10de vergadering

Dinsdag 14 oktober 1986
Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 126 leden, te
weten:
Alders, Van Amelsvoort, Beckers-de
Bruijn, Beinema, J.T. van den Berg,
H.J. van den Bergh, Biesheuvel,
Blauw, 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, Hermans, De Hoop Scheffer,
Hummel, Huys, Van lersel, Jabaaij,
Janmaat-Abee, Joekes, JorritsmaLebbink, Kamp, Keja, Knol, Koetje,
Kohnstamm, Kok, De Kok, Kombrink,
Korthals, Kraaijeveld-Wouters,
Krajenbrink, Laning-Boersema,
Lankhorst, Lansink, Leerling, De
Leeuw, Van Leijenhorst, Leijnse,
Lilipaly, Linschoten, Mateman,
Meijer, Van Mierlo, Moor, Moret-de
Jong, Van Muiden, Niessen, Van
Nieuwenhoven, Nijhuis, Van Noord,
Nuis, Nypels, Oomen-Ruijten, Van
Otterloo, Paulis, Ploeg, De Pree,
Pronk, Reitsma, Rempt-Halmmans de
Jongh, Rienks, Roethof, Roosen-van
Pelt, Schaefer, Schartman, Scherpenhuizen, Schutte, Smits, Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker,
Stemerdink, Stoffelen, Swildens-Rozendaal, Tazelaar, Tegelaar-Boonacker, G.H. Terpstra, Tommei, Tuinstra,
Ter Veld, Veldhoen, Te Veldhuis,
Vermeend, Verspaget, De Visser,
Van der Vlies, Van Vlijmen, Voorhoeve, Vos, Vreugdenhil, Vriens-Auerbach, B. de Vries, Wallage, Weijers,
Weisglas, Wiebenga, Wolffensperger, Wolters, Wöltgens, Worrell en
Zijlstra,
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en de heren Lubbers, minister-president, minister van Algemene Zaken,
Van Dijk, ministervan Binnenlandse
Zaken, Nijpels, ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, De Korte, vice-minister-president, ministervan Economische Zaken, en De Graaf, staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
De Kwaadsteniet en Van der Sanden,
wegens verblijf buitenslands, ook
morgen;
Nijland, Melkert, Van Traa, Herfkens,
Gualthérie van Weezel, Ter Beek, De
Boer en Eisma, wegens verblijf
buitenslands, de hele week;
Hermes en Swildens-Rozendaal,
wegens ziekte.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Ingekomen zijn twee
beschikkingen houdende aanwijzing
van de leden en plaatsvervangende
leden van respectievelijk de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad en van de Noord-Atlantische
Assemblee.
Ik stel voor, deze stukken voor
kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: De overige 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

Stemmingen

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.)'

Regeling v a n w e r k z a a m h e d e n
De Voorzitter: Ik stel voor, de brief
van de minister van Buitenlandse
Zaken a i . inzake de Top te Reykjavik
hedenmiddag, direct na het vragenuur, aan de orde te stellen en te
behandelen met spreektijden van 10
minuten voor de grootste fracties en
5 minuten voor elk van de overige
fracties.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik neem aan, dat als
gevolg hiervan de behandeling van
de begroting van Algemene Zaken zal
moeten worden verschoven naar
donderdag.
Ik stel voor, aan de orde te stellen
en te behandelen aanstaande
donderdag, bij het begin van de
vergadering de voorstellen van
(rijks-)wet:
- Verandering in de Grondwet van de
bepaling over het binnentreden van
woningen (19 5 5 2 ) ;
• Verandering in de Grondwet van de
bepaling inzake het geven van
inlichtingen door de ministers en de
staatssecretarissen (19 553, R
1307).
Ik stel voor de termijnstukken 19
633 en 19 6 3 4 voor kennisgeving
aan te nemen.
Overeenkomstig de voorstellen van
de Voorzitter wordt besloten.

Aan de orde is de e i n d s t e m m i n g
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over het wetsvoorstel Regeling v a n
h e t o p e n b a a r v e r v o e r , het
besloten busvervoer, e n het
t a x i v e r v o e r ( W e t personenvervoer) ( 1 8 985)
(Zie vergadering van 25 september
1986.)
De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, de door
de regering voorgestelde wijzigingen
(stuk nr. 54) aan te brengen.
Daartoe w o r d t besloten.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat dit
wetsvoorstel met algemene stemmen
is aangenomen.

Aan de orde is de s t e m m i n g over
een m o t i e , ingediend bij de
behandeling van het wetsvoorstel
O p n e m i n g van s t r a f b e p a l i n g e n in
de A l g e m e n e B i j s t a n d s w e t , te
weten:
• de motie-Dales over administratieve strafsancties (19 2 3 7 , nr. 9).

3. Indien u bovenstaande vragen
bevestigend beantwoordt, kunt u dan
concluderen, dat interventies zowel
openlijk als via de zogenaamde "stille
diplomatie" door Nederland en
andere landen bij de Indonesische
autoriteiten gepleegd, naar aanleiding van in 1985 plaatsgevonden
hebbende executies, door die
gezagdragers zijn genegeerd?
4. Acht u een dergelijke handelwijze
bevorderlijk voor de betrekkingen
tussen Indonesië en Nederland?
5. Zo neen, welke beleidsconclusies
trekt u dan uit de jongste gebeurtenissen, mede gelet op het feit, dat
gevreesd moet worden, dat een nog
groter aantal voormalige PKI-leden
dan reeds zijn geëxecuteerd,
eenzelfde lot wacht?

D

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn eerste vraag luidde:
Is onlangs in Indonesië wederom een
aantal voormalige PKI-leden
geëxecuteerd? Ik sla deze vraag
echter over, omdat de minister-president haar vorige week al heeft
beantwoord tijdens de algemene
beschouwingen.
2. Herinnert u zich de protesten
welke naar aanleiding van eerdere
executies in 1985 door de minister
van Buitenlandse Zaken en deze
Kamer zijn geuit?

Minister Lubbers: Mijnheer de
Voorzitter! Het antwoord op de
eerste vraag van de geachte
afgevaardigde de heer Knol moet
helaas " J a " luiden. Wij moeten
erkennen dat, blijkens wat nu
gebeurd is, onze protesten naar
aanleiding van eerdere executies niet
echt hebben geholpen. Dus ondanks
de stappen die vorig jaar ondernomen zijn — de heer Knol heeft daar
terecht aan herinnerd — hebben
wederom een aantal executies
plaatsgevonden. Vorige week, toen
de zaak aan de orde werd gesteld
door mevrouw Van Es, heb ik al
medegedeeld wat wij gedaan hebben
via onze ambassadeur in Djakarta:
Wij hebben zowel informatie
gevraagd als onze opvattingen
gegeven en onze grote bezorgdheid
uitgesproken voor het geval de
berichten juist zouden zijn. Daarop is
de démarche van de ambassadeur
gevolgd met betrekking t o t de
ernstige verontrusting over de
plaatsgevonden hebbende executies,
uiteraard met het oogmerk druk uit te
oefenen om verdere executies te
voorkomen. Wij hebben dit gemotiveerd op humanitaire gronden, met
een beroep op clementie. Wij zijn dus
niet de w e g ingegaan van het
uitspreken van een oordeel over de
rechtsgang in Indonesië. Wij hebben
het met het oog op het belang van de
betrokkenen toegespitst op een
beroep op clementie, een verzoek om
geen verdere terechtstellingen dus.
Inmiddels, op 9 oktober jongstleden, is op het Europese vlak een
verdergaande démarche ondernomen, namens de Twaalf. Hierbij is
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(Zie vergadering van 25 september
1986.)
De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, de PPR en de PSP
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

Aan de orde is de b e a n t w o o r d i n g
van v r a g e n , gesteld overeenkomstig
artikel 121 van het Reglement van
Orde door het lid Knol aan de
minister-president, over de e x e c u t i e
van e e n a a n t a l v o o r m a l i g e
P K I - l e d e n in I n d o n e s i ë .

D

eveneens op humanitaire gronden in
feite hetzelfde pleidooi gehouden,
maar nu namens heel Europa, door
de Britse ambassadeur op het
Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar is dus namens de
Twaalf uiting gegeven aan verontrusting over executies, zolang na het
uitspreken van vonnis.
Ik ben hiermee ingegaan op de
tweede en de derde vraag en heb
hiermee eigenlijk ook al iets gezegd
over de vierde vraag, of dit bevorderlijk is voor de verhoudingen tussen
Nederland en Indonesië. Wij vinden
dit zonder meer belastend. Wij
betreuren het in hoge mate. Wij
begrijpen het eigenlijk ook niet en
dringen daarom met klem aan op
clementie.
Dit brengt mij tot de vijfde vraag,
of er nu meer te doen is, buiten
herhaling van de protesten, met
kracht, ook via de Twaalf, enfin, de
punten die ik u genoemd heb. De
analyse van de minister van Buitenlandse Zaken — die wij samen nog
eens hebben doorgesproken — is dat
wij geen andere middelen zien op dit
ogenblik o m betere resultaten te
boeken. Dat is pijnlijk. Wij hebben
geen garantie, zeker na de voorgaande ervaring, dat het nu ophoudt. Wij
hopen intussen wel dat het herhaalde
internationale beroep, zeker niet
alleen van Nederland, degenen die
daarginds hierover moeten beslissen
aan het denken zet.

D
De heer K n o l (PvdA): Voorzitter! Ik
dank de minister voor de gegeven
antwoorden. Ik wil hem toch nog een
aantal aanvullende vragen stellen.
1. Bent u bereid er bij minister
Bukman op aan te dringen dat hij als
voorzitter van de IGGI een beroep
doet op alle IGGI-partners o m zich
op de wijze waarop Nederland dat
deed te wenden tot de Indonesische
regering met het dringende verzoek
om op humanitaire gronden af te zien
van verdere executies van de, naar
aanleiding van de ruim twintig jaar
geleden plaatsgevonden hebbende
gebeurtenissen, veroordeelden?
2. Bent u bereid te bevorderen dat
in het kader van de juridische
samenwerking met Indonesië de
verschillen van opvatting, die tussen
Indonesië en Nederland bestaan over
de humanitaire aspecten die
verbonden zijn aan de executies van
de in de jaren zestig ter dood

14 oktober 1986
TK10

10-388

Knol
veroordeelden, bespreekbaar worden
gemaakt?
Voorzitter! Vanmorgen werd mij
bekend dat het sinds 1961 verschijnende dagblad Sinar Harapan —
hetgeen betekent "straal van de
h o o p " - vorige week een verschijningsverbod is opgelegd. Een en
ander zou te maken kunnen hebben
met de jongste executies. Ik vraag de
minister-president na te gaan wat er
rond Sinar Harapan aan de hand is
en de Kamer zo spoedig mogelijk
daarover te berichten.

G
Minister Lubbers: Mijnheer de
Voorzitter! Het antwoord op de
eerste vraag is " j a " . Deze vraag was,
via mij, eigenlijk gericht aan minister
Bukman en houdt in het verzoek om,
vanuit dezelfde benadering, beroep
op clementie op humanitaire gronden
te bepleiten bij de andere leden van
de IGGI en dat aan de Indonesische
autoriteiten ter kennis te stellen.
Het antwoord op de tweede vraag
is ook " j a " . Er is nu een juridisch-wetenschappelijke samenwerking over
de rechtswetenschap en de praktijk,
dus een wetenschappelijke invalshoek. Ook dat is een kanaal dat
benut moet worden om verschillen
van opvatting, zoals de geachte
afgevaardigde stelde, daar aan de
orde te stellen en uit te diepen. Ook
dat kan helpen. Dat moeten wij dan
ook doen.
Mijn reactie op de laatste opmerking van de heer Knol is dat ik dat
graag zal nagaan.

D
Minister Lubbers: Voorzitter! Vorige
week hebben wij nader overwogen of
het wel juist is o m dit zo te doen.
Moet het verdrag wellicht als
" d r u k i n s t r u m e n t " gebruikt worden
door bij voorbeeld de werking ervan
op te schorten? Na raadpleging van
mensen die zich hierbij nauw
betrokken voelen, menen wij dat het
het beste is o m de samenwerking
voort te zetten. In antwoord op de
vragen van de heer Knol heb ik al
gezegd dat dit aspect in de contacten die er zijn nadrukkelijk op de
agenda moet worden gezet. Gezegd
moet dan worden dat het, wanneer
wij over juridisch-wetenschappelijke
samenwerking praten, een vrij ijle
zaak wordt als niet concreet kan
worden uitgediept hoe zoiets ervaren
wordt en hoe iets zich verhoudt tot
het recht.

Aan de orde is de b e a n t w o o r d i n g
v a n v r a g e n , gesteld overeenkomstig
artikel 121 van het Reglement van
Orde door het lid Van den Bergh aan
de ministervan Defensie, over
u i t s p r a k e n v a n a m b t e n a r e n , in
het bijzonder v a n h e t m i n i s t e r i e
van D e f e n s i e .

Voorzitter! Ik heb het genoegen
althans voorlopig de volgende drie
vragen aan de minister te stellen.
1. Betekenen de recente uitspraken van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten voor de Maatschap
pij voor Nijverheid en Handel en
de eerdere uitspraken van de Chef
Defensiestaf over de betekenis van
de Independent European Programme Group, dat hoge militairen de
vrijheid hebben publiekelijk of
semi-publiekelijk op het beleid van
bewindslieden commentaar te
leveren?
2. Deelt de minister de mening dat
toezeggingen van loyale uitvoering
van het beleid, ondanks de publiekelijk geuite andere opvatting, daarmee
aan geloofwaardigheid inboeten?
3. Acht de minister het onwenselijk
dat nauw bij het te voeren beleid
betrokken bevelhebbers of andere
ambtenaren zich in commmentariërende zin uiten over het te voeren
beleid zonder de gevolgen te trekken
van hun afwijkende opvattingen?

D

De heer V a n d e n Bergh (PvdA):

Minister Van E e k e l e n : Mijnheer de
Voorzitter! Het antwoord op de
eerste vraag luidt als volgt. A m b t e naren, ook militaire ambtenaren,
worden geacht zich te onthouden van
het openbaren van gedachten of
gevoelens, indien daarmee de goede
vervulling van hun functie of de

Vragen
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De heer W e i s g l a s (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Vorige week heeft de
minister-president gezegd dat hij niet
wil overgaan tot opzegging of
opschorting van het juridische
verdrag met Indonesië. De ministerpresident heeft zojuist nog eens
gezegd dat hij dat instrument wil
gebruiken om te trachten een
bijdrage te leveren aan het voorkomen van volgende executies. Kan de
minister-president zeggen op welke
manier hij meer specifiek dat verdrag
wil gebruiken? Wij stemmen in met
de benadering dat een dergelijk
verdrag moet worden gehandhaafd,
maar dan moet je het ook wel
gebruiken!
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Van Eekelen
goede functionering van de openbare
dienst, voor zover deze in verband
staat met hun functievervulling, niet
in redelijkheid zou zijn verzekerd. Dat
laat onverlet de vrijheid van meningsuiting van iedere Nederlander. In de
ambtenarenwet en de militaire
ambtenarenwet zal dit criterium ook
worden opgenomen. Het komt nu al
voor in de aanwijzing inzake extern
ambtelijk optreden, gegeven door de
minister-president op 21 juli 1972.
Deze aanwijzing is weliswaar niet van
toepassing op militaire ambtenaren,
maar in vaste jurisprudentie wordt
ook voor militaire ambtenaren
getoetst of door de uitlatingen de
goede vervulling van de betrekking
dan wel de goede functionering van
de openbare dienst in ontoelaatbare
mate wordt geschaad.
Dan kom ik op het antwoord op
vraag 2. Ik ben het in algemene zin
met de vragensteller eens dat,
wanneer toezeggingen van loyale
uitvoering van het beleid vergezeld
gaan van uitingen van twijfel over de
juistheid van dat beleid, de geloofwaardigheid van die toezeggingen
niet wordt bevorderd.
Tot slot kom ik op het antwoord op
vraag 3. Voor het zich in commentariërende zin uiten over het te voeren
beleid door bevelhebbers of door
andere ambtenaren gelden de
criteria, zoals in het antwoord op de
eerste vraag zijn aangegeven. In dit
geval zijn naar mijn mening noch
door de Chef Defensiestaf noch door
de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten
zodanige grenzen overschreden dat
er sprake zou moeten zijn van het
trekken van consequenties.

vragen of hij na zijn antwoord op de
eerdere vragen die ik heb gesteld,
ook deze uitspraak van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten niet
strijdig acht met het beginsel dat het
formuleren van beleid is voorbehouden aan de politieke leiding van het
ministerie van Defensie en dat
daarop niet vooruitgelopen kan
worden door civiele of militaire
ambtenaren. Daaraan wordt uiteraard gekoppeld de vraag of deze
uitspraak van de bevelhebber, zoals
ook de andere twee, betreurd moet
worden.
Alhoewel de minister hieraan al in
voor mij bevredigende zin gerefereerd heeft, wil ik hem toch nog
vragen of hij bereid is de richtlijn van
21 juli 1972, waarover hij gesproken
heeft, nog eens met kracht onder de
aandacht te brengen van de militaire
ambtelijke leiding, in het bijzonder
van het ministerie van Defensie.

voor de primaire arbeidsvoorwaarden
geen of nauwelijks ruimte is voor
verbetering, wij onze aandacht, die
nu in versterkte mate op het
personeelsbeleid gericht is, met
name zullen moeten richten op de
secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik
zie dus geen tegenspraak.
Ten aanzien van de tweede vraag
kan ik de geachte afgevaardigde
verzekeren dat ik mij in de defensieraad reeds heb uitgesproken in de
door hem gevraagde zin.

D

De heer Kok (PvdA): Voorzitter! Wat
heeft de brief van 13 oktober een
merkwaardig slot. Ik citeer: De
ontmoeting in Reykjavik heeft
duidelijk meer gebracht dan aanvankelijk mocht worden verwacht, te
meer als men in aanmerking neemt
dat Reykjavik slechts was bedoeld als
voorbereiding op de eigenlijke
topconferentie in Washington. Over
deze top zijn evenwel geen nadere
afspraken gemaakt.
Ik vind dat nogal tekenend voor de

Minister Van Eekelen: Mijnheer de
Voorzitter! Ten aanzien van de eerste
aanvullende vraag ben ik het niet met
de geachte afgevaardigde eens. Ik
geloof integendeel dat de bevelhebber der luchtstrijdkrachten zich
geheel heeft uitgelaten in de zin
zoals de staatssecretaris en ikzelf dat
ook hebben gedaan, namelijk door te
zeggen dat gezien het feit dat er bij
het regeringsbeleid in algemene zin

D
De heer Van den Bergh (PvdA):
Voorzitter! Ik heb twee aanvullende
vragen. Voor de duidelijkheid wil ik
eerst een citaat aan de minister
voorleggen. Dit is een citaat uit de
Defensiekrant van 9 oktober
jongstleden, vorige week dus. Daarin
heb ik het volgende uit de mond van
de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten gelezen. Het citaat luidt als volgt:
"De Luchtmachtraad heeft besloten
zijn aandacht primair te richten op
het personeel, ook als dat budgettaire verschuivingen ten gevolge heeft.
Wanneer dat gezien het regeringsbeleid niet mogelijk zou blijken in de
sfeer van primaire arbeidsvoorwaarden, dan toch zeker in de sfeer van
de secundaire arbeidsvoorwaarden."
Voorzitter! Ik wil de minister
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Minister Van Eekelen van Defensie

Aan de orde is de behandeling van
de brief van de minister van
Buitenlandse Zaken ad interim
inzake de Top te Reykjavik
(19753).
De beraadslaging wordt geopend.

