijke, 
maar toch betrekkelijk theoretische 
overwegingen te zeggen: wij moeten 
de zaak maar ophouden, omdat wij 
wellicht ooit tot enigerlei vorm van 
cultuurwetgeving gaan komen. Ik 
sluit niet uit dat wij daartoe een keer 
komen. Ongetwijfeld zullen wij dan 
ten principale nog eens deze 
discussie voeren. Uiteraard zullen wij 
dan meewegen wat inmiddels de 
feiten zijn geweest. Ik geloof niet dat 
er nu een zodanige situatie is, da t je 
als het ware moet zeggen: die 
afweging kunnen muziekscholen, 
creativiteitscentra en dergelijke nu 
niet aan; hou het, voor wat betreft 
het relatief beperkte rijksaandeel ook 
maar op rijksniveau en laat het verder 
maar buiten elke bestuurlijke 
afweging op gemeentelijk niveau. 

De heer Beinema (CDA): Voorzitter! 
Een discussie te zijner tijd over een 
eventuele cultuurwetgeving brengt 
op zichzelf een nieuw kader, kan 
nieuwe inzichten met zich brengen, 
maakt de zaak — wetgeving is altijd 
theoretisch — minder theoretisch 
dan nu. De minister heeft dat ook 
niet weersproken. Zonder te zeggen 
dat wat nu gebeurt een hoge staat 
van voorlopigheid heeft — dat is nu 
ook weer niet nodig — volgt uit zijn 
woorden dat wanneer het tot 
cultuurwetgeving komt, daarin deze 
zaken anders geregeld kunnen 
worden. 

Minister Brinkman: Dat is natuurlijk 
niet uitgesloten. U mag dat inder-
daad uit mijn woorden opmaken. 
Tegelijkertijd stel ik vast dat er nu ten 
principale een keuze gemaakt moet 
worden. Wat doen wij nu met de 
werksoorten die in den brede in 
discussie zijn? Steken wij in op de 
variant die wordt gehoord in de kring 
van mensen, binnen maar vooral 
buiten dit huis, die zeggen van 
cultuur verstand te hebben. Die 
variant komt erop neer dat men vindt 
dat cultuur meer is dan wat nu valt 
onder hetgeen het directoraat-gene-
raal culturele zaken op mijn departe-
ment beheert en financiert; daaron-
der zouden niet alleen de media, die 

onlangs onder die verantwoordelijk' 
heid zijn gebracht, maar ook de 
amateuristische kunstbeoefening en 
kunstzinnige vorming en well icht de 
bibliotheken moeten worden 
verstaan. 

Welnu, ik erken dat hetzij buiten-
landse voorbeelden, hetzij ideologie-
ën met betrekking tot cultuur 
daarvoor argumenten kunnen 
aandragen. Ik sluit ook niet uit dat 
die argumentatie over een eventuele 
nadere cultuurweteving in ons land 
opnieuw aan de orde komen. Ik 
geloof wel dat de huidige situatie in 
bestuurlijk Nederland en de betrok-
ken instellingen voldoende rechtvaar 
digt dat wordt vastgehouden aan de 
keuze die aan het parlement wordt 
voorgelegd, ook al omdat wij niet 
blijvend in discussie moeten zijn met 
dit veld. Men weet dan absoluut niet 
meer waar men aan toe is. Als 
voorbeeld noem ik de bibliotheken 
waarbij een aantal jaren geleden 
welbewust is gekozen voor de 
richting die nu in het wetsvoorstel is 
neergelegd. Wij zijn ook met de 
uitvoering bezig; er zijn verdeelsyste-
men aangeduid, terwijl er competen-
ties worden herverdeeld. Ik geloof 
dan ook niet dat wij daaraan in deze 
discussie moeten wrikken. Ik begrijp 
overigens zeer wel dat de heer 
Beinema dat niet beoogt. In ieder 
geval wil ik ervoor waarschuwen dat 
er een zodanige voorlopigheid onder 
onze besluitvorming wordt gelegd, 
dat daags na plaatsing van de wet in 
het Staatsblad, ineens in het veld van 
bibliotheken, muziekscholen en 
creativiteitscentra de discussie 
hieromtrent weer wordt heropend. Zo 
mag ik de heer Beinema toch 
begrijpen? 

De heer Beinema (CDA): Neen, 
neen, wij hebben het niet, zoals 
sommigen als voorbeeld zouden 
noemen, over de mediawetgeving. 

Minister Brinkman: Dat heb ik ook 
niet gezegd. 

De heer Beinema (CDA): Ik heb het 
over "sommigen" ; als ik u bedoel, 
dan noem ik u ook. Kortom, het 
betekent dus dat wij niet bezig zijn 
om ti jdbommen onder deze wetge-
ving te leggen. Het betekent evenmin 
dat bij voorbaat beperkingen worden 
opgelegd aan de discussie te zijner 
tijd over de cultuurwetgeving. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Vervolgens ga ik meer in 
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detail in op het bibliotheekwerk. Om 
te beginnen spreek ik mijn waarde-
ring uit voor hetgeen vanuit de 
Kamer en daarbuiten aan commenta-
ren op het punt van de regeling voor 
het bibliotheekwerk naar voren is 
gebracht. De dialoog heeft duidelijk 
gemaakt dat de maatschappelijke 
betekenis van het openbaar biblio-
theekwerk algemeen wordt onder-
kend. Ook is gebleken dat juist 
vanwege het brede spectrum van 
activiteiten van bibliotheken, het 
moeilijk is die betekenis onder één 
noemer te brengen. De decentralisa-
tie van beleid naar de lagere 
overheden die met de welzijnswet tot 
stand wordt gebracht, maakt het 
mogelijk voor plaatselijke bestuur-
ders, personeel en andere betrokke-
nen naar eigen inzichten en behoef-
ten accenten te leggen. Daardoor zal 
niet gesproken kunnen worden van 
een uniforme bijdrage van openbare 
bibliotheken aan de samenleving. 
Kenmerk voor alle openbare biblio-
theken is echter wel, dat zij een 
belangrijk aandeel hebben in de 
kennis-infrastructuur in de samenle-
ving. Openbare bibliotheken dragen 
bij tot de verwerving van kennis via 
ondersteuning van educatieve 
activiteiten of informatievoorzorging 
en het op peil houden van kennis. 
Deze kennis-infrastructuur is van 
belang voor de deelname van 
burgers aan politieke en andere 
besluitvormingsprocessen, onder-
wijs-culturele activiteiten, activiteiten 
in de recreatieve sfeer, alsmede voor 
het uitoefenen van een beroep. De 
bijdrage aan de kennisinfrastructuur 
onderstreept de betekenis van de 
openbare bibliotheken voor het 
democratisch functioneren van onze 
samenleving. Er is immers geen 
andere plaats in de samenleving 
waar de burger zich zo in volstrekte 
vrijheid kan informeren over zaken 
die voor hem of haar om welke reden 
dan ook van belang zijn. 

De dialoog heeft mijns inziens, 
doordat deze gefundeerd was op de 
algemeen onderkende maatschappe-
lijke betekenis van het bibliotheek-
werk, geleid tot een preciezere 
plaatsbepaling van deze werksoort. 
In de wetgeving spitste zich dat toe 
op twee punten: in de eerste plaats 
de overgang van de huidige niveau-
toedeling naar de niveautoedeling in 
de Welzijnswet, in de tweede plaats 
de kwestie van de netwerkvorming 
waarvoor ik verwijs naar artikel 27 
van het wetsontwerp. Ik heb de 

indruk dat wij een en ander in goed 
overleg verder zullen kunnen 
oplossen. 

Uiteraard zal de uitvoering van 
zowel de niveautoedeling als de 
toekomstige netwerkvorming nog het 
nodige werk met zich brengen. Ik 
meen dat op het punt van de 
niveautoedeling alle noodzakelijke 
stappen zijn gezet. Ik noem in de 
eerste plaats een regelmatig overleg 
tussen de drie bestuurlijke niveaus, 
namelijk het gemeentelijk niveau 
(vertegenwoordigd door de VNG), 
het provinciale niveau (vertegen-
woordigd door het IPO) en mijn 
departement. In de tweede plaats 
noem ik de ambtelijke werkgroep die 
in nauw contact met IPO, VNG en het 
driezijdig overleg openbare bibliothe-
ken, d.w.z. werkgevers, werknemers 
en ministerie van WVC, de werk-
groep provinciale bibliotheekcentra-
les en het NBLC een stappenplan 
ontwikkelt dat de omschakeling naar 
de niveautoedeling van de Welzijns-
wet gedurende de periode tot 1 
januari 1989 regelt. In de derde 
plaats merk ik op dat binnenkort een 
arbitragecommissie wordt ingesteld 
om te beslissen in gevallen waarin 
sprake is van problemen van 
rechtspositionele aard, waarover 
betrokken partijen het niet eens 
kunnen worden. 

Op het punt van de netwerkvor-
ming moet de discussie nog begin-
nen. In 1987 zal een begin worden 
gemaakt met de uitwerking van de 
netwerkstructuur. Daarvoor is een 
concept-beleidsnotit ie in voorberei-
ding die voor overleg zal worden 
aangeboden aan de organisaties voor 
openbaar bibliotheekwerk, de VNG 
en het IPO. In deze beleidsnotitie zal 
niet alleen de interne bibliothecaire 
samenwerking, maar ook de 
samenwerking met andere culturele, 
educatieve en informatieve instellin-
gen aan de orde komen. Ik meen dat 
daarnaast in de stuurgroep informa-
tienetwerk openbare bibliotheken, 
waarin het gehele bibliotheekwerk 
vertegenwoordigd is, ideeën 
uitgewerkt kunnen worden over de 
rol die de landelijke instellingen 
kunnen spelen in de netwerkvorming. 