•

Kok
wisselende stellingen die wij in de
laatste 48 uur rondom de top in
Reykjavik hebben kunnen waarnemen. Mijn fractie heeft met enige
verbazing de gebeurtenissen van de
afgelopen dagen gadegeslagen, want
wat een informele voorbereiding op
een latere top had moeten zijn, werd
uiteindelijk een bijeenkomst waarop
hoog werd ingezet. Hoe moeten wij
deze gang van zaken interpreteren?
De vraag rijst of de voorbereiding
aan westelijke kant wel voldoende is
geweest. Was het bij voorbeeld aan
de bondgenoten bekend dat de
minitop zo'n wending zou of kon
nemen?
Helaas werd aan de hoog gespannen verwachtingen van zaterdag en
met name van zondag niet voldaan.
Dat maakten Reagan en Gorbatsjov
zondagavond volstrekt duidelijk. Als
men naar de concrete resultaten
kijkt, is dat natuurlijk ook zo; geen
deelafspraken, geen principe-akkoorden. Zelfs de afgesproken echte top
tussen Reagan en Gorbatsjov lijkt
vooralsnog van de baan.
Gisteren informeerde minister
Shultz zijn Europese bondgenoten.
Met een nogal verrassende draai
noemde hij de top een succes. De
partijen waren immers erg dicht bij
elkaar gekomen, alleen de bekroning
blijft nog even uit.
W a t is er op deze NAVO-raad
gisterenmorgen gebeurd? Hebben de
Amerikanen hun standpunt over de
uitkomst van de top gewijzigd of
hebben de Europese bondgenoten
minister Shultz ervan overtuigd dat
de top toch een succes was? Men
krijgt welhaast de indruk dat de
Verenigde Staten zelf enigszins
overvallen werden door wat er in
Reykjavik gebeurde.
W i e de brief van de regering leest,
kan zich aan een gevoel van teleurstelling niet onttrekken. De Amerikanen en de Russen waren elkaar ver
genaderd, zo blijkt. Men bleef steken
op het punt van het SDI. De SovjetUnie wilde de beperking van
offensieve wapens koppelen aan een
beperking van het S D I ; de Verenigde
Staten daarentegen wilden de
reductie van de strategische
bewapening completeren met een
verdedigingssysteem tegen nucleaire
raketten, als een verzekeringspolis,
zo staat het in de brief. Dit is een
dure en nogal inconsequente
houding.
Mijnheer de Voorzitter! Over SDI
van president Reagan wordt al jaren
gediscussieerd, niet alleen binnen de

NAVO als geheel, maar ook in de
Verenigde Staten zelf. In het eerste
debat dat in deze Kamer aan SDI
werd gewijd in maart 1985, heeft
mijn fractie zich tegen SDI uitgesproken. Ons voornaamste argument was
en is, dat de ontwikkeling van een
verdedigingssysteem tegen nucleaire
raketten een destabiliserende
werking zal hebben en zal leiden tot
een nieuwe fase in de wapenwedloop. Wij kregen toen voorzichtig
bijval van de woordvoerder van het
CDA, de heer De Boer. Deze uitte
twijlels over met name de haalbaarheid van SDI. Hij had oog voor
mogelijke destabiliserende effecten
en hij benadrukte vooral het belang
van het ABM-verdrag. Een motie van
het CDA over dit laatste werd door
de Kamer aanvaard.
De regering nam in dat debat een
merkwaardige, bijna academische
houding aan. Zij had geen bezwaar
tegen het onderzoek, omdat het
immers slechts om een onderzoek
zou gaan. Niettemin is deze houding
later toch enigszins gewijzigd. In de
memorie van toelichting op de
begroting van Defensie 1986, heeft
de regering een aantal beginselen
geformuleerd voor de Nederlandse
bijdrage aan de discussie over SDI.
Ik roep twee van die beginselen in
herinnering. In de eerste plaats moet
de invoering van defensieve systemen passen in het Westerse beleid
gericht op stabiele verhoudingen met
de Sovjet-Unie. In de tweede plaats
moeten de bepalingen van het
ABM-verdrag, dat verdediging tegen
offensieve strategische raketten sterk
beperkt, worden nageleefd. Welke
consequenties verbindt de regering
aan deze uitgangspunten in de nu
ontstane situatie?
Mijnheer de Voorzitter! Sinds dat
eerste debat is veel meer bekend
geworden over de mogelijkheden en
vooral ook over de onmogelijkheden
van SDI. Eén ding is bovenal duidelijk
geworden: het gaat niet om een
academische kwestie, waarover pas
na het bekend worden van de
onderzoeksresultaten een oordeel
kan worden gevormd, maar het gaat
om een kwestie van het hoogste
politieke gewicht, die een doorslaggevende rol speelt in de besprekingen tussen Oost en West. Dit is in
Reykjavik wel duidelijk geworden.
Daarom kan de regering zich naar
ons oordeel niet langer aan een
politieke mening over SDI onttrekken.
Kunnen wij die mening ook

vernemen, zo niet vandaag, dan toch
spoedig in een meer uitgebreid en
beter voorbereid debat dan nu
mogelijk is? Welke houding heeft de
regering gisteren in Brussel aangenomen ten aanzien van het breekpunt
op de top in Reykjavik? Waarom was
de plaatsvervanger van de minister
van Buitenlandse Zaken niet in
Brussel, nu de minister zelf verhinderd was? Heeft de Nederlandse
vertegenwoordiger ingestemd met
de onbuigzame houding van de
Verenigde Staten op het punt van
SDI? Hoe zal de regering zich
opstellen als zij in november met de
Sovjets gaat praten? W o r d t er een
bondgenootschappelijke positie
ingenomen en zo ja, hoe wordt die
dan voorbereid? Of wordt er gepleit
voor de bespreekbaarheid van de
posities ten aanzien van SDI, niet
alleen van de VS, maar ook van de
Sovjet-Unie?
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat
het van het allergrootste belang is
dat alsnog wordt geprobeerd ook op
het punt van SDI tot een oplossing te
komen. Om met de Amerikaanse
senator Claiborne Peil te spreken:
ons lijkt voor de hand te liggen dat
een drastisch beperking van de
offensieve wapensystemen gekoppeld wordt aan een gelijkwaardige
beperking van het SDI-project.
Volgens Sam Nunn kunnen wij niet
om de vraag heen hoe de veiligheid
van de VS het beste gediend wordt,
door een vergaande vermindering
van de nucleaire aanvalswapens of
door miljarden dollars te besteden
aan een ruimteschild tegen de
Russische raketten?
Mijnheer de Voorzitter! Europa
heeft als zodanig aan de besprekingen in IJsland niet meegedaan. Dat
kan ook niet in de huidige verhoudingen. Toch is er voor de Europese
landen een wezenlijk belang in die
besprekingen. Onze veiligheid wordt
door de Verenigde Staten aangeroepen als verdediging van hun harde
opstelling ten aanzien van de
SDI-problematiek. Zijn de bondgenoten hierin gekend? Wat heeft de
regering hierover in Brussel gezegd?
Is het niet nodig alsnog te proberen
een gezamenlijk Westeuropees
standpunt ten aanzien van de
problemen die nu op tafel liggen te
formuleren? Wil de regering zich
hiervoor inzetten?
Mijnheer de Voorzitter! Er is ook
gesproken over mensenrechten en
humanitaire kwesties. Zijn de
berichten juist dat ook daarover
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Kok
vooruitgang in de bespreking is
geboekt? Waaruit bestaat die
vooruitgang en is ook de realisatie
daarvan afhankelijk van SDI?
Mijnheer de Voorzitter! Ik rond af.
Ik realiseer mij dat niet al deze
vragen vandaag kunnen worden
beantwoord, maar ik hoop wel een
aantal ervan. Het lijkt mij goed dit
debat te beschouwen als een eerste
aanzet tot een grondige discussie,
die nu snel moet worden gevoerd.
Het moet voor de regering mogelijk
zijn binnen een dag of veertien met
een nadere notitie te komen, die de
afloop van de Top nader evalueert,
maar die vooral ook een positiebepaling van de Nederlandse regering
bevat. Een bijna-akkoord, zo ingrijpend en zo nabij, moet voor ons allen
een aansporing zijn, geen gelegenheid onbenut te laten om onze
bijdrage te leveren, bilateraal — met
de Europese bondgenoten en binnen
de NAVO — aan het wegnemen van
de blokkades op weg naar wapenbeheersing en naar ontwapening. Op
dit unieke moment dient de Nederlandse regering alles te doen wat in
haar vermogen ligt om het bijna-akkoord van Reykjavik alsnog binnen
handbereik te brengen. Geen
ruimteschild mag dat in de weg
staan.

D
De heer V a n M i e r l o (D66): Mijnheer
de Voorzitter! Ook mijn dank aan de
minister van Buitenlandse Zaken ad
interim voor de snelle produktie van
de brief, waarvan de inhoud ons
duidelijk maakt hoe het mogelijk is,
dat hevige teleurstelling en hoop
hand in hand kunnen gaan. Sterker
nog: de uiterst positieve boedelbeschrijving van het inhoudelijke
akkoord, dat er had kunnen komen, is
de voornaamste bron van de hevige
teleurstelling die wij nu ondervinden.
De centrale vraag is nu, of er
inderdaad een rechtvaardiging is
voor hoop. Als het feit dat er
plotseling zoveel mogelijkheden
blijken te zijn voor zulke substantiële
reducties, waarvan wij tot voor kort
niet durfden dromen, vrijwel geheel
moet worden toegeschreven aan de
omstandigheid, dat het super powerprestige niet meer op dat problemenveld drukt, maar zich verplaatst heeft
naar het veld van SDI, en als dat
laatste door de Amerikanen w o r d t
gezien als een goed op zichzelf, dat
voor de beveiliging van het A m e r i kaanse grondgebied een must is, los
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van welke ontwapening dan ook, dan
is er geen hoop. Dan is er zelfs reden
tot wanhoop. Wij moeten in alle
nuchterheid vaststellen, dat wij op dit
punt in de grootst mogelijke onzeker
heid verkeren.
Ik vraag de minister-president of
hij op dit punt een inschatting heeft
van de mogelijkheden voor een
verdere ontwikkeling in positieve zin
van het Amerikaanse standpunt. Dat
is van belang voor de periode die
voor ons ligt. In de Verenigde Staten
zelf zal mijns inziens de substantiële
kritiek die ook daar steeds ten
aanzien van SDI heeft bestaan, een
politieke dimensie krijgen, die
mogelijkerwijze ook tot uitdrukking
zal komen in de verkiezingen, die dit
najaar gehouden worden.
Het is van het grootste gewicht dat
in die binnenlandse ontwikkeling
geen onzekerheid bestaat over het
oordeel van West-Europa in deze
kwestie. Zeker, er is een lineair
verband tussen de veiligheid van de
Verenigde Staten en die van de rest
van de wereld, maar tot een zekere
grens. Daar voorbij dreigt een
omgekeerde evenredigheid, waarbij
aan de geïsoleerde veiligheid van het
Amerikaanse grondgebied die van de
wereld zou kunnen worden geofferd.
Is de minister-president het met
mij eens, dat een onverkort prioriteit
geven aan de SDI-plannen, zoals nu
op zijn minst dreigt, rampzalige
gevolgen kan hebben en dat het van
wezenlijk belang is voor West-Europa
om in de komende maanden aan
deze opvatting gestalte te geven,
zoveel mogelijk met één Europese
stem?
Ik wil nog vier vragen stellen.
Ten eerste. Het Sovjet-voorstel tot
het handhaven van het ABM-verdrag
voor een periode van tien jaar had als
voorwaarde, dat het SDI-onderzoek
beperkt zou blijven tot onderzoek in
laboratoria. Wat hield het tegenvoorstel van president Reagan in op het
gebied van het SDI-onderzoek? De
strikte interpretatie van het ABM-verdrag door de Sovjet-Unie is tot nu
toe altijd gedeeld door de Europese
NAVO-bondgenoten, door het State
Department en door de Amerikaanse
opstellers van het ABM-verdrag. Is
de president nu overgestapt naar de
ruime interpretatie?
Ten tweede. W a t wordt bedoeld
met de zin in de brief op pagina 2:
Men is het er voorts over eens dat de
onderhandelingen inzake de onderscheidene terreinen niet gehinderd
mogen worden door eventuele

Reykjavik

moeilijkheden op andere daarmee
geen verband houdende gebieden?
Hier is toch niet bedoeld dat
akkoorden over wapenreducties
losgekoppeld zouden kunnen worden
van het vraagstuk SDI? Met permissie: dat zou buitengewoon naïef zijn
en een onderschatting inhouden van
de betekenis die SDI voor de
Sovjet-Unie heeft ten aanzien van
haar mogelijkheid om voort te
bestaan als een van de twee
superpowers.
Ten derde. Men heeft mij verteld
dat de heer Shultz op zijn persconferentie heeft gezegd dat het sluiten
van een overeenkomst onder deze
voorwaarden niet verantwoord was,
mede niet ten opzichte van de
Europese bondgenoten. Heeft hij dat
gezegd? Zo ja, hoe wist hij dat? Is er
dan toch vooroverleg met de
Europese bondgenoten geweest? Zo
ja, wat was dan die houding van de
Europese bondgenoten? Zo nee,
waarom is er eigenlijk geen vooroverleg geweest, zelfs niet als improvisatie?
Ten vierde. De Amerikaanse
president heeft twee petten, die van
de president van de Verenigde
Staten en die van de leider van de
Westelijke wereld. Waarom zien wij
die laatste pet steeds minder?

D
Mevrouw Beckers de Bruijn (PPR):
Een historische kans gemist.
Voorzitter! Dat was de teneur na de
mislukte pas de deux van de heren
Reagan en Gorbatsjov. Het zou de
PPR-fractie echter niets verbazen als
Reykjavik achteraf in de geschiedenisboeken terecht zou komen als een
historische wending in de relatie
tussen Oost en West en in de
wapenwedloop. Daarvoor moet dan
echter wel het een en ander gebeuren, met name vanuit Europa.
Evenals de minister van Buitenlandse Zaken verwachtte ook mijn
fractie geen echt resultaat van
Reykjavik. Daarom zijn wij niet
negatief over wat er is bereikt op de
verschillende onderdelen. Positief en
dus hoopvol ben ik vooral, omdat
blijkt dat politici door hun persoon in
te zetten zelfs de onontwarbare
kluwen van wapendiscussies van dit
moment nog kunnen doorbreken. Die
persoonlijke inzet is echter tegelijk
het probleem. Omdat Reykjavik een
informele voorbereidende top zou
zijn, zijn de Europese bondgenoten er
niet bij betrokken. Het werd een
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B e c k e r s - d e Bruijn
volwaardige top, die vervolgens
afsprong op de persoonlijke Amerikaanse droom van de Amerikaanse
president. Geen weldenkend
wetenschapper in zijn eigen land ziet
in SDI wat hij erin ziet, namelijk een
verzekeringspolis tegen een kernaanval. Dit geldt evenmin voor de
Nederlandse regering, die altijd nogal
terughoudend is geweest ten
opzichte van SDI. Als SDI al een
verzekeringspolis zou zijn, dan geldt
deze zeker niet voor Europa.
De bereidheid van de Sovjet-Unie
om tot wapenvermindering te komen,
heeft zelfs de Amerikaanse onderhandelaars verrast. Ook dat wat de
Nederlandse regering voortdurend
heeft gehoopt — hoe vaak is dat hier
niet gezegd — namelijk een evenwichtig akkoord voor de middellange
afstandsraketten zodat ook plaatsing
in Nederland onnodig zou zijn, lag op
tafel. Het ging verder dan ooit. In
feite kwam het neer op: geen
kruisraketten in Europa. Zijn de
berichten juist dat de Sovjet-Unie
een dergelijk akkoord ook zonder
overeenstemming over SDI wil
sluiten? Is de minister met ons van
mening dat dit akkoord er moet
komen? W a t gaat hij eraan doen, al
dan niet in Europees verband?
Het valt op dat president Reagan
op het punt van SDI geen enkele
concessie heeft gedaan. Voorzitter.
Hij wil in feite de garantie dat het
volledige schild over tien jaar kan
worden geplaatst. Hij zwijgt echter
over de aanvalskernwapens, een
nieuwe ronde in de bewapening, die
daarbij ook is voorzien. Het mechanisme is altijd al geweest, dat wel
wordt onderhandeld over verouderde
of wat oudere kernwapens maar niet
over de modernste technologie. In de
ogen van mijn fractie is SDI dus veel
gevaarlijker dan een illusie, waarvan
steeds meer deskundigen de
technische haalbaarheid betwijfelen.
Maar ook al was het niet meer dan
een illusie, het kan toch niet zo zijn
dat de veiligheid van Europa en de
ontspanning in de wereld blijvend
worden geblokkeerd door de
persoonlijke droom van een president, die voor het eten thuis moest
zijn.

D
De heer V a n Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Onze bijdrage aan dit
spoeddebat kan uiteraard niet bogen
op een goed uitgebalanceerde
meningsvorming. De media maakten
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De heer Van Dis (SGP)

gistermorgen melding van diepe
teleurstelling over het mislukken van
de top op IJsland. Waren de
verwachtingen te hoog gespannen?
Kwam, nu die verwachtingen niet
uitkwamen, de menselijke neiging
boven om in het andere uiterste te
vervallen? Onze fractie heeft vanaf
het begin nuchterheid willen
betrachten, gelet op het gegeven dat
deze ontmoeting meer het karakter
had van een vingeroefening dan van
een volwaardige top.
Vandaag laten de media lichtpunten zien. Ook de brief van de
minister-president geeft, naast
teleurstelling, blijk van positieve
ontwikkelingen, ook al heb ik het
gevoel dat de werkelijke betekenis
van deze onmoeting in het spel van
de politieke krachten waarvan ook de
propaganda deel uitmaakt, wat
moeilijk concreet kan worden
aangegeven. Ik verwijs hierbij naar de
komende verkiezingen voor het
congres.
Een tweede kanttekening heeft
betrekking op de meer fundamentele
vraag wie in feite de draad van het
wereldgebeuren in handen heeft. De
Heere regeert, zo zegt de Heilige
Schrift; dat de volken beven! Iets
daarvan, Voorzitter, is toch als een
ondertoon te voelen. Mensen, ook de
leiders, zijn pionnen in Zijn hand. Dat
geeft een extra dimensie aan de
verantwoordelijkheid om dan ook te
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handelen naar zijn heilzame geboden.
Zo niet, dan is er geen dageraad.
Het is duidelijk - daarop wordt in
de brief gewezen — dat er op veel
terreinen bijna akkoorden mogelijk
zijn. Dat geldt ook voor het gebied
van de middellange afstandswapens,
waarbij Europa zelfs van die raketten
zou kunnen worden ontlast. In een
dergelijke situatie een soort "alleing a n g " te gaan buiten de bondgenoten om, lijkt ons echter onverstandig.
Is er bovendien niet het feit dat de
Sovjet-Unie is teruggekeerd naar de
onderhandelingstafel zonder dat van
westelijke kant concessies als door
haar gevraagd zijn gedaan? Het
zogenaamde " 1 november-besluit"
heeft naar ons oordeel nog niets aan
kracht verloren.
Gelijktijdige vermindering in de zin,
die beide regeringsleiders voor ogen
staat, lijkt ons de meest aangewezen
weg opdat metterdaad wapenvermindering wordt bereikt. Het zelfde
geldt naar ons oordeel voor de
andere overeenkomsten of bijna-akkoorden. Wij vragen de regering,
geheel binnen het bondgenootschappelijke kader te komen tot een
gezamenlijk standpunt over de wijze,
waarop voortzetting van de onderhandelingen in de diverse fora het
beste kan worden bevorderd. Om
resultaten te bereiken, moeten alle
verantwoorde krachten worden
ingezet. Wij noteerden naar aanleiding van de brief dat alle bondgeno-
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V a n Dis
ten op deze weg in de afzonderlijke
fora met kracht willen voortgaan
opdat positieve resultaten worden
bereikt.
Een breekpunt is het verschil in
interpretatie waar het gaat om het
ABM-verdrag. Het gaat om de vraag,
of het SDI alleen in het laboratorium
of ook in de praktijk verder ontwikkeld kan worden. De vraag is nu, of
beide partners het geheel als een
totaalpakket hebben beschouwd. Of
blijft de mogelijkheid van afzonderlijk
te bereiken akkoorden reëel? W a t is
de visie van de minister-president
hierop? In ieder geval lijkt ons
gescheiden behandeling meer
vruchtbaar dan de behandeling van
één totaal.
Is overigens in het kader van het
ABM-verdrag ook de afbraak van bij
voorbeeld de radarinstallaties van
Krasnoyarsk in Siberië ter sprake
gekomen? Dit element zagen de
Verenigde Staten als een inbreuk in
het verdrag.
De laatste alinea van de brief
brengt ons bij de vraag, welke
afspraken en resultaten er op IJsland
werden geboekt met betrekking t o t
mensenrechten, humanitaire
kwesties enz., die op de werkelijke
top aan bod moesten komen. Wij
verwijzen hierbij naar de toezegging
van de minister-president dat hij en
de minister van Buitenlandse Zaken
bij een bezoek aan Moskou ook deze
aspecten — ik denk vooral aan de
vervolging van joden en christenen
— aan de orde zal stellen. Er lijkt
daar eerder een straffer regime te
ontstaan dan dat er sprake zou zijn
van versoepeling. Dat is een kwalijke
zaak die, omdat het om mensen gaat,
des te schrijnender aandoet.
Wij hopen dat de regering bij het
optreden van nieuwe ontwikkelingen
een koers van vastberadenheid zal
volgen, in nauwe samenwerking met
de NAVO-partners, waarmee de
vrede, de vrijheid en de veiligheid het
best worden gediend. Er mag geen
vrede zijn tot elke prijs; men zal
voortdurend moeten hameren op het
aanbeeld van wapenbeheersing en
vermindering aan beide zijden.