Daarbij gaat het voor een belang-
rijk deel om de uitdaging die ligt in 
de ontwikkelingen op het terrein van 
de informatietechnologie. Ik verwijs 
daarvoor naar de beleidsnotitie 
informatieverzorging door openbare 
bibliotheken. Die beleidsnotitie 
behandelt de ontwikkelingen op een 
deelterrein, maar geeft tevens de 

relatie met het bredere welzijnster-
rein aan. Informatievoorziening 
speelt op het welzijnsterrein een 
belangrijke rol. Gespecialiseerde 
instellingen, zoals bibliotheken, maar 
ook sociale raadslieden, consumen-
tenorganisaties e.d., ontlenen er hun 
taakstelling aan. Bij andere instellin-
gen is het een onderdeel van een 
breder takenpakket, zoals bij 
voorbeeld bij het opbouwwerk, de 
volwasseneneducatie en het 
minderheden- en emancipatiewerk. 
De ontwikkelingen op het gebied van 
de informatietechnologie hebben hun 
weerslag op al deze terreinen. De 
automatisering maakt het mogelijk 
dat sneller dan voorheen over 
informatie kan worden beschikt die 
op ver uit elkaar gelegen punten 
opgeslagen ligt. Het biedt de 
technische mogelijkheden voor een 
netwerk tussen verschillende 
databanken, waarmee het verbrok-
kelde en dus inefficiënte aanbod tot 
een adequaat informatievoorzienin-
gensysteem is te maken ten behoeve 
van de gebruikers. 

Op lokaal niveau ligt bij de 
gemeente de verantwoordelijkheid 
voor een goede samenwerking en 
taakverdeling tussen bibliotheek en 
andere instellingen. De informatie-
verzorging op het raakvlak van 
burger en openbaar bestuur is daarbij 
een belangrijk punt van aandacht. In 
toenemende mate worden op lokaal 
en regionaal niveau initiatieven 
genomen om informatienetwerken 
tot stand te brengen. Die initiatieven 
worden door mij van harte onder-
steund. Zo wordt in de gemeente 
Almelo een project gestart, waarbij 
de openbare bibliotheek, de buurt-
huizen en het centrum voor 
volwasseneneducatie betrokken zijn. 
In de provincie Noord-Brabant wordt 
gewerkt aan een provinciaal netwerk, 
waarvan de openbare bibliotheken de 
kern vormen, maar waarop ook 
andere welzijnsinstellingen kunnen 
aansluiten. 

Op dit moment is al veel informatie 
bereikbaar die in geautomatiseerde 
bestanden is opgeslagen. Ik denk aan 
de bibliografische bestanden van bij 
voorbeeld enkele departementsbibli-
otheken die zijn opgeslagen in het 
ri jkscomputercentrum, en die van 
wetenschappelijke bibliotheken en de 
wetenschappelijke steunbibliotheken 
in PICA. Verder denk ik aan de 
sociale informatie van de FIRA, de 
Sociale Verzekeringsraad en 
consumentenorganisaties. De 
krachten zullen worden gebundeld 
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om ontbrekende informatiebestan-
den op te bouwen, zoals bij voor-
beeld managementinformatie ten 
behoeve van instellingen. 

Naast de initiatieven die op 
plaatselijk en regionaal niveau al 
uitgewerkt worden, is ook de 
ontwikkeling van een informatienet-
werk op landelijk niveau van belang. 
Daarbij zal worden aangesloten bij de 
documentaire en sociale informatie-
functie zoals die voor de landelijke 
instellingen in het kader van de 
herstructurering is voorzien. Die 
aanpak heeft van harte mijn instem-
ming. De informatietechnologie biedt 
goede mogelijkheden om hierbij 
verschillende kanalen effectief te 
benutten, zonder dat dit tot dubbel 
werk leidt. Ik beschouw het als een 
taak van de rijksoverheid, nieuwe 
technologische ontwikkelingen op 
het terrein van de documentaire en 
sociale informatievoorziening te 
stimuleren, maar tevens te coördine-
ren, opdat geen verdubbeling of 
overlapping van activiteiten plaats-
vindt. Bij dit alles staat centraal dat 
de informatie voor iedereen toegan-
kelijk is. Informatie moet ook voor 
degenen die daarin niet zijn ge-
schoold, kunnen worden opgevraagd. 
De gebruikersvriendelijkheid is dus 
van grote betekenis voor het goed 
functioneren van de informatiever-
zorging en is daarmee een centraal 
punt van aandacht bij de nu in 
uitvoering zijnde initiatieven. 

Voorzitter! Ik hoop dat dit samen-
stel aan overwegingen toch ook voor 
de fractie van de heer Dijkstal 
voldoende argumentatie biedt om 
geen overwegende bezwaren te 
houden tegen hetgeen op dit punt in 
het wetsvoorstel is opgenomen. 

De heer Di jkstal (VVD): Voorzitter! 
Het probleem is, dat het verloop van 
de behandeling van de beleidsnotitie 
over informatieverzorging door 
bibliotheken heel ongelukkig is 
geweest. Dat is niet de schuld van de 
minister. Wij zijn daar zelf verant-
woordelijk voor. 

Het dilemma waar wij voor staan 
is, dat wij vinden dat er nog veel 
meer over te zeggen valt en dat 
daarover uitgebreid overleg met de 
regering zou moeten plaatsvinden. 
Daarbij sluiten wij niet uit dat de 
openbare bibliotheken daarin een 
belangrijke rol gaan vervullen. Nu ligt 
er hier een wetsontwerp, waarin het 
al geregeld wordt. Wij zouden ermee 
kunnen leven om het hierbij voorlopig 
maar te laten. Ik denk aan de 

voorlopigheid van de heer Beinema 
over de AK/KV-sector. Wij willen 
echter nadrukkelijk de afspraak 
maken dat de Kamer nog eens de 
gelegenheid krijgt om over het hele 
veld van de informatieverzorging met 
de regering van gedachten te 
wisselen. Well icht leidt dat tot 
andere of aangepaste conclusies. 

Minister Brinkman: Voorzitter! De 
Kamer is uiteraard degene die de 
regering uitnodigt te allen tijde om 
over welk onderwerp dan ook te 
spreken. Uiteraard ben ik dan 
beschikbaar. Dat geldt ook voor 
andere collega's die daarbij betrok-
ken zijn. 

Voorzitter! De heer Leerling heeft 
een vraag gesteld over de volksbibli-
otheken. Inderdaad is een aantal van 
deze volksbibliotheken samengegaan 
met andere bibliotheken in bredere 
verbanden. De door de heer Leerling 
besproken vorm van particulier 
initiatief bestaat echter nog op veel 
plaatsen. Na het van kracht worden 
van de Welzijnswet kunnen gemeen-
ten, bibliotheken die voor iedereen 
bestemd en toegankelijk zijn en die 
een beroep doen op financiering van 
overheidswege, erkennen als 
openbare bibliotheek en in hun 
welzijnsplan opnemen. Daarmee 
gelden dus ook voor die bibliotheken 
de desbetreffende bepalingen van de 
Welzijnswet. 

Dan is er door de heer Van der 
Vlies een vraag gesteld over de 
lokale beleidsvrijheid, vooral voor 
bibliotheken. Ik heb al eerder 
betoogd dat de decentralisatie naar 
de lagere overheden het mogelijk 
maakt voor plaatselijke bestuurders, 
naar eigen inzichten en behoeften 
accenten te leggen. Dat neemt niet 
weg dat het noodzakelijk is dat iedere 
bibliotheek aan het zogeheten 
netwerk deelneemt. Dat is de 
strekking van artikel 27. 

De heer Nuis heeft voorgesteld, 
kwaliteitscriteria voor bibliotheken, 
zoals onafhankelijkheid, representati-
viteit en pluriformiteit in de wet op te 
nemen, zonder dat dit leidt tot 
ontwijkend gedrag. Ik meen dat dat 
in zekere zin al is gebeurd. Een 
overheid die een voorziening voor 
bibliotheekwerk bekostigt, stelt zelf 
eisen aan de kwaliteit van die 
voorziening. Bovendien draagt de 
opdracht, die in artikel 27 is opgeno-
men, bij aan de kwaliteit van het werk 
van de openbare bibliotheken. Het 
systeemkarakter van het werk van de 
openbare bibliotheken zal daardoor 

in stand blijven. Ik meen dan ook dat 
artikel 27 het juiste evenwicht biedt 
tussen gemeentelijke en provinciale 
verantwoordelijkheid en eigenheid 
enerzijds en samenhang en samen-
werking anderzijds. Daarmee is 
impliciet ook aan de kwaliteitscriteria 
aandacht gegeven. Aan de expliciete 
taakverdeling tussen de overheidsni-
veaus ligt nadrukkelijk een kwali-
teitsoverweging ten grondslag. De 
provinciale en landelijke ondersteu-
ning zijn juist bedoeld om in de 
kwaliteit van de lokale uitvoering op 
zo hoog mogelijk niveau te voorzien. 

De heren Leerling en Van der Vlies 
vroegen of het werk in verband met 
de bibliobussen op het platteland 
niet in gevaar komt. Ik meen dat dit 
een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van de betrokken gemeenten en 
provincies is. Bij de gewijzigde 
niveautoedeling is het mogelijk om 
via een toerekening aan de afnemen-
de gemeente — de gemeente die het 
bibliotheekwerk afneemt en daarvoor 
via de brede doeluitkering middelen 
ontvangt — toch een bibliobussys-
teem in stand te houden. 

De heer Schutte heeft de regeling 
voor het bibliotheekwerk onder de 
Welzijnswet vergeleken met de 
regeling om de vigeur van de Wet op 
het openbare bibliotheekwerk. Uit 
een interruptie van de heer Schutte 
met mevrouw Kraaijeveld-Wouters is 
inmiddels duidelijk geworden dat tot 
op heden niet van een basisvoorzie-
ning gesproken kan worden. Ook nu 
kan een gemeente de bibliotheek 
sluiten. Daarmee vervalt echter thans 
de rijksbijdrage op grond van de Wet 
op het openbare bibliotheekwerk. 
Onder het regime van de Welzijnswet 
kan de gemeente in principe 
besluiten, een bibliotheek te sluiten 
en het daarmee gemoeide geld in 
andere voorzieningen te steken. Ik 
acht dat overigens een theoretische 
mogelijkheid. Ik heb er volledig 
vertrouwen in dat de openbare 
bibliotheken in het gemeentelijk 
beleid een hecht verankerde plaats 
blijven innemen. Dat vertrouwen is 
hier trouwens ook door de heer 
Lankhorst uitgesproken. 

De heer Van der Vlies sprak nog 
over de bestaande witte vlekken op 
bibliotheekgebied. Invulling daarvan 
betekent voor de gemeenten een 
afweging tegen andere voorzieningen 
binnen de brede doeluitkering en in 
relatie tot hun eigen autonome 
middelen. 

Ik kom nog even terug op de 
kwestie van de tijdelijke subsidiere-
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geling maatschappelijke dienstverle-
ning. Dat is een subsidieregeling en 
geen bijdrageregeling. Dat betekent 
in de praktijk dat die subsidieregeling 
niet getroffen wordt door de 
bepalingen van de Gemeentewet 
inzake de sanering van de specifieke 
uitkeringen per 1 januari 1989. 
Desalniettemin moeten wij die 
tijdelijke subsidieregeling toch eens 
definitief regelen, dan wel zuiveren 
van oneigenlijke elementen. In 
verband daarmee sprak ik al over de 
herstellingsoorden. De regelgeving 
daarvoor zal tesamen met de totale 
regelgeving voor de geestelijke 
gezondheidszorg worden bekeken. In 
mijn brief van 28 augustus heb ik dat, 
naar ik meen, al aangeduid. 

Mevrouw Kamp had nog een 
antwoord tegoed op het punt van de 
basiseducatie. Zij verwees naar een 
bedrag van 20 miljoen voor de 
basiseducatie. Het gaat hierbij om 
rijksbegrotingsgeld van de zogeheten 
voorlopers van de basiseducatie, het 
is dus zogenaamd projectengeld. In 
totaal gaat 55 miljoen gulden over. 
De 35 miljoen waarover wij eerder 
spraken zat in de rijksbijdragerege-
ling sociaal-cultureel werk. 

De leenvergoeding is door 
verschillende fracties aan de orde 
gesteld. De fracties van VVD, PvdA 
en D66 hebben de wens te kennen 
gegeven de leenvergoeding niet in de 
Welzijnswet te regelen. De conse-
quentie daarvan zou zijn dat het nog 
een hele tijd gaat duren voordat de 
leenvergoeding wetteli jk geregeld is. 
Een bedrag van 10 miljoen gulden 
dat voor de schrijvers en uitgevers in 
mijn voorstellen beschikbaar zou 
komen, blijft dan uit omdat alleen bij 
wet een heffing aan de bibliotheken 
kan worden opgelegd. Zie ik het 
goed, dan stellen de fracties van VVD 
en PvdA voor om de leenvergoeding 
auteursrechtelijk te regelen. Het 
auteursrechtelijk systeem gaat er 
echter van uit dat alle gelden worden 
opgebracht door de afnemers, in 
casu de bibliotheken en de gebrui-
kers daarvan. Het is zuiver privaat-
rechtelijk van aard en de hoogte van 
de revenuen komt door onderhande-
lingen tussen auteur en uitgever tot 
stand. Dat sluit uit dat van overheids-
wege via de begroting geld gegeven 
wordt bij die onderhandelingen. Als 
ik het voorstel van VVD en PvdA 
goed begrepen heb — ik aarzel 
daarover — dan lijkt het onmogelijk 
om nog tot enige aftopping of 
differentiatie over te gaan. Daarmee 
is dat voorstel onhanteerbaar als 

cultuurpolitiek instrument. Van meet 
af aan heeft dat argument en die 
instrumentatie ten grondslag gelegen 
aan de regeling die mij voor ogen 
staat om daarmee extra steun te 
kunnen geven aan producenten van 
in cultureel opzicht belangrijke 
literatuur waarnaar, relatief gespro-
ken, minder vraag bestaat. Ik blijf 
daarom hechten aan een directe 
relatie van de wettelijke plaats waar 
de leenvergoeding wordt geregeld 
met die waar de wettelijke regeling 
van de bibliotheken plaatsvindt. 

De leden van de fracties van PvdA 
en VVD die voorstellen de artikelen 
die de leenvergoeding regelen te 
schrappen, hebben daarin ook artikel 
18 betrokken. Ik mag toch aannemen 
dat het niet hun bedoeling is dat 
hiermee alle begripsbepalingen die in 
dit artikel zijn opgenomen komen te 
vervallen en dat het voorstel alleen 
bedoeld is voor de begripsbepalingen 
die verband houden met de leenver-
goeding. Dit is een meer technische 
kwestie, maar uit een oogpunt van 
zorgvuldigheid moet het wel worden 
gemeld. 

De heer Nuis heeft daarnaast nog 
op meer praktische punten amende-
menten ingediend. Gezien mijn wens 
de leenvergoeding binnen de 
Welzijnswet te-regelen — dat is uit 
het voorafgaande wel duidelijk 
geworden — wil ik daarop ook nog 
graag ingaan. Het eerste praktische 
punt betreft de rompslomp voor 
vooral auteurs bij het invullen van 
formulieren. Die wijziging is niet 
nodig omdat de auteurs in de huidige 
regeling niet behoeven op te geven 
welke boeken in de bibliotheek zijn. 
Het gaat dus al om een generale 
aanvraag. Het is de taak van het 
ministerie om uit te zoeken welke 
boeken in de bibliotheken zijn 
uitgeleend. Dat behoeven de auteurs 
niet te doen. 

Het tweede punt betreft een 
wijziging van artikel 23, lid 2, omdat 
de huidige tekst tot wonderlijke 
zaken zou leiden. Mocht dat zich 
voordoen, dan hebben de betrokke-
nen de vrijheid om de verdeling naar 
eigen inzicht onderling te regelen. Mij 
dunkt, dat het een betere oplossing 
is, wanneer dit van geval tot geval 
door de partijen zelf wordt opgelost 
dan dat de minister dat regelt. 
Tenslotte lost de voorgestelde 
wijziging weinig of niets op als een 
van de rechthebbenden geen 
aanvraag heeft ingediend. Hem kan 
dan immers ook geen vergoeding 
worden toegekend. 

Met betrekking tot het amende-
ment van de heer Nuis dat de 
samensteller onder de definitie van 
auteur brengt, blijf ik op het stand-
punt staan dat een samensteller, zo 
lang hij geen bewerker is, niet te 
beschouwen is als een auteur. Dit 
zijn allemaal terminologieën die de 
heer Nuis zeer aanspreken, zo zie ik. 
Ik kom tot dit standpunt, omdat de 
samensteller naar mijn gevoel geen 
zelfstandige bijdrage aan een 
publikatie levert. 

De heer Nuis (D66): Dit is een beetje 
technisch voor een interruptie. Toch 
wijs ik erop dat er werkelijk sprake is 
van een vergissing, als de minister 
denkt dat een auteur niet behoeft op 
te geven voor welke boeken hij een 
vergoeding wi l hebben. De formulie-
ren daarvoor staan mij zeer duidelijk 
voor de geest. Dat moet hij of zij dus 
wèl opgeven. Over de rest komen wij 
ongetwijfeld nog wel in tweede 
termijn te spreken. 

Minister Brinkman: Ik schik mij 
graag in de kennis en wijsheid op dit 
punt van de heer Nuis, want die is 
onovertroffen. Misschien is het goed 
dat ik tussen de eerste en de tweede 
termijn een overdracht van kennis 
over en weer bevorder, zodat wij 
elkaar wat dit betreft niet lastig 
behoeven te blijven vallen. 

De heer Nuis (D66): Dit was een 
klein punt, maar bij mij rees toch wel 
een vraag naar aanleiding van wat de 
minister opmerkte over het voorstel 
van de PvdA en de VVD. Volgens mij 
wordt er alleen maar voorgesteld om 
het desbetreffende onderdeel 
voorshands te schrappen. Verder is 
er van verschillende kanten op 
aangedrongen om zo snel mogelijk 
met een afzonderlijke regeling te 
komen. Ik zeg het nu wat anders dan 
de minister zoeven. Het gaat niet 
over een auteursrechtelijke regeling. 
Tegen een dergelijke totale regeling 
bestaan praktische bezwaren. Het 
gaat daarbij wel om een regeling 
waarbij met de auteursrechtelijke 
aspecten van de zaak meer rekening 
wordt gehouden dan in deze context 
mogelijk is. De minister heeft gezegd 
dat het heel lang duurt. In deze 
termijn is de vraag evenwel buitenge-
woon relevant hoe snel de minister 
met een dergelijke regeling kan 
komen. 

Minister Brinkman: Ik ben de heer 
Nuis erkentelijk voor zijn toevoeging 
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in het eerste deel van zijn interruptie: 
onder een auteursrechtelijke regeling 
versta ik een regeling waarbij 
rekening wordt gehouden met 
auteursrechtelijke aspecten. Dat is 
alleen al qua definitie wat anders dan 
een regeling in de Auteurswet. Een 
wijziging van die wet duurt lang, 
gelet op allerlei andere discussies 
met betrekking tot de Auteurswet. 
Maar goed, stel dat er een regeling 
denkbaar is volgens de wens van de 
Kamer, die meer rekening houdt met 
de auteursrechtelijke aspecten dan 
nu het geval is — ik meen overigens 
dat ik dat nu voldoende doe, maar 
uiteraard wil ik luisteren naar wat de 
Kamer ter zake zegt — dan nog is het 
bezwaar dat er een nieuwe wettelijke 
regeling moet worden bedacht. Je 
kunt namelijk niet de bibliotheken 
daarmee belasten. Daar gaat het 
toch om als het aankomt op uitbeta-
ling van extra gelden, naast die welke 
apart op de rijksbegroting zijn 
gevoteerd. Daarvoor is geen regeling 
te bedenken zonder een wettelijke 
basis is. 