D
De heer De V r i e s (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Bijna was er zondag
een wonder gebeurd. President
Reagan en partijleider Gorbatsjov
waren naar Reykjavik gegaan om een
topontmoeting voor te bereiden die
later in Washington zou worden
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gehouden. Er zou dus later een echte
top komen, waarop men zaken
hoopte te doen.
Toen was er ineens een verrassende versnelling. Op drie belangrijke
terreinen van wapenbeheersing
vonden de leiders elkaar. Dat zou er
in de eerste plaats toe geleid hebben,
dat alle kruisraketten, alle Pershings
en alle SS-20-raketten, uit Europa
werden verwijderd. Alleen in Azië en
de Verenigde Staten zouden er nog
honderd middellange-afstandsraketten over blijven.
Dat is een resultaat waar het CDA
jarenlang op uit is geweest, een
resultaat ook dat naar nu is gebleken
geenszins onbereikbaar werd door de
reactie van de NAVO op de opbouw
van een arsenaal van SS-20-raketten
in de Sovjet-Unie. Het is buitengew o o n verheugend dat vast te kunnen
stellen.
Dan was er een tweede punt.
Materieel waren Reagan en Gorbatsjov het erover eens, het aantal
strategische kernwapens met de
helft te beperken. Daar bovenop was
er een redelijk uitzicht op controle en
op een beperking van het aantal
kernproeven parallel aan de vermindering van de kernbewapening. Op
drie deelterreinen waren er dus
akkoorden, waar de wereld, en zeker
ook wij in Europa, jarenlang op
hebben gehoopt, akkoorden die een
belangrijke bijdrage hadden kunnen
leveren aan de stabiliteit en het
onderlinge vertrouwen in de relatie
tussen Oost en West. Na Stockholm
en het akkoord dat daar kort geleden
werd bereikt, zou dat een geweldige
doorbraak zijn geweest.
Helaas is het wonder niet —
misschien moet ik zeggen: nog niet
— geschied, omdat de heren het niet
eens konden worden over een vierde
onderwerp, namelijk de ontwikkeling
van een strategisch verdedigingssysteem tegen raketten. De verleiding is
nu groot, de top in Reykjavik als
mislukt te beschouwen en daarvoor
zondebokken te zoeken. Al naar
gelang iemands politieke gezindheid
is dat niet zo moeilijk.
Men kan de president van de
Verenigde Staten voorhouden, dat hij
te star vasthoudt aan zijn strategisch
defensie-initiatief, waaraan hij
kennelijk zijn hart heeft verpand. Hij
heeft klaarblijkelijk het Strategisch
Defensie-Initiatief onbespreekbaar
geacht, hoewel mogelijkerwijs een
belangrijk akkoord in het verschiet
lag.
Men kan partijleider Gorbatsjov
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voor de voeten werpen, dat de
Sovjet-Unie al vanaf 1985 heeft
gesteld dat zij bereid is tot deelakkoorden op afzonderlijke terreinen,
los dus van het al dan niet bereiken
van overeenstemming op andere
terreinen. Men kan eraan herinneren
dat het nog maar twee maanden
geleden is, dat Gorbatsjov meedeelde dat ook de totstandkoming van
deelakkoorden hem wel een reis naar
Washington waard is. Tegen die
achtergrond is het inderdaad
teleurstellend, dat afgelopen zondag
plotseling de koppeling van alles aan
alles weer als een ijzeren voorwaarde
op tafel kwam.
Zo redenerend heeft iedereen snel
zijn voorspelbare zondebok weer
gevonden. Als wij die weg inslaan,
zou het bijna-succes van Reykjavik de
vertrouwde tegenstellingen weer
aanscherpen en zodoende een stap
achteruit in plaats van een stap
vooruit kunnen worden. Wij willen
vooruit. Wij zien in Reykjavik een
bevestiging dat dat erin zit. Wij zien
er de bevestiging in dat aan weerszijden de politieke wil aanwezig is om
tot zaken te komen. Daarom vinden
wij dat Reykjavik toch een goed
startpunt heeft opgeleverd voor een
topontmoeting, waarbij men ook de
laatste stap die nodig is om het eens
te worden, zal weten te zetten. Wij
menen dat Europa en meer in het
bijzonder ons eigen land, daartoe
naar vermogen een bijdrage moet
leveren in bondgenootschappelijk
overleg, via de moeizame weg van
het wapenbeheersingsoverleg. Dat
staat bij ons voorop. Dat betekent
een actieve inbreng in het overleg
met de Europese bondgenoten. Op
basis daarvan moet ook worden
bezien op welke manier de reis van
de minister-president en van de
minister van Buitenlandse Zaken naar
Moskou hieraan kan bijdragen. Wij
hebben er het volste vertrouwen in,
dat het streven van de regering
daarop zal zijn gericht, maar wij
vragen de regering wel of zij
daarover nu reeds bepaalde gedachten heeft.

D
De heer S c h u t t e (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Het is een goede zaak dat
het kabinet ons zeer snel heeft
gediend met een brief over de top
van Reykjavik. Hetzelfde kan worden
gezegd van dit ingelaste debat. De
zaken die in Reykjavik zijn besproken,
beroeren de volken en van de
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Schutte
volksvertegenwoordiging mag dan
worden gevraagd, een en ander
publiek te bespreken. Veel meer dan
het geven van commentaar zal het nu
echter niet kunnen zijn. Het Nederlandse kabinet is niet direct verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op
het resultaat van de ontmoeting van
de heren Reagan en Gorbatsjov. Als
ontmoeting is de onderhandelingsbijeenkomst van beide wereldleiders
geslaagd te noemen, maar als echte
top is ze dat zeker niet. Het meest
betreurenswaardig is dan ook, dat de
eerder aangekondigde top in
Washington nu op losse schroeven
lijkt komen te staan. Wij kunnen het
aan de commentatoren en historici
overlaten o m uit te maken wie de
echte schuldige is voor het mislukken
van de IJslandse t o p b i j e e n k o m s t . De
tijd is nog te kort om daar veel
zinnige uitspraken over te doen.
Wel is duidelijk geworden dat de
heer Gorbatsjov, die immers het
initiatief had genomen, naar IJsland
is gegaan met als hoofddoel, het
Amerikaanse SDI-programma tegen
te houden. Toen bleek dat hij daarin
niet zou slagen, heeft hij met een
harde klap de onderhandelingsdeur
voorlopig dichtgeslagen. Dat
verklaart wellicht ook het feit dat
minister Shultz zondagavond zo
ontdaan was en hij zich pas maandag
weer kon realiseren dat er op het
gebied van de wapenbeheersing
zeker het nodige was bereikt. De
vergaande ontwapeningsvoorstellen
die zijn besproken en waarover de
minister-president in zijn brief
schrijft, zijn openbaar geworden en
vormen even zovele ijkpunten voor
verdere onderhandelingen. Het is dan
ook een goede zaak dat de heer
Gorbatsjov heeft verklaard dat hij de
voorstellen waarover men het eens is
geworden, niet zal terugtrekken. Wij
kunnen onze schouders vervolgens
ophalen over de opmerking die hij
daaraan toevoegt, namelijk dat
Reagan nu maar het advies moet
inwinnen van het Amerikaanse
Congres, andere leiders en het volk.
Het Amerikaanse Congres, dat wel
graag een eigen beleid voert als het
gaat over zaken waarbij niet direct de
Amerikaanse belangen in het geding
zijn — zoals onlangs ten aanzien van
Zuid-Afrika — zal op dit punt zijn
president dunkt mij niet spoedig
afvallen. Dat is uit de eerste reacties
wel duidelijk geworden. Men kan ook
niet volhouden dat de president de
ontwikkeling van het SDI-onderzoek
volledig onbespreekbaar heeft willen

houden. De minister-president
memoreert in zijn brief het tegenvoorstel van de Amerikaanse
president krachtens hetwelk partijen
zich zouden verplichten, niet tot
opzegging van het ABM-verdrag over
te gaan voor een periode van
uiteindelijk 10 jaar, te verdelen in
twee opeenvolgende perioden van 5
jaar. Eindresultaat zou dan zijn, een
totale eliminering van alle strategische wapens in 1996. Wie zou dat
een aantal jaren geleden nog hebben
gedacht? De Amerikaanse president
wil nog altijd ernst maken met zijn
voornemen, het SDI-onderzoek
instrumenteel te maken aan het
uiteindelijk kernwapenvrij maken van
de wereld.
Vergaand zijn ook de voorstellen
betreffende de middellange afstandswapens in Europa. Het is
zonder meer een goede zaak te
noemen dat in Reykjavik ook
overeenstemming mogelijk was over
het beginsel van adequate verificatie,
met inbegrip van inspectie ter
plaatse. Vanuit Europa gezien, is het
goed, te lezen dat voor de kortere
dracht INF een bevriezing op het
niveau van het aantal Sovjet-systemen als eerste stap zou plaatsvinden,
terwijl partijen zich zouden verplichten om over reducties op dit terrein
besprekingen te gaan voeren. Enige
opluchting op dit punt is voorshands
niet misplaatst. Wat de middellange
afstandswapens betreft kan worden
gezegd dat de Amerikaanse president zich nog altijd opstelt conform
het NAVO-dubbelbesluit van 1979.
Hoe nu verder? In zijn brief schrijft
de minister-president dat alle
bondgenoten het erover eens zijn dat
het thans zaak is om in de onderhandelingen in de diverse fora voort te
bouwen op belangrijke punten
waarover overeenstemming mogelijk
blijkt te zijn. De Nederlandse regering
is daarbij geen buitenstaander, maar
een NAVO-bondgenoot van Amerika.
Ik wil het punt van het bondgenootschap in dit verband extra benadrukken. Immers, onmiddellijk na het
bekend worden van de resultaten van
de IJslandse top, kon men stemmen
horen van mensen die een eigen
Europese aanpak bepleiten. Voor een
dergelijke aanpak is mijns inziens
geen basis aanwezig. Onze opstelling
zal bondgenootschappelijk Atlantisch
moeten zijn. Het valt zeker niet te
zeggen dat president Reagan met de
Westeuropese belangen heeft
gemarchandeerd.
In het hoofdredactionele commen-
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taar van NRC/Handelsblad van
gisterenavond werd over het
Europese perspectief opgemerkt dat
een actieve en invloedrijke begeleiding van de Amerikaanse wapenbesprekingen aan Europeanen nauwelijks
gegeven is. Dat is waar voor zover
men een meer afstandelijke Europese
rol wil bepleiten, maar die kant
moeten wij, dunkt mij, niet op. Graag
hoor ik de minister-president
hierover.
Ik wil dit concretiseren. Over
enkele weken gaat hij met zijn
collega van Buitenlandse Zaken naar
Moskou. Hoe zullen zij zich daar
opstellen? Ik neem aan als loyale
NAVO-bondgenoot, dat wil zeggen
niet gaan vragen wat wij wellicht op
eigen houtje zouden kunnen regelen.
Op dit punt mag een duidelijke
stellingname van de Nederlandse
minister-president worden verlangd.

D
De heer V o o r h o e v e (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! De VVD heeft verleden
week bij de algemene beschouwingen gewaarschuwd voor te hoog
gespannen verwachtingen over de
IJsland-top. Wij hoopten alleen op
een principe-akkoord over de
middellange afstandswapens. Dat is
er ook uitgekomen en dat is positief.
In onze ogen was het niet reëel om
te verwachten dat een tien dagen
tevoren afgesproken topconferentie
ten aanzien van een groot aantal
uiterst belangrijke en ingewikkelde
problemen al tot geheel afgeronde
besluitvorming zou kunnen komen.
Natuurlijk zijn ook wij er teleurgesteld over dat men in IJsland niet
nog een paar stappen verder is
gekomen en dat uiteindelijke totale
overeenstemming over alle ter tafel
liggende onderwerpen is uitgebleven.
Maar, wij moeten niet onderschatten
wat wel is bereikt. Ik kom hierop nog
terug.
Sommigen hebben de behoefte,
zich te buigen over de schuldvraag
inzake het niet volledig lukken van
Reykjavik. Ik ben het met het stellen
van die schuldvraag niet eens.
Wanneer ingewikkelde onderhandelingen niet tot een volledig goed
einde komen, is het nooit zo dat één
partij daar volledig of vooral schuldig
aan is. Dan zou de andere partij niet
goed onderhandeld hebben. In
Reykjavik zijn van beide zijden
duidelijke concessies gedaan en
heeft men elkaar uiteindelijk —
helaas — niet kunnen vinden. In mijn
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Voorhoeve
ogen is de opstelling van de Verenigde Staten zeker niet onredelijk
geweest, ook niet wat betreft de
opstelling inzake het SDI-onderzoek,
waarover men heeft willen onderhandelen, maar geen akkoord heeft
kunnen bereiken.
Mijnheer de Voorzitter! Wij moeten
niet onderschatten wat er in IJsland
wel is bereikt en waarmee wij verder
kunnen in het wapenoverleg in
Genève. Ten eerste is daar de
overeenstemming inzake een
wereldwijde beperking van middellange afstandswapens, inclusief
overeenstemming over adequate
verificatie met inspectie ter plaatse.
Vooral dat laatste is een doorbraak.
Voorts zouden er onderhandelingen
beginnen over reducties op het
terrein van de korte dracht nucleaire
wapens in Europa. Die zijn voor onze
veiligheid in West-Europa van zeer
groot gewicht. De VVD heeft al drie
jaar geleden in een motie-Nijpels
deze onderhandelingen voorgesteld.
Ten tweede wijs ik op de principeovereenstemming voor een reductie
met 5 0 % van de strategisch
nucleaire wapens. Deze overeenstemming is ook van groot belang, te
meer daar zij is overeengekomen op
een wijze die de samenstelling van
beide kernmachten wat betreft de
procentuele verdeling intact laat op
een veel lager niveau. Dat betekent
dat men in feite het doel van de
START-besprekingen zeer dicht was
genaderd.
Ten derde noem ik een duidelijke
toenadering op het punt van een
algeheel verbod op kernproeven.
Juist hier is het punt van een
adequate verificatie van groot
belang.
Natuurlijk is het te betreuren dat
het onderzoek naar verdedigingsmiddelen tegen kernwapens uiteindelijk
totale overeenstemming heeft
verhinderd. De Sovjet-Unie heeft
echter op dat terrein erg veel
gevraagd. Het doorgaan met
SDI-onderzoek, gericht op een
verbeterde verdediging tegen
kernwapens, is in mijn ogen niet
onredelijk Daarbij komt dat de
Sovjet-Unie in vergaande mate een
met SDI vergelijkbaar systeem aan
het ontwikkelen is en daarmee
doorgaat. Niet de Verenigde Staten,
maar de Sovjet-Unie heeft een
werkend ABM-stelsel, als is het
beperkt tot Moskou. Men heeft
daarvoor elke millimeter in het
ABM-verdrag gebruikt.
Voorts wijs ik erop dat het
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ABM-verdrag, waar de Sovjet-Unie
zo aan blijkt te hechten, door de
Sovjet-Unie zelf onder zware druk is
gezet door een aantal aangelegenheden die door de meeste kenners als
hoogst waarschijnlijke overtredingen
van het ABM-verdrag worden gezien.
Dan doel ik in het bijzonder op — het
spijt mij dat ik deze technische term
moet gebruiken — de phased array
radar in Krasnojarsk, op de codering
van testresultaten, wat ook verboden
is volgens het eerste SALT-verdrag,
en op de ontwikkeling van een nieuw
anti-ballistisch wapen, de SAX12.
Men vergeet dat wel eens, als men
alleen praat over SDI.
De Sovjet-Unie zegt wat gemakkelijk: wat van ons is op het terrein van
SDI-technologie, is van ons, en wat
van de Verenigde Staten is, is
onderhandelbaar. Zo bereikt men
natuurlijk geen tweezijdige benadering. Ook hierbij is de tweezijdige
vermindering van wapens van
belang; dat is ook de sleutel tot
succes.
Het is goed dat er in IJsland ook is
gesproken over heel andere zaken,
zoals mensenrechten, humanitaire
kwesties, regionale problemen en
bilaterale aangelegenheden. Ik vraag
de minister-president, daarop wat
dieper in te gaan, met name op de
vraag of men nader van gedachten
heeft gewisseld over de emigratie
van Joden, het conflict in Afghanistan en de conflicten in MiddenAmerika en of die gedachtenwisselingen gisteren aan de bondgenoten
openbaar zijn gemaakt.
Het is nu zaak om met alle inzet
door te gaan met onderhandelen op
basis van datgene wat er in Reykjavik
wèl is bereikt, door te gaan met het
zoeken naar overeenstemming over
datgene waarover nog meningsverschillen bestaan. Dat moet de inzet
zijn van de Verenigde Staten en van
de Sovjet-Unie; dat dient ook de
inzet te zijn van de Nederlandse
regering binnen de NAVO. In
komende contacten met de SovjetUnie is dat ook de inzet, zo hoop ik,
van de Nederlandse regering. Het
gaat om tweezijdige, evenwichtige
ontwapening. Ik blijf erbij dat
Reykjavik daaraan, ondanks de
begrijpelijke teleurstelling, toch een
bijdrage heeft geleverd. Waar zoveel
ijs is, kun je ook niet in één weekeinde totale dooi verwachten.
Reykjavik is net geen eclatant
succes geworden en daarom spreken
sommige commentatoren van een
totale mislukking. Dat is gevaarlijk;
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wij moeten verder en blijven vertrouwen in die tweezijdige benadering.
De benadering moet ook praktisch
zijn en gericht zijn op een stapsgewijze vermindering via deelakkoorden,
zonder dwarsverbanden die deelakkoorden lam leggen. Daarom vraag ik
de regering, bij de Verenigde Staten
en de Sovjet-Unie, in het bijzonder bij
het komende bezoek aan Moskou,
met veel nadruk naar voren te
brengen dat er geen dwarsverbanden
moeten worden gelegd die deelakkoorden verhinderen.
Tot slot sluit ik mij aan bij het
verzoek van de heer Kok om een
nadere evaluatie, over enkele weken,
van al datgene wat in IJsland aan de
orde is geweest.