Daarom stel ik voor, die wettelijke 
basis nu, snel en vanwege de relatie 
met de bibliotheken, in de welzijns-
wet te leggen. Als dat naar het 
oordeel van de Kamer niet kan, is het 
feitelijke gevolg daarvan niet alleen 
tijdverlies — dat is een abstract 
gegeven — maar ook dat praktisch 
gesproken die 10 miljoen die door 
mij aan schrijvers is "be loo fd " , om 
het nu even zo globaal aan te duiden, 
in ieder geval vooralsnog niet kan 
worden uitbetaald. Dat is toch niet 
de bedoeling van de heer Nuis, hem 
kennende, en waarschijnlijk ook niet 
van de heer Dijkstal en anderen die 
wellicht achter dit idee staan. 
Daarom vraag ik mij af, of het niet 
beter is om, ten minste voorlopig, 
deze regeling in de welzijnswet op te 
nemen, eventueel via het ti jdpad dat 
mevrouw Kraaijeveld daarvoor 
schetst. Dat is mijns inziens iets te 
langzaam, maar daarover wacht ik 
graag het oordeel van de Kamer af. 
Nogmaals, een voorlopige regeling 
lijkt mij beter, zodat tot feitelijke 
uitbetaling kan worden overgegaan. 
Mocht de Kamer dan aandringen op 
een nadere regeling te zijner t i jd, 
waarin ook andere aspecten, in het 
bijzonder auteursrechtelijke aspec-
ten, aan de orde moeten komen, dan 
kan ik mij voorstellen dat ik in tweede 
termijn daarop terugkom. Ik kan dan 
bij mijn collega van Justitie nagaan 
hoe lang wijziging van de Auteurswet 
nog duurt en of hij bereid is, bij een 

komende wijziging van de Auteurs-
wet dit mede in ogenschouw te 
nemen. Mijn principiële bezwaar blijft 
echter, dat je dan op een privaat-
rechtelijk systeem overstapt. Ik vrees, 
op basis van de mij ter beschikking 
staande gegevens, dat men dan niet 
het doel bereikt dat toch ons beider 
doel is. Dat is namelijk dat die 10 
mil joen, of welk bedrag je daarvoor 
ook wilt inzetten, door de bibliothe-
ken verplicht wordt bijgedragen. Je 
bent dan afhankelijk van de privaat-
rechtelijke onderhandelingen tussen 
gebruiker en bibliotheek. Gezien deze 
overwegingen en het doel dat wij 
toch gezamenlijk hebben, lijkt het mij 
beter om vooralsnog vast te houden 
aan het systeem dat in het wetsvoor-
stel is opgenomen. Het is dus geen 
betweterij. De heer Buurmeijer heeft 
mij wat dat betreft knorrend toege-
sproken. Ik meen dat ik harde en 
concrete argumenten noem die ook 
in het belang van deze groep zijn. 

De heer Di jkstal (VVD): Er zitten 
twee kanten aan, een principiële kant 
en een praktische kant. De minister 
doelt op de laatste. Wat de principië-
le kant betreft, erkent men met 
onderbrenging in de Welzijnswet niet 
het auteursrechtelijke element dat 
heel sterk in de regeling als zodanig 
zit. In de toekomst zou dat misschien 
nog verder moeten worden ontwik-
keld. Om dit te accentueren moet het 
uit de wet en moet het op een andere 
manier geregeld worden. De 
Auteurswet zelf geeft een aantal 
andere praktische problemen, bij 
voorbeeld innternationale conse-
quenties in relatie met de Berner-
conventie en dergelijke. Daarom 
bestaat ook de mogelijkheid om het 
apart wettelijk te regelen door de 
tijdelijke regeling die er nu is, om te 
zetten in een wettelijke regeling. Het 
probleem van de tijd dat de minister 
noemt, vind ik als argument niet 
helemaal gerechtvaardigd. Een 
meerderheid van de Kamer heeft 
geruime tijd geleden in het overleg 
met de minister gezegd, dat zij het zo 
niet wi l . De tijd verstrijkt natuurlijk. 
Kan de minister in tweede termijn 
aangeven hoe lang het duurt om de 
huidige tijdelijke regeling om te 
zetten in een wettelijke regeling? 

Minister Brinkman: Ik wil daar graag 
nog eens over nadenken. Het 
principiële bezwaar blijft ook dan, dat 
je bij een aparte regeling, tussen de 
Auteurswet en de Welzijnswet in, 
niet zomaar kunt afwijken van de 

Auteurswet of de Welzijnswet. Nu is 
het ten aanzien van de Welzijnswet 
relatief nog het eenvoudigst te 
regelen. De Auteurswet kun je echter 
niet met een aparte wet op bepaalde 
punten opzij schuiven. Dat geldt ook 
voor een Berner-conventie of andere 
internationale regels. Ik overdrijf niet. 
Men heeft uitvoerig hierop gestu-
deerd. Onze conclusie is dat de 
heren Dijkstal en Nuis materieel niet 
zullen bereiken wat zij, met de 
regering, willen bereiken. Daarom 
doe ik een dringend beroep op hen 
om nog eens te overwegen of hun 
bezwaren, die ik op zichzelf wel kan 
begrijpen, zo klemmend zijn dat zij 
niet met de regering kunnen 
meegaan. Wat mij betreft gebeurt 
het met de kanttekening dat, zodra 
de Auteurswet wordt herzien of zich 
een andere wettelijke mogelijkheid 
aandient, de regering alsnog tot een 
andere regeling besluit. Ik ben best 
bereid te overwegen of ik die 
toezegging in tweede termijn 
concreter en harder kan maken. Ik 
blijf echter bij mijn stelling, dat de 
regeling die de regering voorstelt niet 
alleen weloverwogen is, maar 
materieel ook het doel dat wij te 
zamen voor ogen hebben, naderbij 
brengt. 

Ik kom op de kwestie van de 
bekostiging en de systematiek van de 
bekostiging. Ik wil graag voorlezen 
uit ambtelijk werk, opdat ik de Kamer 
zo goed mogelijk in detail antwoord 
geef op de gestelde vragen. Ik hecht 
eraan op te merken, dat het gaat om 
een belangrijk onderdeel van het 
wetsvoorstel. Eén van de kernpunten 
van decentralisatie is immers dat ook 
de zeggenschap over de daarbij 
behorende middelen wordt gedecen-
traliseerd. Dan worden de bekende 
gouden koorden doorgeknipt en 
kunnen de lagere overheden, met 
inachtneming van de overige 
wettelijke bepalingen, zelf uitmaken 
hoe zij de prioriteiten willen stellen. 
Het kernpunt van het voorstel is dat 
gemeenten en provincies de 
middelen niet meer op subjectieve 
wijze krijgen toebedeeld, maar dat er 
volgens objectieve maatstaven wordt 
verdeeld. 

In antwoord op een vraag van de 
heer Dijkstal schets ik het volgende 
tijdschema, dat in het wetsontwerp is 
neergelegd. Voor de jaren 1987 en 
1988 is er de brede doeluitkering op 
historische basis. Deze rustperiode is 
vooral ingelast in verband met de 
niveauverandering van het biblio-
theekwerk. Vervolgens wordt er 
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volgens een eigen objectief systeem 
verdeeld, in 1989 nog voor 5 0 % op 
historische basis en in 1990 voor 
100% op basis van objectieve 
sleutels. In 1989 gaan gemeenten er 
niet meer dan 5 gulden per inwoner 
op vooruit of achteruit. In 1990 is dit 
bedrag op 10 gulden per inwoner 
gesteld. Na overheveling van de 
welzijnsuitkering naar het Provincie-
en het Gemeentefonds per 1 januari 
1991 gaat de verdeling via de 
objectieve maatstaven van genoem-
de fondsen. Ik ben het met mevrouw 
Kraaijeveld eens dat er door het 
gekozen tijdschema een zekere druk 
ontstaat, maar met medewerking van 
de betrokkenen en goede voorlich-
ting acht ik het zeker haalbaar, ook 
gelet op het goede overleg dat al 
geruime tijd hierover wordt gevoerd 
met de externe betrokkenen. 

Met het oog op de gestelde vragen 
ga ik even terug in de geschiedenis. 
Tijdens de behandeling van de 
beleidsbrief inzake wetgeving voor 
welzijn, volksgezondheid en cultuur 
onder nr. 18 111 is vanuit de Kamer 
aangedrongen op een brede 
doeluitkering voor de provincies en 
de gemeenten. Deze wens is zelfs 
vastgelegd in een motie van de leden 
Buurmeijer en Kraaijeveld-Wouters. 
Zoals ik al onder meer heb aangege-
ven in de memorie van toelichting op 
het wetsontwerp, was en is de 
regering van mening dat een 
blijvende doeluitkering in strijd is met 
de geest van het gestelde in de 
Gemeente- en de Provinciewet over 
de sanering van specifieke uitkerin-
gen. Deze sanering is overigens ook 
in het regeerakkoord voorzien en 
geconcretiseerd. Vanuit deze 
achtergrond is een tijdelijke brede 
welzijnsuitkering in het wetsvoorstel 
opgenomen. Verlenging van de brede 
doeluitkering zoals voorgesteld door 
de heer Lankhorst, spreekt mij dan 
ook niet aan. 

Voor een advies over de verdeel-
modellen voor de verbrede doeluitke-
ring is een interdepartementale 
werkgroep ingesteld, waarin ook de 
ministeries van Binnenlandse Zaken 
en Financiën vertegenwoordigd 
waren. Naar mijn idee heeft de 
werkgroep een zeer verdedigbaar en 
goed onderbouwd advies uitge-
bracht, waarin rekening is gehouden 
met de indertijd door de Kamer 
uitgesproken wensen voor zoge-
naamde achterstandsindicatoren. De 
heer Buurmeijer heeft in zijn betoog 
hiernaar verwezen. Rekening 
houdend met deze wensen, heeft 

men getracht zo goed mogelijk aan 
te sluiten bij de bestaande verdeling. 
In de discussie zijn overigens ook 
alternatieven voor het voorgestelde 
verdeelmodel aan de orde geweest. 

Ik wijs in dit verband nadrukkelijk 
op de opslagfactor voor achterstand-
situaties in het voorgestelde 
verdeelmodel voor de gemeenten. 
Op grond van het advies van de 
werkgroep zijn voor achterstandsitu-
aties in het wetsvoorstel twee 
maatstaven opgenomen, in de eerste 
plaats het aantal uitkeringsgerechtig-
den en in de tweede plaats het 
gemiddelde inkomen per inkomens-
trekker. Dit zijn beide statistische 
begrippen, merk ik voor goed begrip 
op. De werkgroep is mede tot haar 
keus gekomen door een advies van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Hierin stelt het Sociaal en Cultureel 
Planbureau dat het gemiddelde 
inkomen de geschikte achter-
standsindicator is. 

Mede door deze maatstaven heeft 
het door de werkgroep voorgestelde 
verdeelmodel een eigen karakter. Dit 
ligt, dunkt mij, in het verlengde van 
eerdere uitspraken van de Kamer. 
Het staat uiteraard ieder lid van deze 
Kamer vrij, later andere opvattingen 
te hebben; dit overkomt de regering 
soms ook. Wij hebben echter 
geprobeerd, in het wetsvoorstel 
consistent te redeneren op basis van 
eerdere uitspraken van de Kamer. 
Hoezeer ook ik erken dat andere 
modellen denkbaar zijn - wij moeten 
geen werelden van verschil hierin 
creëren - het blijft de voorkeur 
hebben, consistent te redeneren. 

Ik doe dit ook, omdat er geen 
specifiek eigen karakter is in de 
alternatieven die zijn genoemd door 
de Raad voor de gemeentefinanciën 
en de Vereniging van Nederlandse 
gemeenten. Ik meen dat in mijn brief 
van 31 december jongstleden de 
verschillen tussen de varianten 
helder zijn uiteengezet. De Kamer 
heeft dit inmiddels kunnen nagaan. 

Het wezenlijke verschil tussen de 
varianten is dat in het wetsvoorstel is 
aangesloten bij het terrein van welzijn 
dat door de wet wordt bestreken. De 
varianten van de Raad voor de 
gemeentefinanciën en de Vereniging 
van Nederlandse gemeenten sluiten 
aan bij de systematiek van het 
Gemeentefonds door de verdeel-
maatstaven van dit fonds te gebrui-
ken. Dat is op zich zelf een ander 
uitgangspunt. Nogmaals, het is heel 
begrijpelijk en zeker verdedigbaar, 
maar wel bepaald anders. Dat wordt 

ook onderschreven door de heer 
Buurmeijer die evenals de heer 
Lankhorst zijn waardering uitspreekt 
voor het model van het wetsvoorstel 
maar die uiteindelijk toch weer kiest 
- althans als ik hem goed begrijp -
voor het model van de Raad voor de 
gemeentefinanciën in verband met 
een betere aansluiting bij het 
Gemeentefonds. 

De heer Lankhorst (PPR): Dat slaat 
toch wel op de heer Buurmeijer? 

Minister Brinkman: Dat laatste slaat 
inderdaad op de heer Buurmeijer. 

Ofschoon het duidelijk is dat bij 
overgang naar de fondsen een 
tweede herverdeelmoment optreedt, 
wordt deze overgang niet bemoeilijkt 
door de verdeelmodellen uit het 
wetsvoorstel. Het model is veeleer te 
beschouwen als een tussenstap op 
weg naar het Gemeentefonds. De 
heer Buurmeijer gaat echter nog 
verder dan het bepleiten van het 
gebruik van het model van de Raad 
voor de gemeentefinanciën en hij 
stelt een directe overgang voor naar 
de fondsen op basis van het zogehe-
ten integratieartikel uit de Financiële 
verhoudingswet. Ik begrijp dit in 
verband met de voorgeschiedenis 
niet goed. Ik zei immers al, dat voor 
het wetsvoorstel aansluiting is 
gezocht bij een mede door het lid 
Buurmeijer ondertekende motie. 
Vervolgens stelt de heer Buurmeijer 
voor om direct over te stappen naar 
de fondsen. Misschien mag ik hem 
vragen of hij hierop in tweede termijn 
nader wil ingaan? Gezien zijn pleidooi 
zou het logischer zijn om de maatsta-
ven van de Raad voor de gemeentefi-
nanciën in het wetsvoorstel op te 
nemen en de doeluitkering verder 
onaangetast te laten tot 1991. 
Overigens — dat is een vraag aan de 
heer Dijkstal — lijkt de VVD in die 
richting te gaan, als ik het goed heb 
begrepen. Ik ben daar niet onmiddel-
lijk voor, maar ik vind die lijn in ieder 
geval consistenter dan een directe 
overstap naar de fondsen; het is in 
lijn met datgene wat overigens in het 
wetsvoorstel wordt beoogd. 

Over het voorstel van de Raad voor 
de gemeentefinanciën wil ik nog het 
volgende opmerken. Naast de 
gebruikte maatstaven voor achter-
standsituaties, zijn belangrijke 
verschillen de voorstellen van de 
Raad voor de gemeentefinanciën om 
het inwonertal te vervangen door 
woonruimte en het gewicht van de 
centraliteitsmaatstaf te verlagen ten 
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gunste van een maatstaf oppervlakte. 
De heer Leerling verwijst naar dit 
laatste punt wanneer hij zijn voorkeur 
voor het model van de Raad voor de 
gemeentefinanciën uitspreekt. Over 
de maatstaf woonruimte kan ik kort 
zijn. Hoewel er een duidelijk statis-
tisch verband is tussen inwoners en 
woningen, sluit naar mijn mening het 
inwonertal inhoudelijk beter aan bij 
het wetsvoorstel dan de maatstaf 
woonruimte. De maatstaf oppervlak-
te zou misschien een wat vreemde 
eend in de bijt van de welzijnsuitke-
ring zijn. Zoals ik eerder in mijn 
notities aan de Kamer heb betoogd, 
sluit deze maatstaf niet onmiddellijk 
aan bij de werksoorten van de 
Welzijnswet. Deze maatstaf zou 
gericht moeten zijn op gemeenten 
met meerdere kernen. Wat dat 
betreft is deze maatstaf ook maar 
een benadering, want een gemeente 
met een groot oppervlak hoeft niet 
veel kernen te hebben. Daarbij komt, 
dat ik mij afvraag of een, zij het 
kleine, verschuiving ten gunste van 
de plattelandsgemeenten recht doet 
aan de problematiek die in verstede-
lijkte gebieden sterker voelbaar is. 

Voorzitter! Door verschillende 
leden zijn vragen gesteld over de 
ISP- en PNL-middelen. De heer 
Buurmeijer stelt in dit verband, dat ik 
in mijn recente notitie zeer verdoe-
zeld zou hebben geformuleerd dat de 
mogelijke varianten nauwelijks 
verschillend uitwerken. Ik begrijp dat 
eerlijk gezegd niet. Mijns inziens is 
duidelijk aangegeven, welke variant 
met verfijning werkt en welke variant 
zonder verfijning werkt. Deze laatste 
variant wordt nog toegelicht met een 
voorbeeld. Vervolgens worden de 
verschillende uitkomsten van de 
varianten met elkaar vergeleken. Ik 
kan er eerlijk gezegd met de beste 
wil van de wereld geen verdoezeling 
in vinden; eerder het tegendeel. 
Zowel de varianten als de verschillen 
worden duidelijk aangegeven. 
Misschien wil de heer Buurmeijer de 
betreffende passages er nog eens op 
nalezen. 

Waarom worden de ISP- en 
PNL-middelen niet afgezonderd bij 
de berekeningen voor de brede 
welzijnsuitkering op basis van 
objectieve maatstaven? In de eerste 
plaats wil ik stellen, dat door het 
creëren van een verfijningsregeling 
voor de provincies naar mijn mening 
een adequate voorziening is getrof-
fen. Samengevat komt die erop neer, 
dat gecompenseerd wordt voor de 
negatieve effecten, voor zover die 

betrekking hebben op de arbeids-
plaatsengelden, waarbij per 
provincie wordt gerekend met het 
saldo van de voor- en nadelen van 
zowel gemeenten als provincies. 
Daarnaast heb ik in de memorie van 
antwoord aangegeven, het meer 
principieel beschouwd niet gewenst 
te achten een onderscheid te maken 
tussen de normale uitkeringen ten 
behoeve van bepaalde voorzieningen 
en de arbeidsplaatsengelden die met 
het oog op die zelfde voorzieningen 
beschikbaar zijn gesteld. Hoewel 
historisch dit onderscheid aanwezig 
is, is naar mijn idee nu het meest 
wezenlijk dat de middelen worden 
ingezet voor bepaalde voorzieningen. 
Er is in de huidige rijksbijdrage geen 
oormerk gegeven aan deze middelen 
en er behoeft geen aparte verant-
woording over afgelegd te worden. 
Het creëren van een blijvend aparte 
geldstroom vind ik dan ook onwense-
lijk, te meer daar de bestuurlijke en 
financiële verhouding die wordt 
voorgesteld in het wetsontwerp er 
aanzienlijk door zou worden gecom-
pliceerd. Ik constateer overigens met 
voldoening dat de CDA-fractie mij 
thans steunt in deze stellingname. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Nee, nog niet. 