D
Mevrouw V a n Es (PSP): Voorzitter!
Verleden week sprak ik over de
steeds bureaucratischer en irrationeler wapenbeheersingsbesprekingen.
De top, liever gezegd de " p r e - t o p " ,
in Reykjavik heeft dat bureaucratische en irrationele karakter van die
besprekingen haarscherp getoond
door als het ware het hart van de
wapenwedloop bloot te leggen. Over
alles is te praten; verouderde of te
verouderen — immers, het gaat
razendsnel — systemen worden even
gemakkelijk afgedankt als ze met
bloed, zweet en tranen zijn verdedigd, maar wel pas als er weer een
nieuwe stap in zicht is. Aan die
nieuwe ontwikkelingen mag je dan
niet komen.
In 1986 gaat het om SDI, dat in
mijn ogen veel meer is dan een
toevallig project van deze president
van de Verenigde Staten, een gril van
een oude man, zoals sommige
mensen zeggen; of, zoals de
minister-president zegt, de Amerikaanse president is nu eenmaal
gehecht aan SDI. Ik denk dus dat het
o m veel meer gaat. Het is geen uit
vredelievendheid geboren plan om
verdedigingen op te zetten, maar
zeker in zijn uitwerking een poging
o m de eigen offensieve wapens te
beschermen tegen aanvallen. Wie
gelooft er immers nog in een totale
bescherming van de bevolking door
SDI? Het is een illusie om te denken
dat SDI gericht is op het verwijderen
van alle offensieve, nucleaire
wapens. Op een lager niveau zal
dezelfde militaire kracht ontwikkeld
kunnen worden, gepaard gaande met
de militarisering van de ruimte. De
verzekeringspolis, waarover minister
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V a n Es
Shultz sprak blijkens de brief van de
minister-president, is dan ook een
onschuldig lijkende term met een
zware lading.
Dit alles brengt mij op een aantal
vragen. Betekent de stilzwijgende
instemming van de regering met de
ontwikkeling van SDI ook buiten de
laboratoria die president Reagan
voor zich zelf heeft opgeëist, niet een
verdere ondermijning van het
ABM-verdrag? Wat is de opvatting
van de regering over het voorstel van
Reagan in Reykjavik om tien jaar niet
opzeggen van het ABM-verdrag te
splitsen in twee keer vijf jaar,
gekoppeld aan een reductie en
eliminering van strategische wapens?
Hoe zal het mogelijk zijn om niet het
ABM-verdrag te schenden en na
1996 in staat te zijn SDI te installeren? Kan de regering trouwens meer
informatie geven over de Russische
tegenhanger van SDI?
Voorzitter! De vraag rijst, waar, op
welke manier en wanneer de
minister-president denkt dat het ook
wel genoemde bijna-akkoord
daadwerkelijk kan worden verzilverd.
Waar denkt hij dan concreet aan als
er zulke meningsverschillen blijken te
bestaan over wel of geen relatie
tussen bij voorbeeld middellange-afstandswapens en SDI? Over een
echte top zijn geen nadere afspraken
gemaakt en van vele kanten wordt nu
gemeld, dat deze pré-top achteraf
gezien een te korte voorbereidingstijd
heeft gekend. Deelt de minister-president deze ietwat naïeve analyse?
W a a r o m zouden de Verenigde Staten
en de Sovjet-Unie het laten aankomen op een onvoldoend voorbereide
confrontatie? De politieke functie van
deze pré-top voor de beide heren lijkt
te zijn, dat beide versterkt ten
opzichte van de twijfelaars en critici
in hun achterban naar huis zijn
teruggekeerd. Wat daarvan de
internationale gevolgen zijn, zullen
we moeten afwachten.
Intussen zijn er wel een aantal zeer
kwalijke bij-effecten. Zo is bij
voorbeeld volkomen onduidelijk wat
het resultaat is van de besprekingen
over mensenrechten en humanitaire
kwesties. Die zouden op de echte top
in Washington besproken moeten
worden, ook blijkens de brief van de
minister-president. Hier zijn ze
uitsluitend als franje meegenomen
en eigenlijk ondergeschikt gemaakt
aan het spektakel. Wat is het
perspectief voor bij voorbeeld de
joden in de Sovjet-Unie die willen
emigreren, nu de echte top lijkt te

zijn weggeschoven? Welke stappen
denkt de regering te nemen om de
schade van die bij-effecten te
beperken?

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! De ontmoeting tussen
president Reagan en Sovjetleider
Gorbatsjov in Reykjavik tijdens het
afgelopen weekeinde heeft niet
geleid tot een akkoord. In eerste
instantie waren de berichten over het
slot van de ontmoeting weinig
hoopgevend. Nu er meer duidelijkheid komt, mede door de brief van
het kabinet, komt er over het verloop
van de besprekingen naar het schijnt
toch w a t meer licht en kunnen we
ook wat optimistischer zijn.
De RPF-fractie betreurt, dat
uiteindelijk geen akkoord tot stand is
gekomen maar put tegelijkertijd hoop
uit het feit dat in elk geval kon
worden gesproken tussen beide
regeringsleiders en dat op vele
deelterreinen in beginsel overeenstemming was bereikt. Zou dat niet
meer benadrukt moeten worden?
Meer dan ooit lijkt naar ons idee een
wapenbeheersingsakkoord binnen
afzienbare tijd mogelijk, althans zijn
er perspectieven dat de onderhandelingen in diverse gremia tastbare
resultaten zullen opleveren. Deelt de
Nederlandse regering die optimistische conclusie?
Mijnheer de Voorzitter! Het is
natuurlijk teleurstellend, dat de top in
Reykjavik geen spectaculaire
resultaten heeft opgeleverd, maar
mocht dat worden verwacht? Een
opzienbarende doorbraak is achterwege gebleven maar — ik zeg het
nogmaals — mocht dat in alle
nuchterheid ook worden verondersteld? Zowel de minister-president
als de minister van Buitenlandse
Zaken heeft de vorige week in
diverse radio-interviews laten weten
geen al te hoge verwachtingen te
hebben van de top in Reykjavik. Is
dat de reden dat de Nederlandse
regering uiteindelijk toch gematigd
positief heeft gereageerd op de
resultaten van Reykjavik? Is dat de
reden dat de voorlaatste alinea van
de brief van de minister van Buitenlandse Zaken a.i. is geschreven zoals
zij is geschreven? Deelt de Nederlandse regering daarmee de mening
van de Australische regering, dat in
de publieke opinie de verwachtingen
over de top in Reykjavik veel te hoog
gespannen waren?

De brief, waarvoor onze dank,
besluit met te melden dat ook andere
onderwerpen aan de orde zijn
geweest dan de wapenbeheersing,
hoe belangrijk deze ook is. Valt over
de resultaten van die eveneens zeer
gewichtige zaken iets meer te
melden? Ik denk in dit verband aan
de positie van de joden, van christenen en van anderen in de Sovjet-Unie
alsmede aan de oorlog in Afghanistan. In een interview voor de
NOS-radio heeft de minister-president gesteld, dat de t o p c o n f e r e n t i e
van Reykjavik niet meer zou zijn dan
een voorbereiding voor een volgende
ontmoeting, in Washington. Hoe
oordeelt de Nederlandse regering
over de kansen voor een nieuwe
ontmoeting op korte termijn en wat
kunnen de gevolgen zijn als een
dergelijke, nieuwe tcp-ontmoeting
voorlopig op de lange baan zou
worden geschoven?
Anderen hebben reeds gewezen op
het feit dat Europa wel nauw
betrokken is bij de uitkomst van de
gesprekken tussen de regeringsleiders van de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie, maar niet, zelfs niet
indirect, betrokken zijn geweest bij
dat overleg. Wat kan in dit opzicht de
betekenis zijn van het bezoek dat de
minister-president en de minister van
Buitenlandse Zaken binnenkort aan
Moskou hopen te brengen? Zij zullen
daar ongetwijfeld ook spreken over
de resultaten van de top in Reykjavik.
Willen de bewindslieden de hun
geboden mogelijkheden uitbuiten om
alles te doen wat mogelijk is om in
elk geval de volgende top-ontmoeting in Washington te laten doorgaan?
Het breekpunt in de onderhandelingen werd gevormd door de
besluitvorming rond het SDI-project.
Op welke wijze heeft Nederland
daarop gisteren in Brussel gereageerd? Welke reacties lieten de
andere NAVO-partners horen? Meent
de minister van Buitenlandse Zaken
ad interim dat er mogelijkheden zijn
om ook op dit punt tot een doorbraak
te komen, mede door invloed van de
Europese NAVO partners?
De vraag dringt zich op, in
hoeverre het SDI-programma een
wig zou kunnen drijven tussen de
Verenigde Staten en de overige
NAVO-partners. Hoe serieus acht de
Nederlandse regering die kans en
welke positie neemt de regering in
om deze mogelijk politieke manoeuvre van de Sovjet Unie te neutraliseren?
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Leerling

D
Minister Lubbers: Mijnheer de
Voorzitter! Misschien mag ik
beginnen met een vraag te beantwoorden die vele sprekers hebben
gesteld, namelijk de vraag om nadere
informatie met betrekking tot de
laatste alinea in de brief: de andere
kwesties, zoals planwapenbeheersing, mensenrechten, humanitaire
kwesties enzovoorts. Hierover kan ik
op dit moment helaas geen nadere
informatie verschaffen. Het heeft ook
geen onderdeel uitgemaakt van de
briefing, het verslag van minister
Shultz, gisteren in Brussel. Ik hoop
daar op een later moment op terug te
komen en u daarover informatie te
verschaffen.
Voordat ik tot de inhoud overga, nu
een enkele opmerking over de
procedure. Het voornemen om een
top in Reykjavik te houden, heeft ons
enige weken geleden verbaasd, na de
"Daniloff-affaire". Toen het bekend
werd hebben wij, de ministers van
Buitenlandse Zaken en van Defensie
en ikzelf, in Den Haag met topmedewerkers het gehele dossier geëvalueerd om te bezien of wij vonden dat
wij op bepaalde punten opvattingen
van Nederland in Europees verband,
respectievelijk met andere landen
samen of rechtstreeks naar de
Verenigde Staten, nog eens ter
kennis moesten brengen, ook in
relatie met de informatie die wij toen
hadden. Die informatie-uitwisseling
en visie-uitwisseling is in feite een
voortdurend doorgaand proces. Je
krijgt bericht of er enig schot zit in de
zaak en dan probeer je iets verder te
komen. Ik zal daar straks voorbeelden van noemen.
Op 8 oktober heb ik van de
president van de Verenigde Staten
een brief gekregen die hij mij in een
rij van regeringsleiders heeft
gestuurd, met zijn globale benadering voor Reykjavik. Uit die brief valt
heel duidelijk op te maken, dat
president Reagan met buitengewoon
ernstige voornemens naar Reykjavik
ging. Ik zal een voorbeeld geven. Hij
duidt in zijn brief al het voornemen
aan om bij aanvang van de vergadering een volstrekte "press black o u t "
voor te stellen gedurende de hele
meeting om zoveel mogelijk succes
te kunnen boeken in serieuze en
open besprekingen. President
Reagan hoopt ten aanzien van alle
blokken voortgang te boeken en zegt
dat hij niet denkt dat de diepe
verschillen tussen het Westen en de
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Sovjet-Unie opgelost zullen worden
in Reykjavik. Hij hoopt dat men een
eind verder komt in de verschillende
gebieden. Hij stelt verder nog: indien
er, naast uw opvattingen die ons al
bekend zijn, nog nadere opvattingen
zijn, laat ze mij dan weten voor ik
afreis naar Reykjavik.
Tijdens de vergadering was er ook
voor mij praktisch radiostilte. Wel
kreeg ik tijdens de vergadering
tussentijdse informatie. Het bleek mij
dan ook dat er een fase was waarin
er veel hoop en verwachting was dat
er een sluitend akkoord zou komen.
Dat is ook in het dossier terug te
vinden.
Er zijn enkele vragen gesteld over
de vergadering op maandagochtend.
Ik zal het karakter van die vergadering weergeven. Vooraf was afgesproken dat de heer Schultz verslag
zou komen uitbrengen. Ik wil die
vergadering niet zien als een
vergadering van instemming en
gemeenschappelijke besluitvorming.
Dat was niet de bedoeling en niet het
karakter van die vergadering. Het is
natuurlijk wel buitengewoon goed dat
iedere keer — het is een gewoonte
aan het worden — de heer Schultz
de moeite neemt om direct na zo'n
heel belangrijke bespreking Europa te
informeren.
Zondagavond heb ik mij afgevraagd of, gezien de onmogelijkheid
voor collega Van den Broek om
daarheen te gaan, wellicht een
andere minister of ik zelf erheen
moest gaan. Ik ben tot de conclusie
gekomen dat dit niet moest worden
gedaan. Het lag oorspronkelijk niet in
het voornemen. Ik vond ook dat het
niet anders moest dan zoals was
voorgenomen, gegeven de resultaten
in Reykjavik. Dat hangt samen — dat
wil ik onderstrepen — met de
interpretatie van de bijeenkomst in
Brussel. Het was niet een vergadering waarin de landen een gemeenschappelijk standpunt bepaalden. Het
was een briefing waarbij verslag
werd uitgebracht. Het is heel
belangrijk dat de landen, dus ook
Nederland, heel zorvuldig wikken en
wegen voordat zij conclusies trekken
en voordat zij vragen: hoe gaan wij
nu verder? Ik kom hierop nog terug.
Het is zeker niet van belang wat wij
ervan vinden op grond van de eerste
informatie. Ook het evalueren en het
waarderen van uitlatingen van
anderen is van belang. Pas gisteren,
dus nadat ik de briefing van de heer
Schultz had doorgekregen, heb ik
vernomen wat van Sovjetzijde is
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opgemerkt na de top in Reykjavik.
Het is natuurlijk buitengewoon
relevant wat de interpretatie is van
de Sovjet-Unie van het gebeuren en
welke uitlatingen gedaan zijn. Dit is
slechts een voorbeeld. In deze
gedachtenwisseling zal ik dan ook
terughoudend, maar wel zo openhartig mogelijk zijn.
Het lijkt mij het meest praktisch om
de vragen te beantwoorden aan de
hand van de volgorde in de brief.
Allereerst ga ik in op het deel van de
middellange-afstandswapens. De
stand van zaken voor de top in
Reykjavik was dat er behoorlijke
vooruitgang zat in de verschillende
blocages die er waren. Ik noem ze
nog eens.
In de eerste plaats is er de kwestie
van het al of niet erbij betrekken van
de Franse en de Engelse systemen.
Dit punt leek voor de Sovjet-Unie
geen onoverkomelijk probleem meer.
In de tweede plaats is er de intentie
o m iedere keer weer te herbevestigen dat het aantal zo laag mogelijk,
indien mogelijk zelfs nul moet zijn.
Hierover is vorige week kort gesproken tijdens de algemene politieke
beschouwingen. In de derde plaats is
er het probleem van de Aziatische
systemen, waarover bij de Verenigde
Staten de gedachte was gaan
groeien van compensatie voor wat er
in het Aziatische deel van de
Sovjet-Unie zou blijven. Ten slotte
noem ik nog de kwestie van de
verificatie. Dit punt leekvrij moeilijk.
W a t de kwestie van de korte-afstandswapens betreft, zal men zich
herinneren wat hierover vorige week
in dit huis is gezegd. Ik maak heel
kort een enkele opmerking over deze
elementen. Ik beschouw met name
de verificatiebereidheid als een
buitengewoon punt. Na de resultaten
in Stockholm is dit kennelijk wel
mogelijk geweest. Die verandering
heeft ter plekke plaatsgevonden met
betrekking tot de Aziatische systemen. Het ging niet om het feit wat er
conceptueel in de Verenigde Staten
mogelijk zou zijn, maar wel om het
feit dat de Sovjet-Unie kennelijk niet
langer een " b l o c a g e " heeft gelegd
op de mogelijkheid om een en ander
in Alaska te effectueren. Dit was
oorspronkelijk nog wel het geval. Dit
punt heb ik nog niet in de brief
vermeld. Het is echter niet onbelangrijk.
Wat de korte afstand betreft, heeft
Nederland zich nogal ingezet o m te
voorkomen dat het dossier geblokkeerd zou worden door de middelan-
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ge-afstandswapens. In mijn interventie vorige week in de Kamer heb ik
gezegd dat het redelijk is te vergen
dat de Sovjet-Unie niet verder
omhoog gaat met die systemen en
dat wij in vervolgonderhandeling
maar moeten bezien of wij verder
naar beneden kunnen. Dat punt
herkennen wij nu ook. Daar waren
wat verschillen van mening over,
oorspronkelijk ook aan westelijke
zijde. Dat is zo uitgewerkt. Ik denk
dat wij en met name de heer Van den
Broek in de voortdurende contacten
op die wijze heel constructief eraan
hebben kunnen bijdragen om in deze
richting te werken. Daar was
natuurlijk alle aanleiding voor, omdat
wij op dit punt al jarenlang in de weer
zijn geweest om langzaam maar
zeker tot oplossingen te komen.
Terugkijkend beoogden onze
besluiten van 1 juni en 1 november
steeds weer om de ontwikkelingen
omhoog af te remmen en perspectieven te bieden om t o t wederzijdse
verlagingen te komen.
Tot zover heb ik gesproken over de
korte-afstandswapens. Nu is het
misschien het meest doelmatig dat ik
hierna meteen het vraagstuk van de
zogenaamde koppeling tussen de
verschillende onderdelen behandel.
Dit wordt in de brief onderaan pagina
2 besproken. Bij de vragen die hier
gesteld zijn, is het mij echter
opgevallen dat er ook nog weer een
onderscheid gemaakt wordt naar de
middellange-afstandswapens. Er
wordt dus geen link gelegd met het
gehele pakket.
Welnu, wat valt daarvan te
zeggen? Indertijd is op de top in
Genève overeenstemming bereikt
over een gemeenschappelijk
communiqué. Daarin is een passage
opgenomen die altijd vertaald is —
dat was toen nieuws — als de
bereidheid om afzonderlijk akkoorden
te sluiten op deelterreinen. Dat is ook
in de toelichtingen gebleken.
Uitspraken hierover van de verschillende leiders zijn hier ook geciteerd.
Strikt letterlijk staat dit niet in het
communiqué. Men kan dit nog eens
nalezen. Er is echter wel een indicatie
om zo snel mogelijk resultaten te
boeken, waar dat kan. Dit is in feite
de kern. Die indicatie duidt met name
op de middellange-afstandswapens,
alhoewel deze niet als zodanig
specifiek in het communiqué zijn
aangeduid.
Waarom haal ik dit punt op? Na de
top te Reykjavik heeft de Sovjet-leider, secretaris-generaal Gorbatsjov,
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op de persconferentie — men kan dit
nog eens nalezen; dat materiaal is
namelijk openbaar — verklaard dat hij
loyaal wil blijven aan de verplichtingen die aangegaan zijn in Genève.
Anders gezegd, hij werkt kennelijk
vanuit het resultaat van Genève. Voor
zover dit aangeeft dat er geprobeerd
moet worden om op deelterreinen tot
overeenstemming te komen, leeft die
intentie voor hem nog.
Mevrouw B e c k e r s - d e Bruijn (PPR):
Was de duiding van die passage aan
beide kanten zo? Dat is natuurlijk wel
belangrijk.
Minister Lubbers: Na de top in
Genève was dat wel zo. De persmededelingen over het afgelopen
weekende moeten allemaal nog eens
goed geïnterpreteerd worden. Ik zeg
dit evenwel, omdat met name de
geachte afgevaardigde de heer De
Vries heeft gezegd: Toen het niet
lukte op de SDI, sloeg de heer
Gorbatsjov de deur dicht en werd het
een ijzeren voorwaarde voor alles. Uit
het verslag van de heer Shultz kan
men dat als zodanig niet afleiden.
Men heeft de onderwerpen in
volgorde besproken en men is
logischerwijze met het moeilijkste
onderwerp het langste bezig
geweest. Daar is men niet uitgekomen en toen zijn de besprekingen
afgebroken. Echter, een formele
stellingname dat een en ander vanaf
nu als een ijzeren voorwaarde, zoals
de heer De Vries het noemde, aan
elkaar gekoppeld is, is hoogstens een
interpretatie van de gebeurtenissen.
Ik zeg niet dat wij daarmee niet
voorzichtigheidshalve rekening
moeten houden. Ik zou het echter erg
gevaarlijk vinden als vanuit dit huis
de indruk uit zou gaan dat dit als
zodanig zo gesteld is. Men kan dus,
nu geef ik de meest optimistische
interpretatie, de besprekingen zo
interpreteren dat men uiteindelijk
daarin vastgelopen is en toen gesteld
heeft dat men later dan nog maar
eens door moest praten, in het
midden latend of alles met alles
verbonden is of dat ook over de
vraag of deelakkoorden bereikbaar
zijn later nog beslist kan worden. Ik
kan daarover geen exacte informatie
geven. Ik acht het wel mijn plicht de
indruk weg te nemen alsof de
secretaris-generaal van de SovjetUnie als ijzeren voorwaarde gesteld
heeft: alles is aan alles gekoppeld.