Minister Brinkman: Nog niet? 
Jammer, want ik was er al heel 
gelukkig mee. 

Zonder die steun dan, wil ik toch 
nog ingaan op de vervolgvraag, hoe 
namelijk de overgang naar de 
fondsen in dezen precies geregeld 
zou moeten worden. De eerste 
verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij 
de beheerders van de fondsen, maar 
ik zal uiteraard vroegtijdig contact 
met hen opnemen ten einde te 
bevorderen dat zij voldoende 
aandacht aan dit probleem schenken. 
Ik weet uit het verleden maar al te 
goed hoezeer Kamer en regering 
elkaar tot in het laatste detail 
herinneren aan het belang van de 
zaak. 

Naast de plaats van de arbeid-
splaatsengelden in het verevenings-
model is ook aandacht gevraagd voor 
het al dan niet uitzonderen van deze 
middelen bij de voorgestelde 
ombuiging. Met name de heer Nuis 
heeft hierover het woord gevoerd. Ik 
moet de heer Nuis nageven dat hij 
met grote ijver en vindingrijkheid 
probeert de betrokken provincies 
tegemoet te komen. Evenwel, het los 
van de ombuiging financieel 

compenseren van betrokken 
provincies vereist dat daar middelen 
voor komen. Ik neem niet aan dat 
daar de leenrechtmiddelen voor 
beoogd zijn. (Dit stond overigens 
niet in mijn tekst.) De heer Nuis geeft 
niet aan waar hij dat geld denkt te 
vinden. Het lijkt mij dan ook dat wij 
op dit punt het beste de begrotings-
behandeling kunnen afwachten. Ik 
hoop dan de concrete suggesties van 
de heer Nuis te mogen vernemen. 

De geachte afgevaardigde 
mevrouw Kraaijeveld heeft gevraagd 
of het mogelijk is om bij het te 
hanteren model van de fondsen 
rekening te houden met het aspect 
van het specifieke welzijn als 
bijzondere factor. In dit verband wijs 
ik op mijn brief van 31 december 
1985 waarin is aangegeven dat door 
de beheerders van het Gemeente-
fonds wordt onderzocht of de 
maatstaf " inkomen" een rol zou 
kunnen spelen in het verdeelmodel 
van het fonds. 

Een andere vraag van mevrouw 
Kraaijeveld was, of er nog rekening 
kan worden gehouden met de 
groeikernen, met name door het 
stoppen van de groeikern taakstel-
ling. Heb ik het goed begrepen, dan 
is de essentie van dit probleem dat 
bij de totstandkoming van bepaalde 
rijksbijdrageregelingen het relatieve 
uitkeringsniveau is vastgelegd en 
daarna bevroren. Snelgroeiende 
gemeenten zijn daardoor geleidelijk 
aan moeilijker komen te zitten. Door 
de invoering van een objectief 
verdeelsysteem wordt tegemoet 
gekomen aan deze problematiek 
Gemeenten krijgen dan immers 
onder meer naar rato van het aantal 
inwoners middelen toegedeeld. 
Indien een gemeente groeit, nemen 
daarna automatisch de middelen toe. 
De dynamiek van een objectief 
verdeelsysteem lost, lijkt mij, het 
probleem goeddeels op. 

Om mijn betoog ten aanzien van de 
bekostiging af te ronden nog het 
volgende. Gegeven het eigen 
karakter van de brede welzijnsuitke-
ring ben ik er niet van overtuigd dat 
opnemen van de maatstaven van de 
fondsen onmiddellijk een verbetering 
van het wetsvoorstel zou betekenen. 
Maar ik sluit uiteraard niet uit dat op 
dit punt een nadere argumentatie 
over en weer verhelderend kan 
werken. De gedachte dat na bezuini-
gigen een dergelijk model aantrekke-
lijker zou kunnen zijn — wat ik meen 
op te moeten maken uit de bijdrage 
van een aantal geachte afgevaardig-

Tweede Kamer Welzijnswet 
16 oktober 1986 
TK12 12-619 



Brinkman 

den — kan ik op dit moment niet 
delen. Ik zeg dit mede naar aanlei-
ding van een vraag van de heer Van 
der Vlies. Ik kan mij ten aanzien van 
het verdeelmodel voor de gemeenten 
per saldo nog steeds goed vinden in 
het advies van de werkgroep waarop 
ik al eerder duidde. 

Voor het verdeelmodel van de 
provincies ligt de situatie evenwel 
anders. Uit nadere berekeningen is 
gebleken dat de herverdeeleffecten 
kunnen worden verminderd indien 
een negatief vast bedrag als 
correctiefactor wordt opgenomen. Ik 
acht het dan ook een verbetering om 
een dergelijke maatstaf in de wet op 
te nemen. Inmiddels heeft de Kamer 
een wijzigingsvoorstel van die 
strekking bereikt. 

Ik kom hiermee tegelijk bij een 
vraag hierover van de heer Dijkstal. 
Formeel heeft ten aanzien van deze 
wijziging geen overleg met het IPO 
plaatsgevonden. Mijn voorkeur voor 
een dergelijke maatstaf heb ik echter 
al in mijn notitie van 31 december 
aangegeven. In informele contacten 
met provincies zijn positieve reacties 
naar voren gekomen. 

Er is gevraagd of de gelden voor 
kinderopvang ad 10 min. al per 1 
januari 1987 naar de brede doeluit-
kering zouden kunnen worden 
overgeheveld. Onlangs heeft de 
Kamer een brief ontvangen van 
collega De Koning en mijzelf, 
gedateerd 17 september 1986. In die 
brief staat dat, althans voor de jaren 
1987 en 1988, is voorzien dat de 
gezamenlijke regelingen — daarover 
gaat het hier — met betrekking tot de 
kinderopvang grotendeels kunnen 
worden verlengd. Ik begrijp nog niet 
goed hoe met betrekking tot het 
structureel maken van de experimen-
ten — daarover spreekt het regeerak-
koord — een operatie kan plaatsvin-
den waarbij incidenteel geld als het 
ware opgaat in de welzijnswet. Naar 
mijn mening moet een duidelijk 
onderscheid gemaakt worden tussen 
de twee maatregelen. Uiteraard wil ik 
dit punt nog graag eens bespreken 
met collega De Koning. Ik zal 
proberen dit in het weekeinde te 
doen, aannemende dat wij de 
behandeling van het wetsontwerp 
vanavond niet afkrijgen. 

Vragenderwijs heeft mevrouw 
Kraaijeveld ook nog geduid op gelden 
die vrijgemaakt zouden kunnen 
worden bij het aanvaarden van de 
voorstellen van de commissie-Oort. 
Het is mogelijk dat wij die voorstellen 
overnemen en dat ook de Kamer 

ermee instemt. Naar mijn mening 
moeten wij nu echter niet vooruitlo-
pen op deze zaak. Indien zal worden 
overwogen thans fiscale middelen 
naar het begrotingscircuit over te 
brengen, is het een serieuze optie die 
gelden toe te voegen aan de 
reguliere voorziening waarover wij nu 
spreken en om de financiering via de 
welzijnswetgeving te laten plaatsvin-
den. Dit spreekt voor zich zelf als de 
Kamer nu instemt met het onder-
brengen van de kinderopvang in de 
welzijnswet. Nogmaals dit geldt voor 
het geval als, als en nog eens als. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Minister De Koning heeft het 
gesuggereerd. 

Minister Brinkman: Jawel, het is 
ook het standpunt van het kabinet. 
Daarmee heeft het kabinet echter 
nog geen standpunt over de voorstel-
len van de commissie-Oort. Ik denk 
nu aan de consistentie van wetge-
ving. Op dit punt had mevrouw 
Kraaijeveld gelijk. 

Voorzitter! Graag wil ik nog 
reageren op de vragen van de heer 
Schutte met betrekking tot de relatie 
tussen de welzijnswet en artikel 22 
van de Grondwet. Ook de i ieer 
Dijkstal heeft hierover gesproken. 

Mij bereikte het verwijt dat ik wat 
laat heb ontdekt dat er een relatie is 
tussen de welzijnswet en artikel 22 
van de Grondwet. Ik heb in de 
memorie van antwoord toegegeven 
niet eerder naar artikel 22 van de 
Grondwet te hebben verwezen. 
Naast de Grondwet als uitgangspunt, 
is vooral de discussie over de 
beleidsbrief wetgeving WVC 
aanleiding geweest tot indiening van 
het voorstel. Hiermee doel ik op het 
beroemde stuk 18 111 . 

Het onder de welzijnswet brengen 
van niet alle terreinen van welzijns-
zorg, doet op zich zelf nog niets af 
aan de relatie met artikel 22, lid 3, 
van de Grondwet. De Grondwet geldt 
uiteraard ook zonder een nadere 
wetteli jke regeling voor overheden. 
Dat is naar mijn mening geen 
omstreden zaak. 

Voorzitter! Naar haar aard is de 
welzijnswet voorwaardenscheppend. 
Dit volgt uit de formulering van 
artikel 22, lid 3, van de Grondwet. 
Daar staat dat de overheid voorwaar-
den schept voor maatschappelijke en 
culturele ontplooiing en voor 
vrijetijdsbesteding. Welaan, wat 
suggereert de welzijnswet? Zorg voor 
voorzieningen wordt aan de meest 

adequate overheid exclusief toebe-
deeld. De wet eist van deze een 
inspanningsverplichting. Via beschei-
den eisen wordt bewaakt, dat per 
provincie en gemeenten, met respect 
voor autonomie, een evenwichtig 
voorzieningenpakket wordt bevor-
derd. Bovendien stelt de rijksover-
heid, naast gemeentelijke en 
provinciale middelen, geld beschik-
baar. De wijze van toedeling van de 
gelden — hetzij via een doeluitkering, 
hetzij via de fondsen — doet naar 
mijn mening aan dat scheppen van 
voorwaarden zoals bedoeld in de 
Grondwet niets af. Bezuinigingen op 
één van de sectoren van de welzijns-
wet, is naar mijn mening evenmin 
strijdig met de grondwetsbepaling. 
De wetgever is namelijk degene die 
de inhoud van de Grondwet verder 
gestalte geeft. Ook lagere overheden 
stellen gelden ter beschikking en ook 
lagere overheden zijn grondwetteli jke 
overheden. Kort en goed: ik ben van 
mening dat er over en weer niet 
langer misverstanden behoeven te 
bestaan. 