agenda samengesteld van deze
topbijeenkomst? Ik kan mij best
voorstellen dat men juist door de
volgorde van de punten die aan de
orde zijn geweest, de indruk kan
krijgen dat men aan Russische zijde
dacht dat dit het knelpunt was en dat
men dan altijd nog kon afhaken. Het
is maar een gedachte van mij.
Minister Lubbers: Ik begrijp dat het
maar een gedachte van u is. Ik kan er
echter niet zoveel mee doen. Ik weet
dat er blokjes waren op de agenda. U
weet net zo goed als ik dat men
uiteindelijk de zaak in twee groepen
gesplitst heeft. Vanaf dat moment is
alles wat met de wapenbeheersing
van doen had verder in een groep
besproken. Waarschijnlijk is men
daarbij geleidelijk aan naar resultaten
gaan toe werken, waarbij het
moeilijkste punt natuurlijk aan het
einde van de vergadering opnieuw
aan de orde komt. Dat is een pure
taxatie, waarbij ik het wil laten. Ik
geloof niet dat dit beslissend is. Wij
moeten ook niet te veel aan "inlegkunde" gaan doen op dit punt. Ik wil
alleen vaststellen dat alhoewel
Reykjavik niet geslaagd is op grond
van de SDI-problematiek — daarop
ga ik dadelijk apart nog in — men
voorzichtig moet zijn met de
conclusie dat dus de secretaris-generaal van de Sovjet-Unie inmiddels de
koers ingeslagen is dat op deelterreinen geen akkoorden mogelijk zijn als
niet eerst SDI opgelost is. Ik wil
overigens ook het tegendeel niet
beweren. Dat is een zaak van verdere
analyse en het bekijken wat wij
ermee aan moeten.
De heer D e Vries (CDA): Ik vind dit
een zeer belangrijk punt. Begrijp ik de
minister-president goed dat hij in
feite stelt dat het op die dag wel een
blokkade gebleken is, maar dat er
niet uitgesproken is dat de heer
Gorbatsjov, ook als het gaat om
voortzetting van de gesprekken en
onderhandelingen, deze koppeling
als een onmisbare voorwaarde
beschouwt?
Minister Lubbers: De geachte
afgevaardigde de heer Schutte wees
er al op dat ik uit de tweede hand
praat. Ik moet dus voorzichtig zijn. Ik
hecht eraan niet meer iets toe te
voegen aan hetgeen ik zojuist gezegd
heb.

De heer V a n Dis (SGP): Hoe was de

De heer De Vries (CDA): Daarom
vroeg ik slechts naar feiten.

Reykjavik

14 oktober 1986
TK10

10-399

Lubbers
Minister Lubbers: Feit is dat de
besprekingen in IJsland gestopt zijn
toen bleek dat over het vraagstuk van
SDI geen overeenstemming te
verkrijgen was. Men mag aan het feit
dat op dat moment niet gezegd is:
"laten wij dan over de andere
elementen vast akkoorden afsluiten",
natuurlijk best conclusies verbinden.
Dat is echter toch iets anders dan dat
op het einde van de conferentie de
heer Gorbatsjov of de heer Reagan
van zijn kant gezegd zou hebben dat
het buitengewoon spijtig is dat het
nu stuk loopt en dat men goed moet
weten dat van nu af aan alles weer
met alles samenhangt. Een dergelijke
uitspraak is door geen van beiden
gedaan. Dan blijft de vraag over, hoe
men hiermee verder omgaat na
Reykjavik.
De heer K o k (PvdA): De ministerpresident gaf zojuist een bepaalde
interpretatie, waarvan hij zegt dat die
moeilijk te bewijzen is. Is dat zijn
interpretatie of is dat de weergave
van hetgeen de heer Shultz gisteren
in Brussel tijdens de briefing heeft
gezegd?
Minister Lubbers: Het is een
weergave van hetgeen minister
Shultz in Brussel heeft gezegd over
het feitelijk verloop. Daar heb ik de
publieke uitlatingen van Sovjetzijde
na Reykjavik aan toegevoegd. Op
deze twee elementen heb ik mijn
verklaring gebaseerd
De heer K o k (PvdA): Kan de
minister-president, gehoord de
informatie die hij uit Brussel gisterenmorgen heeft gekregen, een
verklaring ervoor geven dat men
vervolgens op deze wijze uit elkaar is
gegaan? Op zichzelf kan ik mij
voorstellen dat wanneer je over een
aantal onderwerpen spreekt, je op
een gegeven moment over één
onderwerp zegt — men zat al in
tijdnood — dat je niet nader tot
elkaar komt en het beter is het totale
gesprek als beëindigd te beschouw e n . Het was echter niet zomaar een
gesprek. Het gesprek had een
buitengewoon zware lading ook in
het licht van de voorbereiding van
een topontmoeting in Washington.
Hoe verklaart de minister-president
dat men vervolgens uit elkaar gaat
zonder welke procedurele of
andersoortige vervolgafspraak dan
ook? Werpt dit niet een bijzonder
licht op de exegese van de heer
Shultz?

Tweede Kamer

Minister Lubbers: De heer Shultz
heeft geen exegese gegeven. Hij
heeft zich tot de feiten beperkt.
De heer Kok (PvdA): Ik doelde op de
feiten, zoals hij ze meent te hebben
waargenomen.
Minister Lubbers: Feit is dat men de
besprekingen op dit laatste punt
heeft afgebroken. Dit is kennelijk met
grote teleurstelling gebeurd. Dat was
op de gezichten van de betrokkenen
te zien. Men is uit elkaar gegaan
zonder nadere afspraken te maken
over een volgende topontmoeting,
een volgende agenda, een volgende
bespreking of wat dan ook. Sommigen hebben dit als buitengewoon
negatief beschouwd. Dan is kennelijk
alles kapot. Men kan ook zeggen dat
het een afgebroken bespreking is die
op enigerlei moment hervat moet
w o r d e n . Dit laatste is in ieder geval
mijn interpretatie.
De volgende vraag is dan of het bij
de hervatting van de besprekingen
een voor de hand liggende pre-conditie zou zijn dat, gezien het verloop
van de besprekingen in Reykjavik, de
hele zaak aan elkaar gekoppeld is of
dat het niet zo absoluut gesteld
behoeft te worden. Ik heb dit punt
bewust na de bespreking van de INF
besproken. Gezien de voorgeschiedenis, de verplichtingen die uit de
besprekingen in Genève voorvloeien
en uitspraken van de heer Gorbatsjov
sindsdien, behoeft dit niet onmiddellijk zo absoluut gesteld worden. Laten
wij in dit stadium voorzichtig met
deze onzekerheid omgaan. Misschien
is onzekerheid beter dan zekerheid
op dit punt. Wij moeten dit verder
analyseren en nagaan wat er te doen
valt.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu
op het punt van de strategische
nucleaire wapens, de zogenaamde
START-besprekingen. In feite heeft
zich hier ook een zeer verrassende
ontwikkeling voorgedaan. Ik geloof
niet dat het erg vruchtbaar is, een
dergelijke bijeenkomst te beoordelen
in de sfeer van winnaars of verliezers
of van mensen die het meest of het
minst grootmoedig zijn. Na hetgeen
ik over de middellange afstandswapens heb ik gezegd, is het goed op te
merken dat wij in Nederland enigszins verrast waren door de bereidheid van de Verenigde Staten nu
samen met de Sovjet-Unie in te
steken op 5 0 % vermindering in alle
categorieën, zonder vast te houden
aan de eis die tot nu toe gold, dat het
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land dat bij een bepaald systeem een
relatieve voorsprong had een extra
grote reductie moet aanbrengen.
Hiermee is het natuurlijk buitengewoon moeilijk onderhandelen.
Men heeft een simpele, eenvoudige lijn gekozen. Bij op het land
geplaatste systemen heeft de
Sovjet-Unie naar het oordeel van de
Verenigde Staten een heel grote
mate van overmacht. Men is daar
dus aan voorbij gegaan en wil met
hetzelfde percentage reduceren. De
Sovjet-Unie pretendeert dat de
Verenigde Staten een overwicht
hebben op het gebied van op
onderzeeboten geplaatste raketten
en op het terrein van zware b o m m e n werpers. Ook daar laat men de
50%-regel gelden. Dit is eigenlijk het
nieuwe wat de ontmoeting in
Reykjavik heeft opgeleverd. Het is
overigens een heel belangrijk
element.
De heer V a n M i e r l o (D66): Voorzitter! Is het verificatieprobleem op dit
punt opgelost? Of leent een nader
tijdstip zich beter voor de beantwoording van deze vraag?
Minister Lubbers: Dit laatste is het
geval, mijnheer de Voorzitter! Ik weet
er nu niets naders over op te merken.
De verificatie komt wel aan de
orde bij de kwestie van de kernproeven. Hoewel Nederland — met name
de minister van Buitenlandse Zaken
in de onderscheiden fora en contacten — over het gehele gebied
spreekt, is over INF en de b o t t l e n e c k
daar en — gedurende het laatste jaar
— de kernproeven, veel gesproken
met collega's en geprobeerd wegen
te vinden. Toen ons een tijd geleden
bleek, dat er een vrij bevroren situatie
dreigde, waarbij de Sovjet-Unie het
standpunt hanteerde: eerst een
kernstop en daarna kernwapenreducties, terwijl de Verenigde Staten
eerst kernwapenreducties en daarna
een verbod op kernproeven wilden,
hebben wij pogingen gedaan om
mogelijkheden aan te dragen voor
een meer parallelle benadering,
eveneens in fases. De laatste
maanden is dit in versneld tempo
gegaan. Uiteindelijk is in Reykjavik
gebleken, dat in een bepaald kader
de Sovjet-Unie uiteindelijk toch
akkoord zou kunnen gaan met een
gefaseerde benadering en dat de
Verenigde Staten geleidelijk aan
opgeschoven zijn in de richting van
het inderdaad zetten van concrete
stappen. Ik wijs op de verdragen die
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daar genoemd worden. Ik voeg
daaraan nog toe, dat men inmiddels
verder is gekomen met het element
van de verificatie. De Verenigde
Staten hebben wel altijd de verificatie genoemd, maar het bleef
onduidelijk welk type verificatie als
toereikend werd beschouwd om
verder te kunnen gaan. Inmiddels is
men het erover eens, dat als het
nieuwste metingssysteem, het
zogenaamde Cortex-systeem — een
kwestie van schachten meten —
aanvaard wordt, dit geacht wordt een
toereikende vorm van verificatie te
zijn. Het betekent dat wij op dit punt
een duidelijke stap vooruit zouden
zijn.
Ik kom vervolgens, mijnheer de
Voorzitter, te spreken over het
volgende, het moeilijkste, blok,
waarover een aantal vragen zijn
gesteld, namelijk de kwestie van het
Strategy Defense Initiative, waarop
de zaak dus is vastgelopen. Ik geloof
niet dat het nu het goede moment is
voor de Nederlandse regering om
nog eens precies en ultiem haar
eigen standpunt inzake alle elementen van het SDI te noemen. Het feit,
dat de zaak hierop is vastgeslopen,
moet andermaal een aansporing zijn
om juist dit onderdeel van de
problematiek opnieuw te analyseren
en te bezien. Ik hecht eraan, bij het
luisteren naar de geachte afgevaardigden, o m de posities iets te
verduidelijken en uiteen te zetten.
Daarbij komt vanzelf de huidige
Nederlandse positie aan de orde.
Van de zijde van de Sovjet-Unie
wordt kennelijk het systeem, dat in
ontwikkeling is in de Verenigde
Staten als beangstigend beschouwd.
Het is nooit geheel uit te maken op
grond van welke elementen. Voor
eigen rekening zeg ik, dat het
waarschijnlijk te maken heeft met de
bestaande aarzeling, of het wel waar
is, dat een systeem dat defensief
ontworpen wordt in de ruimte, ook
structureel defensief zal blijken te
zijn, of dat het zich eens zal lenen
voor offensief gebruik. Betekent
verder een dergelijke gigantische
technologische inspanning niet, dat
de Sovjet-Unie deze niet mee zal
kunnen maken, zelfs niet al zou zij
dat willen? Betekent dat niet
achterstand oplopen, respectievelijk
de nieuwe uitdrukking van de
superioriteit van de Verenigde Staten
ten opzichte van de Sovjet-Unie? Ik
geef nu de positie van de SovjetUnie weer, zoals ik deze inschat. Ik
doe dit voor mijn rekening.

Nu kom ik tot SDI door de
Amerikaanse bril bekeken. Men kent
de opvatting in haar technische
conceptie: als wij nu maar een
definitieve oplossing vinden in die zin
dat men een continent niet meer kan
bereiken met offensieve wapens dan
is dat een ultiem antwoord op de
problematiek van de wapenwedloop.
Dat is de redenering. Die mag
bekritiseerd worden, maar die moet
toch nog eens genoemd worden.
Hierbij speelt het verdrag een grote
rol. De geachte afgevaardigde de
heer Voorhoeve zei: dat verdrag is er
wel, maar ook de Sovjet-Unie
schendt het op bepaalde punten,
waarna hij enkele voorbeelden gaf. Ik
meen dat er iets fundamentelers aan
de hand is. Het zit niet alleen in de
schendingen over en weer en waar
precies de grenzen liggen; er zijn
kennelijk interpretatieverschillen over
wat nog wel en wat niet kan in de
sfeer van bepaalde activiteiten. Het
komt mij voor, dat voor de president
van de Verenigde Staten ook een
grote rol speelt — ik zal niet op de
techniek ingaan — een bepaald
artikel van het ABM-verdrag dat zegt:
indien bepaalde ontwikkelingen
mogelijk zijn — ik meen zelfs dat erbij
staat: in de ruimte — dan zal
overlegd worden over de vraag of
beide mogendheden eraan zullen
deelnemen. Zijn lijn van het begin af
aan is geweest: ik stel laboratoria
open en men kan meedoen — het is
eigenlijk een systeem niet alleen voor
de Verenigde Staten maar evenzeer
voor de Sovjet-Unie — dus ook de
Sovjet-Unie is welkom; daarom
handel ik ipso factor ook niet in strijd
met het ABM-verdrag, want de
strekking van het ABM-verdrag is
juist om besprekingen mogelijk te
maken en ik stel mij daarvoor open.
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Dit element zal niet door ieder in
dit huis onmiddellijk overgenomen
worden, maar het is wel goed zich dit
te realiseren bij het doordenken van
wat heette en ook in de brief
genoemd is het tegenvoorstel in
Reykjavik. Van de zijde van de
Sovjet-Unie is in die zin enige ruimte
geboden, dat zij de periode van 15
jaar strikte interpretatie van het
ABM-verdrag bereid was te verkorten
tot 10 jaar. Daar heeft president
Reagan iets tegenover gesteld in zijn
visie. Die visie is: als wij het in een
ander blok eens zijn door de strategische wapens, waaronder de ballistische raketten, waarom het nu gaat,
met 5 0 % te verminderen in de eerste
vijf jaar, kunnen wij dan geen schema

vinden waarin wij dat in vijf jaar doen
en waaraan wij toevoegen dat wij de
vijf jaar daarna de andere 5 0 % ook
weghalen? Als wij dat met elkaar
kunnen afspreken, kan ik toezeggen
dat het systeem dat ik van de
Sovjet-Unie niet mag implementeren
— SDI — niet zal worden geïmplementeerd. Dan blijft het alleen over
als een verzekeringspolis tegen
slecht gedrag, als iemand toch weer
deze ballistische systemen gaat
opbouwen. Vanuit de logica van de
president van de VS is dit voorstel op
zichzelf wel te begrijpen. Ik spreek
geen waardeoordeel uit, ik probeer
het alleen uiteen te zetten om het
enigszins begrijpelijk te maken.
De heer V a n M i e r l o (D66): Als hij
het zo ziet, moet hij het toch
implementeren als verzekeringspolis?
Minister Lubbers: Daar noemt u al
zo'n punt. U bent altijd zo vaardig
geweest in de debatten over de
paradoxen van de kernwapens. Ik wil
dat nog even in uw herinnering
roepen. Wij zijn weer terug bij een
van die irrante, vermoeiende
paradoxen, denk ik. Ik wil er in elk
geval...
De heer V a n M i e r l o (D66): Ik wil
erop wijzen dat een paradox een
schijnbare tegenstelling is, terwijl dit
een echte is.
Minister Lubbers: Nee, ik geloof dat
het op dit punt een schijnbare is.
President Reagan zegt — en dat had
ik misschien uitgebreider in de brief
moeten zetten — : indien wij jaar op
jaar over en weer in staat zouden zijn
te reduceren, in de eerste vijf jaar tot
5 0 % en vervolgens tot nul, dan kan
het verantwoord zijn, het SDIsysteem niet te implementeren in zijn
praktische uitwerking. Je kan dan
zeggen: er zit een zeker verschil in de
tijd in, want het is nog geen echte
verzekeringspolis zolang je het
systeem nog niet gebouwd hebt,
maar dan zeg ik: ook die andere
systemen moeten weer opgebouwd
worden. Ik geloof niet dat je logischerwijs kan zeggen: het klopt in
ieder geval niet. Je zou kunnen
vragen, of dit wel in de praktijk klopt.
Als er door wantrouwen wordt
geregeerd, zegt men misschien dat
een en ander al vrijwel gecompleteerd zijn omdat de anderen weer vrij
snel ballistische raketten kunnen
produceren en opstellen.
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De heer V a n M i e r l o (D66): Bedoel
de de Amerikaanse president in die
optiek dat hij hiermee de eerste vijf
jaar niet buiten het laboratorium zou
komen?

Mevrouw B e c k e r s - d e Bruijn (PPR):
Als u over strategische wapens
spreekt, gaat het dan om de verwijdering van de bestaande strategische
wapens of is er ook een garantie dat
er in die tien jaar geen nieuwe
worden geplaatst?

techniek het onderzoek als zodanig in
rede niet stilgezet kan worden. Dat
zou misschien ook niet verstandig
zijn. Voorzover dat onderzoek binnen
het ABM-verdrag past, kan het ook
worden uitgevoerd. Op de laatste
vraag kan overigens geen ultiem
antwoord worden gegeven. Ook de
president van de Verenigde Staten
blijft spreken over handelen met
inachtneming van dit verdrag. Het is
een interpretatiekwestie. Wèl hebben
wij er steeds aan toegevoegd dat
eerst veel fundamenteler uitgezocht
moet worden of de conceptie,
gekozen door de Verenigde Staten,
klopt, of zij werkt en of zij niet
destabiliserend zou kunnen uitwerken. Ik kom daarmee bij de citaten,
die door de heer Kok zijn gegeven.
Voorzitter! Ik stel vast dat de feiten
van Reykjavik de noodzaak van die
evaluatie onderstrepen. Het zou mij
echter iets te snel gaan wanneer die
evaluatie hier binnen tweemaal
vierentwintig uur gemaakt zou
moeten worden. Het zou ook
gevaarlijk zijn, die evaluatie alleen
aan de besprekingen te Reykjavik op
te hangen.

Minister Lubbers: In de aangegeven
visie van de president van de
Verenigde Staten gaat het o m het
laatste. Een en ander slaat dan op de
systemen, waartegen SDI bescherming zou moeten bieden. Daarvan
zou geen nieuwe aanmaak moeten
plaatsvinden.
Mijnheer de Voorzitter! In de ogen
van de Amerikaanse bondgenoten —
maar zeker niet alleen bij hen — is
SDI in belangrijke mate het instrument geweest, dat het mogelijk heeft
gemaakt om de verreikende akkoorden, die ik zojuist heb beschreven,
binnen handbereik te krijgen. Men
zegt dat dit op grond van deze
benadering mogelijk is geworden.
Daarom gelooft men in de eigen lijn
van de besprekingen, die men steeds
combineert met het aanbod van de
toegankelijkheid van de technologie.
Men gelooft dat dit de " t r i g g e r " is
die wat betreft de onderhandelingen
en de conceptie t o t vermindering
leidt. Daarover kan verschillend
worden gedacht maar toch moet dit
voor de duidelijkheid naar voren
worden gebracht.
W a t betreft het standpunt van de
Nederlandse regering heb ik al
gezegd dat wij de zaken nader
moeten bezien, ook in de context van
Reykjavik. Onze lijn is geweest dat bij
de beschikbaarheid van deze

Vervolgens richt ik mij op de
gestelde vragen, waarvan ik er al vele
heb beantwoord. De geachte
afgevaardigde de heer Kok heeft
bepaalde citaten gegeven in verband
met de zaak, die wij zojuist hebben
besproken en gevraagd, welke
consequenties daaraan door de
Nederlandse regering worden
verbonden. Ik geef er de voorkeur
aan, hierop later nog eens in te gaan.
Wij moeten goed wikken en wegen
hoe de evaluatie van Nederland moet
zijn en vooral ook hoe wij kunnen
bijdragen tot verdere ontwikkelingen.
Waar staan wij nu? Ik heb al iets
gezegd over onze eigen positie. Ik
vind het onze plicht, nu eerst goed te
luisteren en te analyseren. Dan
kunnen wij pas geleidelijk aan tot
opvattingen en initiatieven komen,
uiteraard zoveel mogelijk gebruik
makend van de nauwe contacten in
Europa. Wij willen gezamenlijk met
de andere Westeuropese landen
opereren. Collega Van den Broek
heeft in feite altijd op een dubbel
spoor geschaatst, met mijn hartelijke
instemming. Ik heb dat zelf ook
gedaan. Wij hebben rechtstreekse
contacten met de Verenigde Staten
nooit gemeden als zich mogelijkheden voordeden. Daarnaast willen wij
goed overleg met de vrienden in
Europa. Zo doet ieder Europees land
het natuurlijk.
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Minister Lubbers: Dat is een andere
zaak. De bespreking is niet verdergegaan aan de hand van de vraag, wat
er al dan niet mag in de periode van
tien jaar. De president van de
Verenigde Staten is daarop niet
ingegaan. Hij heeft zich de mogelijkheid voorbehouden om in die tien
jaar de zaak te ontwikkelen zoals hij
het ziet. Dat is in elk geval de
" s t a n d " van Reykjavik. Hij heeft
daarnaast gesteld dat, als men
beslist wil voorkomen dat SDI w o r d t
geïmplementeerd, er een andere weg
is. Die andere w e g heb ik zojuist
geschetst.

Mijnheer de Voorzitter! De geachte
afgevaardigde Van Mierlo heeft
gevraagd of enige hoop gerechtvaardigd is. Hij heeft er ook zelf over
gesproken. Ik zal er niet nader op
ingaan. Ik deel zijn inschatting en die
van anderen, dat in Reykjavik is
gebleken dat het vraagstuk van de
super powers als het ware is
verplaatst. Dat wordt zichtbaar, maar
wij wisten het al. Het komt er ineens
veel scherper uit. Het richt zich nu op
het SDI, in relatie natuurlijk met de
strategische systemen. Wij zullen, na
de vreugde over hetgeen op andere
terreinen in beginsel is bereikt, de
energie voor onze analyses op het
vraagstuk van het SDI moeten
richten. Dat lijkt mij thans het
produktiefst.
De heer V a n M i e r l o (D66): De
minister-president spreekt in termen
van "hetgeen is bereikt". Maar wij
moeten vaststellen dat er nog niks
bereikt is. Als de prestigeslag zich
verschuift naar een ander terrein,
komt er ruimte vrij o m iets te
bereiken. Als de prestigeslag niet op
dat andere terrein kan worden
uitgevochten, is er weer een
terugkoppeling. Dan is er niks
bereikt.
Minister Lubbers: Dat ben ik met u
eens. Maar ik bedoelde het volgende.
Nederlandse ministers kunnen zich
ergens voor inzetten in gesprekken.
Laten wij, bij voorbeeld nu niet van
de Sovjet-Unie vergen dat zij eerst de
korte-afstandswapens in de Oosteuropese landen reduceert voordat er
iets aan de middellange-afstandswapens wordt gedaan. Het probleem
van de wapens in Azië en de
Verenigde Staten zou op een
bepaalde manier kunnen worden
uitgevoerd. Het probleem van de test
ban kan langs een geleidelijke lijn
worden opgelost. Wij hebben al veel
ideeën ontvouwd en met elkaar
besproken. Kennelijk is dat in die zin
produktief geweest, dat er nu
oplossingen klaar liggen. Wat het
SDI betreft, liggen die kennelijk niet
klaar. Daarop zullen de inspanningen
moeten worden gericht. Zo bedoel ik
het.
Ik heb al gesproken over de
gedachten die de president van de
Verenigde Staten in Reykjavik heeft
ontvouwd, het tegenvoorstel. Ik heb
het een en ander gezegd over de
delinkage, de ontkoppeling van de
pakketten. Ik ben het eens met de
geachte afgevaardigde, dat het
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nuttig is een onderscheid te maken
tussen de middellange-afstandswapens en het vraagstuk van de
strategische systemen. Een ontkoppeling van SDI en strategische
systemen is iets heel anders dan een
ontkoppeling daarvan van de
middellange-afstandswapens.
De heer Van Mierlo zei dat de heer
Shultz in het vooroverleg uitlatingen
had gedaan. Hij vroeg of hetgeen wij
daar op dat moment deden wel in het
belang van Europa was. Die uitlatingen zijn mij niet doorgeleid. Ik kan er
dan ook geen chocola van maken. Ik
kan hier natuurlijk nooit bewijzen of
vaststellen dat hij niet ergens in
Brussel iets heeft gezegd.
De heer V a n M i e r l o (D66): Hij zou
het hebben gezegd op een persconferentie
Minister Lubbers: Ik heb het zoeven
nagelezen, maar het blijkt ook niet uit
de samenvatting van de persconferentie, die mij ter beschikking is
gesteld. Ik laat het dus maar zo. Ik
kan mij alleen voorstellen — dit heb
ik wel naar voren gebracht — dat van
Amerikaanse zijde met grote
overtuiging wordt gezegd dat op
andere terreinen zoveel is bereikt,
omdat men beschikte over de
potentie van SDI. Die opvatting staat
vast. Dat is de enige verklaring die ik
hiervoor zou kunnen geven.

en dat een akkoord daarop niet zou
behoeven te wachten. Minimumvoorwaarde voor deze landen was wel,
dat het aantal niet verder zou stijgen.
Ik heb geen aanleiding, te veronderstellen dat de Bondsrepubliek niet tot
de tweede groep van landen
behoorde. Ik denk dus dat de
president van de Verenigde Staten
op dit punt handelde in overeenstemming met de opvattingen van zijn
Europese bondgenoten. Er is niet
gezegd: als het dan nul wordt, moet
dat andere ook omlaag. Neen, als
randvoorwaarde om zo laag mogelijk
uit te komen, is gesteld dat het
aantal systemen met kortere drachte
in ieder geval niet zou mogen stijgen.
Zo is het ook gegaan.
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw
Beckers heb ik naar mijn mening
beantwoord. De heer Van Dis heb ik
ook grotendeels beantwoord. Ik
geloof niet dat afbraak van installaties en dergelijke van de zijde van de
Sovjet-Unie als zodanig naar voren is
gebracht. Het is ons ook niet
gerapporteerd. Er zal zeker gezegd
zijn dat men over en weer bepalingen
schendt en dat men zich over en
weer aan het verdrag moet houden.
Het kabinet komt later terug op
kwesties bestreffende de mensenrechten en dergelijke.
De heer V a n Dis (SGP): In mijn
bijdrage heb ik de nadruk gelegd op
het gezamenlijk, bondgenootschappelijk handelen, ook in deze situatie.
Het gaat dan niet alleen o m de
Europese landen. Ik hoor de ministerpresident steeds spreken over de
Europese landen, maar daarbij moet
toch ook de Verenigde Staten
worden betrokken? Dit land behoort
toch ook tot het bondgenootschap?

ten, is er steeds weer de mogelijkheid om gedachten naar voren te
brengen. Zeker, ons bezoek aan
Moskou speelt in dezen een rol.
Gevraagd is, wat onze functie daar
zal zijn. Er zijn dan twee Nederlandse
ministers op bezoek in Moskou, maar
Nederland is wel lid van het bondgenootschap en wij werken dan ook
vanuit dat bondgenootschap. Wij zijn
natuurlijk ook in het bijzonder
Europeanen binnen het bondgenootschap, maar dat hoeft toch niet
tegenstrijdig te zijn? Terugblikkend
naar de afgelopen jaren spreek ik
daar vrijmoedig over, omdat ik
nergens het gevoel heb gehad, ooit
het bondgenootschap in de steek te
hebben gelaten. Ik kan mij wel
bepaalde gevallen herinneren, die
soms naar buiten kwamen en soms
niet, waarbij wij accenten anders
legden en ervoor hebben gepleit de
zaak iets anders te bekijken. Dat
moet ook kunnen. Wij zullen ons best
doen. Ik deel de opvatting van de
sprekers die opmerkten dat iedere
keer blijkt — en dat bleek ook in
IJsland — dat buiten dossieranalyses
van medewerkers en de veel
genoemde politieke wil van landen,
de feitelijke ontmoetingen en
gesprekken tussen mensen belangrijke instrumenten zijn bij wapenbeheersing en het beheersen van
spanning.

Minister Lubbers: Ja en neen. Het
antwoord op uw vraag is bevestigend, maar uw inleiding was naar
mijn oordeel niet helemaal correct. In
Europa — ik vind het niet juist om het
land voor land te benoemen —
zeiden sommige landen in de
voorbesprekingen, dat bij het sluiten
van een akkoord — kan het zijn, nul
of welk aantal dan ook — betreffende middellange afstandswapens,
moest worden bedongen dat de
Sovjet-Unie het aantal systemen met
kortere dracht zou reduceren.
Anderen hebben gezegd dat dit ook
op termijn mogelijk zou moeten zijn

Minister Lubbers: Zeker, daarover
zijn wij het eens.
Mijnheer de Voorzitter! Ik deel de
opvatting van de heer De Vries dat
wij na de analyse van wat is gebeurd,
een nieuwe verplichting moeten
aanvaarden om onze inbreng te
leveren om verder te komen. Hij
heeft daarbij onze reis naar Moskou
betrokken. Dat is een element, want
niet alleen dit soort bezoeken biedt
mogelijkheden tot communiceren. Ik
wijs op diverse fora waarin wordt
gesproken en alle bilaterale ontmoetingen die in de loop der jaren
hebben plaatsgevonden. Dan betreft
het natuurlijk vooral de minister van
Buitenlandse Zaken, maar ook als
collega-ministers anderen ontmoe-

Ik ben ingegaan op het verzoek van
de heer Schutte daar waar het
betreft het tegenvoorstel van de heer
Reagan op het moeilijkste punt.
Voorts ben ik ingegaan op zijn vraag
over de verhoudingen in het bondgenootschap.
Ik heb een bepaald deel uit het
betoog van de heer Voorhoeve
geciteerd. Ik moet hem teleurstellen
op het punt van de problemen
rondom de mensenrechten. Wij
zullen die later behandelen. Hij sloot
zich aan bij de vraag van anderen of
een nadere evaluatie over enkele
weken mogelijk is. In beginsel ga ik
akkoord met zo'n evaluatie. Wij
moeten bekijken welk tijdstip het
meest doelmatig is.
Mevrouw Van Es heeft in overwegende mate dezelfde punten
behandeld. Indien zij het goed vindt
wil ik haar vraag wat de Sovjet-Unie
doet aan technologische ontwikkelingen die vergelijkbaar met het SDI
zijn, opschorten tot een latere
bespreking. Zij vroeg tevens of er
sprake kan zijn van een te korte
voorbereidingstijd voor de ontmoeting in Reykjavik. Ik ben geneigd om
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week geleden sprak men nog over
een plafond van 100-100 in Europa.
Ik heb er toen op gewezen dat men
in Duitsland bezwaren maakte in
verband met de SS-22 en SS-23. Nu
is kennelijk de nul-nul-optie totaal
ingezet. Moet ik daaruit afleiden dat
de Amerikanen zich ervan vergewist
hebben dat de Duitsers dat bezwaar
niet meer hadden?
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te zeggen dat dit het probleem niet is
geweest. In zekere zin kun je zeggen
dat de korte voorbereidingstijd een
voordeel was. Er is namelijk heel lang
van tevoren gesproken over allerlei
dossiers, maar men zat niet onder de
druk van verwachtingen. Dat heeft
bijna een overwacht mooi resultaat
opgeleverd. Ik deel dus niet de
analyse van degenen die zeggen dat
de voorbereidingstijd te kort was. Je
kunt echter wel zeggen dat dit voor
dat ene speciale punt wel het geval
was.
Aan het eind van deze gedachtenwisseling wil ik wel bekennen dat wij
dachten dat de onderhandelingen
over SDI nu nog niet zouden lukken.
Wij hoopten vurig hoopten dat de
INF-onderhandelingen zouden slagen
en dat de kernwapenproeven werden
teruggebracht. Als wij strategisch
iets verder konden komen, was dat al
heel mooi geweest. Aan de oplossing
van ook nog de SDI-problematiek
waren wij echter mentaal nog niet
toe. Althans, ik niet. Nu blijkt echter
hoe hard het nodig is dat ook
daarvoor een oplossing wordt
gevonden.
De heer Leerling heeft een aantal
punten aangeroerd die ook door
anderen zijn besproken. Ik hoop dat
ik hem inmiddels voldoende geantw o o r d heb.

gemaakt bij de beoordeling van de
vraag of er wel of geen bewindsman
bij die bijeenkomst aanwezig moest
zijn. Ik voel mij daarin ook een beetje
gesterkt door de mededelingen van
de minister-president. Het zou
overwegend een briefing zijn, maar
het is toch merkwaardig dat daaraan
voorafgaand overwegend teleurstelling heerst en dat na afloop daarvan
sprake is van een vrij grote mate van
enthousiasme en optimisme. Daar is
dus iets gebeurd. Ik zou het erg goed
hebben gevonden, ook vanwege de
interpretaties die hier over de tafel
komen (wel of niet echt vastgelopen
en al dan niet een open eind van
Reykjavik) als wij daar op een eerst
verantwoordelijk niveau vertegenw o o r d i g d waren geweest.

De heer K o k (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben de minister-president dankbaar voor zijn beantwoording die, gegeven de omstandigheden, uiteraard niet geheel compleet
kon zijn.
Ik heb er kennis van genomen dat
wij over de andere thema's dan
wapenbeheersing, zoals de mensenrechten, regionale kwesties en de
humanitaire positie, op korte termijn
nadere en aanvullende informatie
krijgen. Ik stel dat zeer op prijs.
Hoezeer wapenbeheersing van
belang is, het mag niet het enige en
alles overheersende thema in de
Oost-West-contacten zijn.
De bijeenkomst van de NAVO van
gisterenochtend was natuurlijk een
beetje wijsheid achteraf. Ik heb de
indruk dat een lichte taxatiefout is

De heer Shultz heeft dus niet
namens de vergadering gesproken. Ik
hecht eraan om ook dat vast te
leggen, want gisteren is er bij de
persconferentie een beeld ontstaan
als zouden de deelnemers aan de
vergadering geen bezwaar hebben
gemaakt tegen en geen kritiek
hebben geuit op de wijze waarop de
verbinding is gelegd tussen SDI-opvattingen van de Amerikaanse
president en het niet tot stand komen
van een totaal akkoord over de
verschillende onderdelen in Reykjavik. Er is dus sprake van een open
situatie.
Bij de interpretaties over het wel of
niet vastlopen en over de tegenvoorstellen van de Amerikaanse president
zet ik vooralsnog vraagtekens. W a t
de relatie met SDI zelf betreft, zoek
ik helemaal geen zondebokken. Het
is echter wel van groot belang dat in
een tijd waarin er tussen de heren
Reagan en Gorbatsjov kennelijk t o c h
sprake is van een overlegklimaat
waarbinnen er een basis kan zijn voor
vergaande afspraken over wapenvermindering en wapenbeheersing,
zeker vanuit Europa de SDI-plannen
opnieuw worden bekeken en dat wij
afstand nemen van de halfhartigheid
waarmee t o t nu toe door een groot
aantal Westeuropese landen met SDI
is omgegaan. Ik doel op een
vergaande vermindering van de
kernbewapening en vergaande
verificatie-afspraken. Het kan niet
anders dan dat daarop een ander
licht w o r d t geworpen. Ik ga niet in op
alle beoordelingen over de manier
waarop men in de Soyjet-Unie die
zaak bekijkt. Nogmaals, het gaat mij
niet o m het aanwijzen van zondebokken of om schuldvragen. Ik stel
echter nog eens vast dat in een tijd
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De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, de
spreektijd in tweede termijn te
bepalen op 1/3 van die in eerste
termijn.
Daartoe wordt besloten.

D

waarin w o r d t gesproken over een vrij
vergaande vermindering van de
kernbewapening het redelijk offensief
overkomt, als men een technologisch
geavanceerd ruimteschild gaat
ontwikkelen. Het is vrij eenvoudig o m
te zeggen: wij zijn defensief bezig;
wij bouwen allebei af. Maar als jij een
tegenspeler hebt die in feite met zijn
bewapening niet kan dreigen, omdat
jij een goed systeem hebt om dat op
te vangen en als je zelf wel ongehinderd kunt dreigen met jouw wapens,
is er toch sprake van onevenwichtigheid en dan kan het toch gemakkelijk
als een offensief gebruik overkomen?
Ik heb van de gedachtenwisseling
van vanmiddag de indruk overgehouden dat er alle aanleiding is voor een
nadere gedachtenwisseling in deze
Kamer op redelijk korte termijn.
Daarvoor is nadere informatie nodig.
De uitkomst van de top van Reykjavik
moet worden aangevuld met een
aantal elementen. Ik begrijp dat de
minister-president zegt: heroriëntatie
en evaluatie, ook van onze opvattingen inzake SDI, krijgen een hoge
plaats op de agenda. Ik pleit ervoor,
daartoe snel over te gaan. In deze
unieke situatie is er namelijk
dringend behoefte aan, dat de
halfhartigheid ten opzichte van SDI
in Nederland en in Europa tot een
einde w o r d t gebracht.