Voorzitter! Ik ben nu bijna aan het 
eind van mijn beschouwingen. Ik wil 
nog een paar gedetailleerde opmer-
kingen maken over zeer uiteenlopen-
de aspecten van het wetsontwerp. 
Allereerst noem ik de kwestie van de 
budgetteringsafspraken op grond van 
de zogeheten Wet arbeidsvoorwaar-
den gepremieerde en gesubsidieerde 
sector. Tot op heden is nog op geen 
van de onderdelen van het welzijns-
terrein sprake van een met de 
werkgeversorganisaties overeenge-
komen budgetteringsregeling die 
voldoet aan de criteria van de 
WAGGS. 

Over de gevolgen voor de perso-
neelsformatie van mijn departement, 
indien dit wetsvoorstel zou worden 
aangenomen, kan ik op dit moment 
kort zijn. Uiteraard zullen die 
gevolgen mee in beschouwing 
worden genomen bij de door het 
kabinet voorgenomen afslankingso-
peratie. De Kamer zal daarover bij 
gelegenheid meer in detail worden 
geïnformeerd. 

Mevrouw Kamp heeft gevraagd of 
de in artikel 2, lid 4, genoemde 
voorzieningen, namelijk het vor-
mings- en ontwikkelingswerk en het 
internaatsvormingswerk, wel behoren 
tot de in artikel 2, lid 1, genoemde 
deelterreinen. Het vierde lid was 
nodig om buiten twijfel te stellen, dat 
deze voorzieningen in afwijking van 
het tweede lid toch onder de wet 
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vallen. Uit dien hoofde is wijziging 
van de artikelen 5 en 7 overbodig. 

De heer Leerling heeft vragen 
gesteld over artikel 4. Ik denk dat 
datgene wat hij vraagt overbodig is, 
omdat de gemeenten en de andere 
overheden de gevoelens hebben te 
respecteren van alle groeperingen 
binnen hun gebied. Artikel 4 vraagt 
ook elk het zijne te geven. De 
gemeente moet echter niet gefor-
ceerd worden, dingen te doen die de 
eigen bevolking niet wi l . 

De heer Schutte heeft vragen 
gesteld over het pluriformiteitsartikel. 
Het lijkt mij verstandig om bij de 
discussie over de rol van het 
particulier initiatief duidelijk onder-
scheid te maken tussen twee 
vraagstukken die daarbij telkens een 
rol spelen en niet altijd goed uit 
elkaar worden gehouden. Als men 
spreekt over, dan wel vraagt om 
garanties voor het particulier 
initiatief, wordt in feite vaak gedoeld 
op garanties voor een bepaalde 
voorziening. Er wordt vaak gedoeld 
op zekerheid, en wel wettelijke 
zekerheid, dat een bepaalde voorzie-
ning zal worden aangeboden, waarbij 
de vraag wie de voorziening aanbiedt 
van secundair belang is. Ik weet wel 
dat het belang van de voorzieningen 
mede is gelegen in het feit dat zij 
door het particulier initiatief worden 
gedragen. Toch meen ik dat bij de 
beoordeling van de vraag of een 
voorziening gesubsidieerd dient te 
worden of te blijven, niet primair de 
positie van het particulier initiatief als 
zodanig van belang is, maar de vraag 
of de burger aan die voorziening 
behoefte heeft, zodat de overheid 
daarvoor de nodige geldmiddelen ter 
beschikking wenst te stellen. Als wij 
in dit opzicht van wettelijke garanties 
spreken, spreken wij dus in feite over 
de vraag in hoeverre de beoordeling 
van wel of niet subsidiëren aan de 
lagere overheden kan worden 
overgelaten. Ik heb daarover mijn 
oordeel al gegeven. 

Er is echter een ander vraagstuk 
dat als het ware schuilgaat onder het 
onderwerp "garanties voor het 
particulier initiatief". Dat is de vraag 
die volgt op de beslissing dat een 
bepaalde voorziening door de 
overheid zal worden bekostigd, de 
vraag dus wie vervolgens de 
voorziening zal uitvoeren. Bij het 
antwoord op die vraag moet worden 
gelet op artikel 4. Daarover heb ik 
vanmiddag al het een en ander 
gezegd. Artikel 4 vraagt alle overhe-
den bij hun beleidsvoorbereiding en 

•uitvoering rekening te houden met 
de pluriformiteit van de samenleving. 
De verscheidenheid binnen een 
gebied moet in dat beleid gestalte 
krijgen. Dat kan in Amsterdam een 
heel ander beeld opleveren dan bij 
voorbeeld in een plattelandsgebied. 
Met die pluriformiteit moet inder-
daad zoveel mogelijk rekening 
worden gehouden, niet in extremis, 
maar afgesteld op plaatselijke en 
provinciale omstandigheden. 

De heer Dijkstal heeft een vraag 
gesteld over artikel 5. De open 
formulering van het criterium dat in 
dat artikel wordt genoemd, is 
uitdrukkelijk zo bedoeld. Gemeenten 
hebben soms een zeer verschillende 
bevolkingssamenstelling. Essentieel 
is dunkt mij dat gemeenten er 
praktisch blijk van geven in hun 
besluitvorming tot een bewuste 
afweging en keuze te komen. Je kunt 
daarvoor geen vaste, voor het gehele 
land uniforme omschrijving geven. 

Mevrouw Kamp is ingegaan op 
artikel 6. In het eerste lid wordt 
onder a de bevoegdheid gegeven om 
bij algemene maatregel van bestuur 
opleidingseisen te stellen aan 
beroepskrachten met het oog op de 
kwaliteit. Dat staat los van arbeids-
voorwaarden. De wet bevat geen 
bepalingen inzake arbeidsvoorwaar-
den. Uiteraard bevatten CAO's ook 
opleidingseisen in relatie tot de 
salariëring. De partijen kunnen die 
gezamenlijk wijzigen. De mogelijk-
heid om tot regeling van opleidings-
eisen te komen, is, dunkt mij, 
verdedigbaar vanuit de optiek dat de 
kwaliteit van de dienstverlening heel 
vaak bepaald wordt door het niveau 
van opleiding. Laat ik het voorbeeld 
nemen dat in de kringen van de 
amateuristische kunst en de kunst-
zinnige vorming nogal opgeld doet. 
Dat is dat bepaalde diplomavereisten 
toch een zekere voorkeur hebben 
indien op een kwalitatief niveau aan 
vorming moet worden gedaan. Ten 
slotte erkent de Wet arbeidsvoor-
waarden gepremieerde en gesubsi-
dieerde sector dat er een uitdrukkelij-
ke bevoegdheid van de overheid is 
om op het vlak van de opleiding 
eisen te stellen. 

De heer Van der Vlies heeft een 
vraag gesteld over artikel 8. Speci-
fiek vanuit de juridische optiek 
behoort het, dunkt mij, in een 
eenheidsstaat tot de taak van de 
rijksoverheid om zo nodig corrige-
rend op te treden indien lagere 
overheden besluiten nemen die in 
strijd zijn met de wet of met het 

algemeen belang. Dat laat onverlet, 
dat de gemeenteraden of de 
provinciale staten in eerste instantie 
zelf uitmaken wat zij als het alge-
meen belang zien. Het verbinden van 
een aanwijzingsbevoegdheid aan een 
vernietiging doet aan die primaire 
vrijheid van de lagere overheden 
niets af en kan daarbij, mede in het 
licht van de ook door de heer Van der 
Vlies van belang geachte identiteit en 
pluriformiteit, zeker een rol van 
betekenis spelen. 

Ik kom dan op de overgangsrege-
lingen. Natuurlijk doen zich bij 
nieuwe wetgeving altijd overgangs-
rechtelijke en invoeringsproblemen 
voor. Dat is hier dus niet als een 
bijzonderheid aan de orde. Juist bij 
het ontwerp van de Welzijnswet zijn 
er, dunkt mij, weinig problemen, 
omdat in hoofdzaak wettelijk wordt 
bevestigd wat via rijksbijdragerege-
lingen en dergelijke al was voorbe-
reid, namelijk de bevordering van 
beleidsruimte voor de lagere 
overheden. Ik wil een voorbeeld 
geven op gemeentelijk niveau. Er 
waren en zijn al verschillende 
deelwelzijnsplannen, subsidieveror-
deningen en subsidierelaties die 
daarop gebaseerd zijn. Dat geldt 
evenzeer voor het provinciale en het 
rijksniveau, zij het dat zij vaak onder 
verschillende benamingen en soms 
verbrokkeld voorkomen. Het kan zijn 
dat een late afhandeling van het 
ontwerp voor extra complicaties 
zorgt, maar indien wij snel tot 
verdere bespreking kunnen komen, 
kunnen die complicaties beperkt 
blijven. 

De vierde nota van wijziging 
ondervangt mogelijke problemen 
voor die gemeenten en provincies die 
toch op 1 januari 1987 nog niet 
geheel gereed zouden zijn. Ik heb 
daar geen aanwijzingen voor, maar 
om alle eventualiteiten te voorkomen, 
behoeft het in het wetsvoorstel 
voorziene plan pas per 1 januari 
1988 gereed te zijn. Bovendien 
blijven zogenaamde oude subsidiebe-
sluiten van voor 1987 nog gelden, 
voor zover zij nog bruikbaar zijn in het 
regime van de nieuwe wet. Voor 
zover nodig, kunnen nieuwe besluiten 
zo spoedig mogelijk na inwerkingtre-
ding van de wet worden genomen. 
Ten slotte blijven de zogenaamde 
stimuleringsgelden ex artikel 11 in 
1 987 nog van kracht voor de periode 
waarin de Welzijnswet in het 
Staatsblad zou kunnen staan. Dat 
geldt voor het Rijk, de provincies en 
de gemeenten. De doeluitkeringen 
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voor 1987 waren al gebaseerd op het 
handhaven van de status quo van 
1986, afgezien van ombuigingsvoor-
stellen van de regering op dat punt. 
Problemen zouden in feite uitsluitend 
kunnen ontstaan bij niveauverschui-
vingen, omdat dan in theorie een 
overheidsorgaan met terugwerkende 
kracht zou kunnen worden belast met 
de gevolgen van besluiten van een 
ander overheidsorgaan. Een dergelijk 
probleem is in het wetsvoorstel 
ondervangen voor die voorzieningen 
die ook in het wetsvoorstel zijn 
genoemd, zoals de niet-zelfstandige 
bibliotheekvoorziening in kleinere 
gemeenten. Voor het gecoördineerd 
ouderenwerk behoeft geen probleem 
te ontstaan, gelet op het conserve-
rende beleid van de provincies in 
1986 volgens de afspraak met de 
Kamer. Voor de telefonische 
hulpdiensten behoeft een en ander 
ook geen problemen te betekenen. 
Problemen ontstaan feitelijk als de 
Kamer zou overwegen om nieuwe 
voorzieningen — dat wil zeggen 
voorzieningen die nu niet onder de 
reikwijdte van de wet vallen — onder 
de werking van de wet te brengen, of 
de verantwoordelijkheid daarvoor op 
een ander bestuurlijk niveau zou 
willen brengen dan nu in het 
wetsvoorstel wordt voorzien en 
indien dan niet tevens een goed 
overgangsregime zou worden 
meegenomen. 

Op dit punt heb ik geen nadere 
mededelingen te doen, maar het leek 
mij goed de Kamer te informeren 
over die stand van zaken, gelet op de 
meer algemeen gestelde vraag, hoe 
het nu gaat met de invoering van de 
wet indien die de steun van de Kamer 
zou kunnen krijgen. Op dat punt wil ik 
mijn betoog in eerste termijn 
afronden met excuses voor de 
langdurige beantwoording. Ik meen 
de Kamer recht te hebben gedaan 
met die gedetailleerde beantwoor-
ding. Ik hoop, met inachtneming van 
hetgeen ik daarover in eerste termijn 
namens de regering naar voren heb 
gebracht, dat de Kamer uiteindelijk 
steun zal kunnen geven aan het 
wetsvoorstel zoals het er ligt. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: Voor een punt van 
orde geef ik het woord aan de heer 
Buurmeijer, die het heeft gevraagd. 

De heer Buurmeijer (PvdA): 
Voorzitter! Gelet op het antwoord 

van de regering en rekening houdend 
met hetgeen de fracties hier te berde 
hebben gebracht, lijkt het mij 
verstandig dat er enige tijd zit tussen 
dit moment en de voortzetting van de 
beraadslaging van de zijde van de 
Kamer. Mijn voorstel is, ook gelet op 
de verplichtingen van de leden van 
de vaste commissie voor Welzijn en 
Cultuur, om volgende week donder-
dag op zijn vroegst het debat ter zake 
voort te zetten. 

De Voorzitter: Mag ik aannemen 
dat ik in de geest van de Kamer 
handel als ik daarop de indeling van 
de volgende week baseer? Dat zou 
dan kunnen betekenen dat donder-
dagochtend de tweede termijn van 
de Kamer wordt gehouden en dat die 
dag aan het eind van de middag of in 
de avond de dupliek wordt gehou-
den. De minister moet natuurlijk wel 
enige tijd hebben om zich voor te 
bereiden. De artikelen moeten ook 
nog worden behandeld. Eens kijken 
of dat kan! 

Sluiting 22.54 uur. 
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Noo t4 (z i eb l z . 537) 

Tabel 1 . Rijl-.sinkomsten aan verkeersbelastingen (in min. guldens) 

1980 1981 1982 

Motorrijtuigenbelasting (basistarief) 1289 1288 1409 
Opcenten motorrijtuigenbelasting 945 948 957 
Benzine-accijns 2824 2774 2746 
BTW over benzine-accijns3 508 499 494 
Autogasolie-accijns4 490 474 438 
BTW over autogasolie-accijns' 88 85 79 
Bijzondere verbruiksbelasting op 
personenauto's en motorfietsen 1349 1132 1354 
BTW over bijzondere verbruiks-
belasting3 243 204 244 

1983 

1464 
977 

3060 
551 
453 

82 

1683 

303 

1984 

1456 
1134 
3356 

638 
453 

86 

1787 

340 

1985 

1503 
1175 
3214 

611 
496 

94 

2006 

381 

1986' 

1555 
1220 
3280 

623 
548 
104 

2205 

419 

19871 

1 645 
1 265 
3 660 

732 
814 
163 

2 280 

456 

Totaal 7736 7404 7721 8573 9250 9480 9954 11 015 

1 In de Miljoenennota 1987 genoemde 
bedragen. 
2 Inde Miljoenennota 1987 genoemde 
ramingen. 
3 Aangezien het hier gaat om BTW over 
specifieke heffingen, krijgt de omzet-
belasting in deze gevallen eveneens het 
karakter van een speciale heffing. Bijtelling 
heeft volledig plaatsgevonden, omdat on-
danks aftrekmogelijkheden voor tussen-
schakels in de produktieketen, de BTW 
toch steeds op de eindprijzen drukt . 
4 Ervan uitgaande dat driekwart van de 
opbrengst accijns op minerale oliën de 
gasolie betreft. 

Tabel 2. Rijksuitgaven voor verkeersvoorzieningen (in min. guldens) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985' 19862 19873 

Aanleg van rijkswegen en oever-
verbindingen (rijkswegenfonds) 579 581 450 436 
Diverse uitgaven rijkswegenfonds 
(w.o. overneming rijkswegen door 
anderen) 15 29 12 21 
Onderhoud en verbetering van rijks-
wegen en "Oeververbindingen (rijks-
wegenfonds) 
Wet uitkering wegen 
Andere uitkeringen e.d. aan provincies 
en gemeenten 
Bijdragen voor verkeersvoorzieningen 
in en nabij de steden 
Diverse bijdragen 
Bijdragen voor verkeersvoorzieningen 
ingevolge de nota Noorden des Lands 7 8 9 — 
Bijdragen in aanleg van fiets- en brom-
fietspaden4 47 53 48 65 
Verkeersveiligheid — 3 1 5 0 ' 

633 

28 

650 

16 

576 

20 

699 

23 

376 443 413 530 579 612 615 652 
621 645 692 697 774 726 741 731 

29 53 51 59 68 44 49 -

29 59 67 52 61 47 62 58 
_ 2 2 2 2 — _ — 

64 
52 

30 
64 

33 
65 

11 
64 

Totaal 1703 1876 1745 1912 2268 2189 2161 2238 

' Rekening 1985. 
2 In de begroting 1987 genoemde bedragen. 
3 In de begroting 1987 voorgestelde 
bedragen. 
4 Ten laste van het rijkswegenfonds. 
5 In voorgaande jaren zijn niet alle posten 
in dit overzicht opgenomen. 

Bron: Beroepsvervoer 1986, nr. 38, d.d. 
18 september 1986, blz. 31 en 32 (uitgave 
van NOB). 
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Noot 5 (zie blz. 558) 

Lijst van ingekomen stukken, 
m e t de door de Voorzi t ter 
terzake gedane voorstel len: 

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

landse Zaken, over de Nationale 
ombudsman (19700-11, nr. 13); 

een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, over informatie-
voorziening en bibliotheekwezen 
(18 294, nr. 5); 

een, van de staatssecretaris van 
Financiën, over de grote-steden-pro-
blematiek (17 910, nr. 22); 

een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, over geïntegreerde 
landbouw (19745). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

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

vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, ten geleide van het 
jaarverslag 1985 van de COVRA; 

een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, ten geleide van da nota 
'Signaalwaarden voor verontreinigde 
landbouwbodems'. 

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

3. de volgende brieven e.a.: 
een, van de federatie LSB, over de 

begroting WVC; 
een, van de grafische MTS 

Amsterdam, over het voortbestaan 
van de school. 

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

4. de volgende brieven e.a.: 
een, van B.V.C. Lucia Rabbia, over 

alfabetisatie arabisch; 
een, van het team Maatschappelijke 

dienstverlening Den Haag, over de 
doorstromingsregeling bejaarden; 

een, van het stedelijk steunpunt 
educatief werk anderstaligen, over de 
alfabetisering arabisch; 

een, van het gemeentebestuur van 
Zaanstad, over bezuinigingen op het 
sociaal-cultureel werk; 

een, van het tamtamteater, over 
discriminatie; 

het verslag van de werkzaamheden 
van het Centraal Orgaan voor 
economische betrekkingen met het 
buitenland. 

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

5. de volgende proefschriften: 
'Actoren en factoren in het 

wetgevingsproces' door L.J.M. 
d 'Anjou; 

'Gemeenten zonder garanties' door 
mr. A.G.J.M. Rombouts; 

'Lokale initiatieven; naar een 
nieuwe conceptie van regionale 
ontwikkelingen in theorie en praktijk' 
door L.H.J. Verhoef en F.W.M. 
Boekema. 

Deze proefschriften zijn opgenomen 
in de bibliotheek van de Kamer. 
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