D
De heer V a n M i e r l o (D66): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de ministerpresident voor zijn antwoord. Het is
heel belangrijk dat hij gezegd heeft
dat er een heroverweging komt van
het SDI-standpunt. Ik hoop dat zijn
woorden inhouden dat er inderdaad
een nadere brief van Buitenlandse
Zaken kan komen over de betekenis
van Reykjavik. Als dat zo is, kunnen
in die brief ook de antwoorden
worden verwerkt op de vragen die
vandaag begrijpelijkerwijs niet
beantwoord konden worden?
Het belangrijkste wat ik op te
merken heb, is dat ik meen geen
antwoord te hebben gekregen op een
vraag die nu al relevant is: gaan wij
proberen, een Europese stem te
formuleren ten aanzien van de positie
van het SDI binnen het ontwapeningsvraagstuk, dus hoe Europa
erover denkt, als een mogelijke
wegbereider naar een volgende top?

D
Mevrouw B e c k e r s - d e Bruijn (PPR):
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Voorzitter! De minister-president
vraagt tijd om een mooie analyse te
maken van SDI. Dat is toch al aan
alle kanten gebeurd. De algemene
mening van de mensen die het
kunnen weten, is dat een schild van
100% tegen kernwapens onmogelijk
is. Het probleem wordt juist gevormd
door de 10 a 1 5 % voor zover dat niet
kan. Daar ligt opnieuw de aanvechting om verdere aanvalswapens te
ontwikkelen o m het afvuren van
raketten door de andere kant te
voorkomen.
Dit is in de praktijk ook aan de
orde. De voorstellen van de heer
Reagan mogen dan een garantie zijn
— zoals de minister-president zegt
— dat tien jaar lang geen nieuwe
strategische wapens worden
opgesteld, ze kunnen wèl worden
ontwikkeld. Dat zit niet in de
voorstellen en waarom zou men
daarvan af zien? Het gaat ten slotte
om die superioriteit. Als men
werkelijk bezig was met het afschaffen van alle strategische wapens,
heeft men ook dat louter verdedigende systeem niet nodig.
Voorzitter! Des te beter dat SDI
niet per se als blokkade gezien hoeft
te worden voor akkoorden op de
andere terreinen. De regering heeft
voortdurend gezegd, dat zij een
INF-akkoord zo belangrijk vindt. Het
ligt nu op tafel en de minister-president zal dan ook geen bezwaar
hebben tegen de volgende motie.

Motie
Door het lid Beckers-de Bruijn wordt
de volgende motie voorgesteld:

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt
deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 2 (19 753).

D
De heer De V r i e s (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de ministerpresident voor de verhelderende
weergave van een aantal feiten en
ook voor enige voorzichtige interpretaties van die feiten. Dat heeft mij
gesterkt in de opvatting, dat de hoop
niet opgegeven hoeft te worden, dat
er ook op vele punten bemoedigende
en ook moedige stappen door beide
leiders zijn gezet, die het uitzicht op
het bereiken van overeenstemming
inderdaad niet hebben weggenomen
maar dichterbij hebben gebracht.
Opvallend daarbij vind ik vooral het
punt dat de minister-president
noemde, namelijk de vooruitgang op
het terrein van de verificatie. Ik zie
dat toch als een indicatie van
toenemend vertrouwen tussen de
beide grootmachten in deze wereld.
Bemoedigend vond ik ook, dat de
minister-president, zij het op
voorzichtige wijze, aangaf dat de
ijzeren voorwaarde waarover ik in
eerste termijn sprak, toch niet zo
hard is als ik wellicht heb gedacht.
Met name de verwijzing naar eerdere
afspraken tijdens de top in Genève
en door het feit, dat beide leiders
daarvan geen afstand hebben
genomen, vind ik bemoedigend ook
in die zin, dat kennelijk niet behoeft
te worden uitgesloten dat alsnog
deelakkoorden op bepaalde terreinen
opnieuw onderhandelbaar worden en
als resultaat uit de bus zouden
kunnen komen.

Staat die bereidheid nog overeind,
of was ze geconditioneerd in die zin,
dat ze pas zou worden geëffectueerd
nadat ook op de andere terreinen
overeenstemming was bereikt? De
brief wekt de indruk dat ten aanzien
van de andere onderwerpen overeenstemming weliswaar in zicht was,
maar verhinderd werd doordat geen
overeenstemming over het SDI-project kon worden bereikt, maar op dit
punt niet. Zo luidt althans de
formulering.
Wij hopen dat, nu op een aantal
terreinen akkoorden zo dichtbij
gekomen zijn, beide partijen zich
zullen blijven houden aan de plafonds
die zijn overeengekomen in Salt-I en
Salt-ll en ook aan het ABM-verdrag.
Het is bekend dat de CDA-fractie op
dit punt, met name ten aanzien van
SDI, enige zorgen heeft. Op zichzelf
waarderen wij de bereidheid van de
Verenigde Staten om de kennis van
de technologie met de Soyjet-Unie te
delen, maar daar staat tegenover dat
wij voorstander zijn van een enge
interpretatie van het ABM-verdrag,
een interpretatie die restrictiever is
dan de interpretatie van de Amerikanen zelf.
Dit debat overziend, wil ik toch
blijven vasthouden aan het standpunt
dat ik ook in eerste termijn heb
verwoord. Als wij uitzien naar w a t in
de toekomst nog mogelijk is, is het
misschien goed, af te sluiten met een
uitspraak van Gorbatsjov tijdens zijn
persconferentie zondagavond:
"Volgens de uiteindelijke analyse
was het een interessante, belangrijke
en veelbelovende ontmoeting. Op dit
moment blijft het daarbij, maar laten
wij niet wanhopen: deze ontmoeting
heeft ons tot een belangrijk stadium
van begrip gebracht en heeft
aangetoond dat overeenstemming
mogelijk is. Ik heb daar vertrouwen
in."
Wij willen dat vertrouwen ook
graag behouden.

en gaat over tot de orde van de dag.

De minister-president heeft
gesproken over een tussenrapportage die hij kennelijk in de loop van
zondag heeft gehad. Heeft die
tussenrapportage het karakter gehad
van een blote melding of van een
consultatie? Mocht het laatste het
geval zijn: welke vraagstelling is dan
voorgelegd? Mijn volgende vraag
betreft een passage uit de brief, die
mij niet helemaal duidelijk is. De
Amerikaanse president heeft zich
bereid verklaard het drempelverdrag
en het verdrag inzake vreedzame
nucleaire explosies ter ratificatie aan
het Congres voor te leggen als een
bevredigende oplossing voor het
verificatieprobleem en aanvullende
protocollen zou kunnen worden
vastgelegd. Ook zonder zulke
protocollen zal de president overigens daartoe overgaan.

De heer V o o r h o e v e (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de ministerpresident voor zijn uitgebreide
antwoorden in eerste termijn en zou
hem nog vier punten willen voorleggen.
Ten eerste de kwestie van de
verbinding tussen verschillende
onderhandelingsterreinen. Ik ben het
met de minister-president eens dat
er analytisch en onderhandelingstechnisch een verband kan worden
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De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de president van
de VS en de leider van de SU in
principe een akkoord hebben bereikt
over de totale verwijdering van de
middellange-afstandsraketten uit
Europa;
van oordeel, dat zo'n akkoord van
groot belang is voor de veiligheid in
Europa en de ontspanning in de
wereld;
verzoekt de regering, al het mogelijke
te doen o m een dergelijk akkoord te
bereiken,

D
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Voorhoeve
gelegd tussen de problematiek van
verdediging tegen kernraketten en
die van de lange-afstandswapens.
Maar de verbinding tussen dat
onderhandelingsterrein en de
middellange-afstandswapens
behoort er volgens ons niet te zijn —
die is er analytisch niet — en een
dergelijk verband houdt de vooruitgang op het terrein van de ontwapening van middellange-afstandswapens op. Ik zou graag van de
minister-president willen horen dat
de Nederlandse regering zich sterk
maakt voor het niet leggen van die
verbinding, in welke vorm dan ook,
en zich ook in de Sovjet-Unie, tijdens
het bezoek aan Moskou, op dat punt
niet onbetuigd laat, door met nadruk
te stellen dat daar de verbinding niet
produktief is. Belangrijke vooruitgang
op het terrein van de INF-problematiek zou kunnen worden geblokkeerd
als die verbinding wel zou worden
gelegd.
Ten tweede heeft de minister-president naar voren gebracht dat de
Sovjet-Unie zeer bevreesd is voor de
SDI-technologie. Misschien is dat zo.
In dat geval bestaat in de SovjetUnie de overtuiging dat de SDI-technologie werkt. Als dat zo is, is de
Westerse kritiek, dat SDI niet zou
werken en weggegooid geld is, dus
niet terecht. Of andersom. Het zijn
twee bezwaren tegen SDI die elkaar
rationeel uitsluiten: Als de Westerse
critici van SDI gelijk hebben, dat het
niet zal werken en weggegooid geld
zal zijn, is dus ook de vrees van de
Sovjet-Unie ongegrond. En andersom.
Ten derde vraag ik de minister-president of hij het met mij eens is dat
het bij dit onderwerp niet alleen gaat
om de Amerikaanse SDI-inspanningen, maar om de inspanningen van
beide grote mogendheden. Voor het
evenwicht in de discussie moeten wij
steeds daarover spreken. Het gaat
om het gevaar dat deze ontwikkelingen kunnen opleveren aan beide
kanten en om de conclusie daaruit
dat er naast afspraken over SDI ook
afspraken over Sovjet-gedrag ter
zake moeten komen.
In de vierde plaats ga ik nog in op
de evaluatie waarom ik heb gevraagd, mij aansluitend bij het
verzoek van de heer Kok. Deze
evaluatie kreeg van de heer Kok in
eerste termijn een wat bredere opzet
dan in tweede termijn. Toen werd
namelijk gesproken over evaluatie
van SDI. De evaluatie waarom ik heb
gevraagd, betreft het totaal dat aan

de orde is geweest. Ik zie dat de heer
Kok knikt. Ik hoop dan ook dat wij
een dergelijke brede evaluatie krijgen
van alle onderwerpen die in Reykjavik
aan de orde zijn geweest.
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De heer Kok (PvdA): Dus inclusief
SDI?
De heer Voorhoeve (VVD): Zeker!

D
Minister Lubbers: Mijnheer de
Voorzitter! Aan het adres van de heer
Voorhoeve merk ik op dat een
totaalevaluatie er zeker komt. In een
derde punt vroeg de heer Voorhoeve
zich af of bij bespreking van SDI ook
niet moet worden betrokken wat de
Sovjet-Unie op dat terrein doet. De
geachte afgevaardigde mevrouw Van
Es vroeg om informatie op dit punt.
Mijn antwoord in de richting van de
heer Voorhoeve is: ja, zonder meer.
Ik merk wel op, dit tevens in verband
met zijn tweede punt, dat het slechts
om één van de twee kan gaan: of de
Sovjet-Unie doet weinig op dit
terrein en dan is het niet zo belangrijk, of zij doet veel op dit terrein en
dan is het belangrijk voor ons om
overeenstemming te bereiken.
Dan kom ik bij de kwestie van SDI
zelve. Ik deel de logische redening
van de heer Voorhoeve. Hij zegt:
indien de Sovjet-Unie er beducht
voor is, houdt zij er rekening mee dat
het werkt. Dan kan niet tegelijkertijd
worden gezegd dat het niet werkt. Ik
hecht eraan op te merken dat er
misschien sprake is van een ander
element. De vrees kan bestaan dat bij
de implementatie van het systeem
een en ander wel defensief is
bedoeld en opgezet, maar dat de
bereikte technologie ook vrij snel kan
worden omgebouwd naar een
offensief systeem. Dat betekent dat
het werkt en dat men terecht
beducht kan zijn!
Ik ga vervolgens in op de andere
opmerkingen die in dit verband zijn
gemaakt. Toen ik in eerste instantie
sprak over het opnieuw overwegen
van SDI ging het mij niet primair en
zeker niet uitsluitend om de Nederlandse opstelling ter zake, maar om
het maken van een grondige analyse.
Hoe zien de Europese bondgenoten
dit, ieder afzonderlijk en gezamenlijk?
Een en ander moet in relatie met de
Verenigde Staten en vooral resultaat
gericht bekeken worden. Met alle
respect: ik heb niet zo erg veel aan
een nog verder uitgekristalliseerde

Nederlandse opvatting. Het gaat er
mij vooral om of wij iets kunnen
bereiken dat in de zin van wapenbeheersing operationeel te maken is.
Daar doelde ik op. Er is ook aanleiding voor, omdat het standpunt was:
de afstand tussen de twee is te
groot. Europa behoudt zich zijn
opvattingen voor, aangezien er
tussen de meningen van enkele
landen nuanceverschillen zijn. Op een
later moment wordt bekeken wat
men er verder mee aan moet, want
voorlopig zou er praktisch alleen
sprake zijn van een vorm van
research die nog niet om een
eindantwoord vraagt.
Ik heb de indruk dat Reykjavik ons
als het ware dwingt — ik doel dan
niet alleen op Nederland, maar op
alle landen — om sneller tot een
afronding van oordelen te komen en
tot het maken van een analyse over
te gaan.
De heer Kok (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik merk allereerst op dat
je, om tot een Europese oordeelsvorming te komen, in je eigen land moet
beginnen. Vervolgens merk ik op dat
ik in eerste termijn een aantal criteria
heb geciteerd die de Nederlandse
regering in de begroting van
Defensie voor 1986 bij de beoordeling van SDI heeft gehanteerd. Ik heb
gevraagd: wil de regering in de
huidige situatie nog eens aangeven,
hoe zij het thans ziet en welke
consequenties zij er thans aan
verbindt. De minister-president heeft
gezegd dat hij daar nu niet onmiddellijk op kan antwoorden en dat hij er
nog op terugkomt. Dat erop terugkomen kan er dus toe leiden dat de
regering, in samenspraak met het
parlement, op een aantal punten tot
een nadere oriëntatie komt ten
aanzien van de opvattingen over SDI.
Ik wil dat misverstand graag
weggenomen zien, want anders
veranderen wij alles behalve het
eigen standpunt dat er ligt!
Minister Lubbers: Ik wil hier
beklemtonen dat ik niet graag uit het
debat zou willen gaan. Ik heb juist
gezegd dat ik hier niet in 24 uur op
welk punt dan ook tot andere
opvattingen kan komen. Ik wil dus
niet de suggestie wekken dat de
regering inmiddels aan haar eigen
standpunten is gaan twijfelen. Zo is
het eigenlijk niet. Waar het om gaat,
is of onze voorlopige standpuntbepaling, zoals men deze kent, op dit
moment voldoende operationeel kan
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Lubbers
functioneren in de context van de
wapenbeheersing. Wij moeten dit
bezien. Die vraag zal zeker terugkomen in het bredere debat dat wij hier
binnenkort zullen voeren. Daarbij zal,
denk ik, ook de passage uit het
regeerakkoord over het ABM-verdrag
een rol spelen. Daarin wordt een
uitspraak gedaan over het feit dat er
op dat punt versterking of versteviging zou moeten komen. Daarmee
hebben wij het in wezen over
hetzelfde vraagstuk.
Mevrouw B e c k e r s - d e Bruijn (PPR):
Voorzitter! De minister-president
heeft voortdurend gesproken over
het belang van het INF-verdrag over
de middellange-afstandsraketten.
Vindt hij dat SDI op dit moment voor
hem een legitimatie mag worden
voor het niet t o t stand komen van
zo'n akkoord, terwijl dat bijna op tafel
ligt?
Minister Lubbers: Ik meen dat ik op
dit punt beter eerst de nog openstaande vraag van de heer Voorhoeve kan beantwoorden. Ik ben het
ermee eens dat je uit een oogpunt
van logica en analyse moeilijk het
verband kan zien tussen het feit dat
er geen INF-akkoord gesloten zou
kunnen worden, terwijl men het daar
overigens over eens is, en het feit dat
wij er hier nog niet uit zijn. Ik zie dus
geen logica in het verbinden van die
zaken. Hiermee heb ik eigenlijk ook
de vraag van mevrouw Beckers
beantwoord.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom op
de inbreng van de heer De Vries. Hij
vroeg naar een tussenrapportage.
"Blote mededeling" is het antwoord.
Zijn vraag hoe ik de bereidheid van
de president van de Verenigde
Staten ten aanzien van de ratificatie
van enkele verdragen betreffende de
kernproeven inschat, heb ik verstaan
als een unilaterale inbreng. Ik hoop
dat een en ander door kan lopen. Ik
wil er ook op wijzen dat dit meer dan
een unilaterale betekenis kan
hebben, omdat de Sovjet-Unie tot nu
toe een paar keer het moratorium
opgeschort heeft. Dit kan echter op
een gegeven moment tot een einde
komen. Ik zie daarom dus ook een
zeker wederzijds belang in het feit
dat de voortgang met dat dossier in
ieder geval behouden blijft. Anders
zijn wij namelijk nog verder van huis,
als ieder weer ongelimiteerd zijn
gang kan gaan.
Het derde punt dat de geachte
afgevaardigde naar voren heeft
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gebracht, was geen vraag, maar een
stelling. Ik heb daar uiteraard nota
van genomen.
Voorzitter! Mevrouw Beckers heeft
punten besproken die ik net al
aangeroerd heb. Zij heeft een
kameruitspraak voorgelegd. Zij
taxeert de situatie goed. Op zichzelf
kan ik natuurlijk geen bezwaar
hebben tegen deze tekst. Ik laat het
dus aan de Kamer over wat zij met
deze motie wil doen. Het enige wat ik
mij veroorloof op te merken, is dat ik
niet graag voor mijn rekening zou
nemen dat wij alleen geïnteresseerd
zouden zijn in de middellange-afstandswapens. Ik hoop dat het
duidelijk is. Er wordt ook opgeroepen
tot inspanning op andere terreinen. Ik
ben dus niet echt tegen de formulering op dit punt in de motie, maar ik
kan deze niet compleet noemen. Ik
stel dit voor mijn eigen rekening vast.
Het is dus geen kritiek. Ik laat het
verder aan de Kamer over wat zij met
deze motie wil doen.
De heer D e Vries (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! De minister-president
heeft zojuist mijn vraag over de
tussenrapportage herhaald, namelijk
of deze het karakter had van een
blote mededeling. Het is mij ontgaan
of ik daar een antwoord op gekregen
heb.
Minister Lubbers: De vraag was of
het een blote mededeling was. Het
antwoord was ja. Dat kan natuurlijk
ook niet anders meer op zo'n
moment.
Tegen de heer Van Mierlo zeg ik
nog dat ik naar mijn mening in
tweede termijn voldoende duidelijk
heb gemaakt wat mijn bedoeling was
met mijn opmerking dat er hernieuwde aandacht moet komen, ook na
Reykjavik, voor de gehele problematiek rondom SDI en het EDM-verdrag. Ik heb genoteerd de dikke
streep die hij zet onder het formuleren van een Europese stem. Ik doe
dat graag. Ik wil overigens het
misverstand wegnemen dat verschillen van meningen hierover altijd
alleen zouden bestaan tussen de VS
en Europa. Dat was wellicht ook de
bedoeling van de geachte afgevaardigde de heer Van Mierlo.
Dat breng mij weer bij de geachte
afgevaardigde de heer Kok. Er komt
dus een ander gesprek in bredere zin,
inclusief SDI. Wij kijken iets anders
aan tegen het Brusselse gebeuren,
maar er is natuurlijk altijd ruimte voor
twijfel. Ik heb zelf overwogen erheen
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te gaan, dus het is een beetje te dol
om nu te zeggen dat ik het geheel
oneens ben met de heer Kok.
Aan het einde van het debat wil ik
nog enkele woorden wijden aan de
wijziging in opstelling die de heer
Kok signaleerde. Ik denk dat dit meer
te maken heeft met het verloop van
de tijd en met de uitlatingen en
interpretatie daardoor die aan de
afloop gegeven is door de heer
Gorbatsjov en het verwerken ervan.
Ik verwijs bij voorbeeld naar het
citaat van de heer De Vries. Het lijkt
mij dat dit de reden is geweest
waarom na het beeld van uiterste
teleurstelling, ook bij mij uiteraard,
van afgelopen zondagavond — u
weet hoe men zich uit na een mislukt
overleg — en na het bestuderen van
de stukken daarna en de gedane
uitlatingen, men toch gekomen is tot
de conclusie dat hiermee nog iets te
doen is. Dat is gaan groeien in de
tijd, ook in Brussel, zoals blijkt uit het
verslag. Dat geldt ook voor daarbuiten. Ik ben van mening dat het veel
te maken heeft met het verloop van
de tijd en niet zozeer met het maken
van afspraken of een soort van
overeenstemming in die vergadering.
Hoe dan ook, aan het einde van dit
debat hecht ik eraan enkele punten
kort te markeren. Het kabinet heeft
met de mogelijkheden die het had in
de loop der tijd op tal van terreinen
die in Reykjavik besproken zijn, zijn
inzet gedaan. Dat was reden voor
dubbele vreugde over datgene wat er
uit zou komen op een aantal
terreinen. Juist omdat dit zo mooi
was, waren ook wij zeer teleurgesteld
dat het uiteindelijk niet gefinaliseerd
kon worden. Vanuit die situatie en
gegeven de inbreng van de Kamer,
gaan wij met verdubbelde inzet door
om te bezien of wij echte resultaten
kunnen boeken.
De V o o r z i t t e r : Het is mij gebleken,
dat er behoefte is aan een derde
termijn.
Ik stel voor, hiertoe gelegenheid te
geven.
Daartoe w o r d t besloten.
Mevrouw B e c k e r s - d e Bruijn (PPR):
Voorzitter! Ik wil in de eerste
overweging in mijn motie de
woorden "een akkoord" vervangen
door " o v e r e e n s t e m m i n g " .
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Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De
aanleiding voor de indiening van
wetsvoorstel 19 6 0 6 zou gelegen zijn
in een amendement van de fractie
van de PvdA, dat ertoe strekte
alleenstaanden die minder dan 7 0 %
van het minimumloon verdienen
onder de werkingssfeer van de
Toeslagenwet te brengen. Nadat de
Kamer een verslag over dit wetsvoorstel heeft ingediend, is er een nota
van wijziging verschenen. Hierdoor
heeft het wetsvoorstel een zodanige
omvang gekregen, dat het te veel is
eer om te zeggen dat alleen het
amendement van de fractie van de
PvdA daarvoor aanleiding was.
Wij zijn echter wel blij met de
erkenning die uit de nota naar
aanleiding van het verslag blijkt,
namelijk dat door de fractie van de
PvdA een grote zorgvuldigheid is
betracht bij de behandeling van deze
wetgeving. Een aantal van de
reparaties die na de nota van
wijziging in dit wetsvoorstel voorko-

men, zijn eerder door mijn fractie
naar voren gebracht. Naast het
amendement, waarover ik al heb
gesproken, zijn er een groot aantal
reparaties en naar onze opvatting
enkele politieke wijzigingen in het
wetsvoorstel opgenomen.
De staatssecretaris stelt voor
artikel 16 van de n W W te wijzigen
door er een nieuw lid 4 aan toe te
voegen. Bij de behandeling van de
n W W is dit punt door mijn fractie
reeds naar voren gebracht. Dit
nieuwe lid 4 luidt als volgt: " D e
Sociale Verzekeringsraad is bevoegd:
a. voor de berekening van het aantal
arbeidsuren, bedoeld in het tweede
lid, uren waarin geen arbeid is
verricht gelijk te stellen met arbeidsuren en uren waarin arbeid is verricht
buiten de beschouwing te laten".
Ik moet volledig erkennen dat ook
mijn fractie niet in staat is om dit op
dit moment op een andere manier te
formuleren, dus op een manier die
volstrekt duidelijk maakt wat er
bedoeld wordt. De rechtszekerheid
van mensen die een beroep op het
vierde lid van artikel 16 moeten
doen, lijkt ons echter bemoeilijkt te
worden door deze formulering. Ik
vraag de staatssecretaris of nog
bezien kan worden of hier geen
betere formulering voor gevonden
kan worden. De helderheid en de
doorzichtigheid van deze wetgeving
wordt met de huidige formulering
niet erg gediend.
Mijn fractie hecht erg aan een
evaluatie van de uitwerking van de
n W W en in het bijzonder van dit
artikel. Ik kan mij voorstellen dat het
mogelijk is om deze w e t te evalueren
een jaar nadat zij van kracht is
geworden. Misschien kan de
staatssecretaris ons dit toezeggen. Ik
vraag dit ook omdat de heer Weijers
tijdens de behandeling van de
stelselwijziging in eerste termijn
opmerkte dat het dan aan het kabinet
en aan ten minste de regeringsfracties is om het bewijs te leveren dat
deze wetten goed zijn, wellicht zelfs
beter dan de oude. De staatssecretaris heeft bij de behandeling van dit
wetsvoorstel al erkend dat er
misschien toch enkele dingen
verbeterd kunnen worden in die
" g o e d e wetgeving". Misschien is nu
het moment aangebroken dat ook de
regeringsfracties moeten erkennen
— het is ten slotte al weer een hele
tijd na de vorige verkiezingen en als
het aan hen ligt nog ver voor de
volgende — dat er hier en daar
verbetering nodig is op de wijze die

wij in eerste instantie al voorzien
hadden.
Een andere reparatie betreft de
verhoging van het minimumjeugdloon voor alleenstaanden, als gevolg
van de aanneming van ons amendement. Mijn fractie gaat natuurlijk met
deze reparatie in het wetsvoorstel
akkoord. Ook met een aantal andere
reparaties kunnen wij instemmen.
Ik wil nog een paar opmerkingen
maken en punten aanstippen, die iets
meer zijn dan alleen maar reparaties.
Het betreft - zo noem ik ze maar —
wat politiekere punten.
Allereerst kom ik te spreken over
de Toeslagenwet, en dan in het
bijzonder over de thuis inwonende
jongeren van 18 tot 2 0 jaar.De
staatssecretaris vindt, dat deze
categorie niet onder ons amendement moet vallen. Dit lijkt ons een
vergissing van de staatssecretaris.
Wij hebben namelijk niet beoogd een
onderscheid te maken naar leefsituatie voor deze categorie. Volgens ons
heeft hij dat heel goed begrepen. Nu
de verhouding tot de minimumjeugdlonen als zodanig hersteld moet
worden, is dit voor de staatssecretaris aanleiding een onderscheid te
maken, dat wij eigenlijk niet wilden.
Het lijkt ons ook vrij moeilijk uitvoerbaar en het lijkt ons een grote
verfijning. Het nut — ik moet
natuurlijk zeggen: de besparing —
lijkt ons uitermate gering. De
staatssecretaris geeft dit in de
schriftelijke behandeling zelf toe. Het
aantal ziektemeldingen van de thuis
inwonende jongeren tussen de 18 en
20 jaar, dat jaarlijks gecontroleerd
moet worden, lijkt ons op zijn minst
in de categorie van enkele tienduizenden te liggen. Dit lijkt ons genoeg
om hierover een amendement in te
dienen. Dit amendement beoogt dat
er geen onderscheid wordt gemaakt.
Dit is tot op heden ook niet het geval
voor de Ziektewet, de W A O , de W W
en de W W V . Deze verfijning is uit
een oogpunt van deregulering
volgens ons ook minder gewenst. Zij
geeft aanleiding tot uitvoeringstechnische problemen, aangezien
voortdurend bij ziektemeldingen
moet worden gecontroleerd door de
bedrijfsverenigingen of de indeling
juist is. De staatssecretaris voegt
daarmee ook een omschrijving, een
criterium toe aan de Toeslagenwet,
dat er voorheen niet instond, namelijk
een categorie thuiswonend en
inwonend komt verder niet voor in de
Toeslagenwet. De staatssecretaris
zegt in de schriftelijke behandeling
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Motie
De m o t i e - B e c k e r s d e Bruijn (19 7 5 3 ,
nr. 2), is in die zin gewijzigd, dat het
dictum thans luidt:
overwegende, dat de president van
de VS en de leider van de SU in
principe overeenstemming hebben
bereikt over de totale verwijdering
van de middellange-afstandsraketten
uit Europa;.
De V o o r z i t t e r : Naar mij blijkt, wordt
deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 3 (19 753).
De beraadslaging wordt gesloten.
De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, over de
gewijzigde motie volgende week te
stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel W i j z i g i n g v a n e e n
a a n t a l v o o r s t e l l e n van w e t in h e t
k a d e r van de herziening v a n h e t
stelsel van sociale z e k e r h e i d
(19606).
De algemene beraadslaging w o r d t
geopend.
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Van Nieuwenhoven
dat hij hiermee aansluit bij de
bijstandswet. Wij hadden ook gezien
dat de formulering dezelfde was,
maar wij vragen ons af of in de ogen
van de staatssecretaris de fase van
loonderving, die in de Toeslagenwet
aan de orde is, deze nadere omschrijving nodig heeft, gezien de betrekkelijk kleine categorie waarom het gaat.
Vervolgens kom ik te spreken over
de arbeidsongeschikte jongeren.
Voor de IOAW wordt deze kwestie
geregeld. De vraag is hoe de
verhouding tussen de IOAW en de
A A W is. Wij brachten dit in de
schriftelijke behandeling reeds naar
voren. Wij denken dat er een zeer
ongelijke behandeling ontstaat van
1 0 0 % arbeidsongeschikte jongeren
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
jongeren. De staatssecretaris kan
zich onze bezwaren voorstellen, zo
zegt hij in de schriftelijke behandeling. Omdat hij het zelf ook een
merkwaardig verschil vindt, dachten
wij daarin een uitnodiging te zien tot
het indienen van een amendement
om dit te verhelpen. Wij hebben dit
amendement ingediend o m de
grondslagen in de A A W dusdanig
vast te stellen, dat 1 0 0 % arbeidsongeschikte jongeren tussen de 18 en
20 jaar niet benadeeld worden ten
opzichte van gedeeltelijk arbeidsongeschikte jongeren. De openstelling
in de IAOW kan nooit de bedoeling
gehad hebben om daarmee 1 0 0 %
arbeidsongeschikte jongeren anders
van een uitkering te voorzien dan
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
jongeren. Ik weet dat de staatssecretaris vindt dat dit vanuit het oogpunt
van systematiek — ook van de kant
van de regeringsfracties heeft dit
argument al eerder geklonken — niet
wenselijk is. Over de kopjes-problematiek geeft de staatssecretaris in de
nota naar aanleiding van het verslag
zelf toe, hier een iets ruimere
werking te geven dan volgens de
systematiek nodig is. Ik doe daarom
nog eens een beroep op hem en op
de regeringsfracties ten gunste van
de mensen die onder dit regime van
uitkering vallen en voor wie dit wel
degelijk heel belangrijk is. Het exacte
aantal is ons niet bekend uit de
schriftelijke behandeling. Ik weet niet
of de staatssecretaris het nu kan
noemen. Dit lijkt ons heel moeilijk. Ik
hoop dat ik er niet al te ver naast zit,
als ik zeg dat het de duizendtallen
niet ver zal overstijgen. Sterker nog,
ik denk dat het er minder zijn.
Volgens ons amendement zouden
deze 100%-arbeidsongeschikten dus

hetzelfde bedrag krijgen als de
gedeeltelijk arbeidsongeschikten.
Ik wil vervolgens nog enkele lossen
punten behandelen. Met betrekking
t o t de vakantiebonnen wil ik opmerken dat wij ervan uitgaan dat de
discussie daarover verder wordt
gevoerd aan de hand van het
inkomensbesluit krachtens artikel 6
van de Toeslagenwet, waarover wij
nog deze week een mondeling
overleg hebben. Ik laat mij er op dit
moment niet verder over uit. Ik denk
dat deze zaak daarbij uitgediscussieerd kan worden. Als dat niet zo
is, hoor ik het wel van de staatssecretaris.
Ik sprak al over de zogenaamde
kopjesproblematiek. Het gaat er in dit
geval om dat degenen tot 27 jaar, die
ingedeeld zijn volgens tarief 1 van de
belastingwetgeving een extra kopje
krijgen om aan een netto uitkering
van 7 0 % te komen. Wij vragen ons af
in verband met de voorstellen van de
commissie-Oort en de daarin
voorgestelde afschaffing van de
alleenstaandentoeslag, of een en
ander geen vergaande gevolgen kan
hebben voor de problematiek die zich
in het kader van de stelselherziening
heeft voorgedaan en die voorlopig is
opgelost. Ik vraag de staatssecretaris
of hij erop toe wil zien dat dit bij het
regeringsstandpunt dat ingenomen
zal worden naar aanleiding van de
voorstellen van de commissie-Oort
wordt betrokken. Als gebeurt wat
vermeld is, zullen nogal vergaande
gevolgen voor deze categorie
jongeren kunnen ontstaan.
In dit verband merk ik op, dat wij
het nog steeds heel onrechtvaardig
vinden dat twee broers van 26 jaar
wel dit kopje en dus de aanvulling
krijgen en dat twee zusters van 28
jaar dat niet krijgen. In dit geval gaat
het niet om een sekseverschil maar
o m een leeftijdsverschil en o m het
feit dat er in beide situaties sprake is
van inkomen.
Ik kom dan tot de zogenaamde
opstapjes. In dit geval gaat het om
een loonsubsidie aan werkgevers die
mensen in dienst nemen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn krachtens de A A W of de W A O . Werkgevers die dit doen, krijgen een
loonsubsidie van 7%. Volgens artikel
3 4 van de A A W en artikel 45 van de
W A O , dat daarmee synchroon loopt,
is het mogelijk om nadere regels te
stellen en zo nodig af te wijken van
regelgeving die in de artikelen 33 van
de AAW en 4 4 van de W A O is
opgenomen. Ik ga ervan uit dat zowel
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de staatssecretaris als mijn fractie en
de regeringsfracties zoveel mogelijk
mensen aan het werk willen helpen
en dat de formulering en de manier
o m deze loonsubsidie het zogenaamde opstapje te geven op zichzelf
ertoe zouden moeten strekken dat
het dan ook gebeurt. In de praktijk
blijkt dat het eerste opstapje niet
altijd voldoende is. Uit de schriftelijke
behandeling is heel duidelijk
geworden dat het nemen van een
algemene maatregel in dit verband
kennelijk niet mogelijk is of in ieder
geval ongewenst wordt geacht. Wij
hebben hieromtrent geen amendement ingediend, omdat al overduidelijk is gebleken, ook bij eerdere
discussies, dat daaraan ook van de
kant van de regeringsfracties geen
behoefte bestaat. Toch blijkt in de
praktijk steeds meer dat de loonsubsidie van 7 % niet goed werkt. Wij gaan
ervan uit dat de artikelen 45 van de
W A O en 34 van de A A W ook met
een hardheidsclausule gehanteerd
zouden kunnen worden. Ik verneem
hierop graag een reactie van de
staatssecretaris. Een en ander zou
erop neerkomen dat bedrijfsverenigingen deze artikelen ruimhartig
zouden kunnen interpreteren.
Ik sluit af met het maken van
enkele opmerkingen. Wij zijn er ons
van bewust dat ook de vandaag
gemaakte opmerkingen op zichzelf
weer aanleiding zouden kunnen
vormen voor wetswijzigingen, die op
hun beurt weer zouden kunnen leiden
t o t reparatie en vervolgens tot geheel
nieuwe wetsvoorstellen. De Kamer
lijkt een beetje in een kringetje rond
te draaien. Mijn fractie is nogal
bezorgd met het oog op het feit dat
wij de uitvoeringsorganisaties vanaf
1 januari hiermee belasten, terwijl
het volgens ons niet geheel duidelijk
is wat er nog allemaal komt. Kan de
staatssecretaris zeggen of de nota
naar aanleiding van het nader verslag
hem tot verdere reparatie heeft
gebracht? Hedenochtend zagen wij
alweer een technische wijziging en
misschien zit er nog meer in het vat.
Als dat het geval is, kan de bewindsman dat beter vandaag zeggen,
mede met het oog op de behandeling
in de Eerste Kamer.
De staatssecretaris ziet nu kans
om ons met zijn wijzigingsvoorstellen
voor het volgende probleem te
stellen. Wij worden genoodzaakt, te
stemmen voor deze reparatiewetgeving omdat een aantal van de
uitwerkingen op zichzelf een
verbetering van de wet vormt.
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Van Nieuwenhoven
Echter, dat brengt mij er toe, nog
eens met nadruk te zeggen dat wij de
oorspronkelijke wetten nog steeds
afwijzen.

D
De heer L i n s c h o t e n (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Dit wetsvoorstel is naar het oordeel van de
staatssecretaris noodzakelijk omdat
een aantal door de Kamer aanvaarde
amendementen niet volledig op
onderlinge samenhang en consequenties is beoordeeld. Een tweede
argument is dat een aantal aangenomen amendementen niet heeft geleid
t o t noodzakelijke aanpassingen van
de Invoeringswet. In de derde plaats
gaat het o m een onvolledigheid, die
in de derde nota van wijzigingen op
wetsvoorstel nr. 19 260 is geslopen.
Verder worden enige zuiver technische en redactionele aanpassingen
doorgevoerd.
Ik wil eerst iets zeggen over de
wijzigingen in de sfeer van de
Toeslagenwet, die noodzakelijk zijn
geworden door het aanvaarden van
een amendement van mevrouw Van
Nieuwenhoven. Dit strekte ertoe,
alleenstaanden onder de werkingssfeer van deze w e t te brengen en er
op die wijze zorg voor te dragen dat
een toeslag zou leiden tot aanvulling
t o t het minimumloon. Naar het
oordeel van de staatssecretaris is
daarbij het onbedoelde effect aan de
orde dat de toeslag niet aanvult tot
het naar leeftijd gedifferentieerde
minimumloon. Wij menen met hem
dat dit een onbedoeld effect is en
achten het juist, dat op dit punt
reparatie wordt doorgevoerd.
Een ander onderdeel van het
genoemde amendement had
betrekking op de thuiswonende
kinderen tot 21 jaar, die in aanmerking zouden komen voor een toeslag,
als waren zij alleenstaanden. Dit
uitgangspunt zou strijdig zijn met
enkele andere onderdelen van sociale
zekerheidsregelingen. Ik geloof
inderdaad — en ik ben het wat dit
betreft niet eens met mevrouw Van
Nieuwenhoven — dat men hier moet
spreken over een technische
aanpassing aan alle andere regelingen en dat het hier dus niet om een
politieke wijziging gaat. De wijziging
houdt in dat ongehuwden voor een
toeslag in aanmerking komen indien
zij, ongeacht de leeftijd, niet thuis bij
de ouders wonen of, indien dit wel
het geval is, zij 21 jaar of ouder zijn.
Beide elementen hebben betrekking
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op naar ons oordeel onbedoelde
effecten en dus kunnen wij instenv
men met de voorgestelde reparatie.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Waar zat nu voorheen in de
sociale zekerheid het onderscheid in
de loondervingsfase tussen thuiswonende en alleenstaande jongeren
tussen 18 en 20 jaar?
De heer L i n s c h o t e n (VVD): U weet
dat wij bij de behandeling van het
complete pakket wetsontwerpen in
het raam van de stelselwijziging
inderdaad een strikt onderscheid
hebben aangebracht tussen de
loondervingsfase en de situatie
daarna. U weet ook dat de Toeslagenwet, die in deze fase een rol
speelt, wel degelijk enige verwantschap vertoont met de Bijstandswet,
al was het maar omdat deze regeling
ook w o r d t gefinancierd met algemene middelen en niet met premiemiddelen, zoals in het verleden gold voor
de minimumdagloonbepalingen. Wij
komen tot de conclusie dat een
aantal uitgangspunten van de
Toeslagenwet en de Bijstandswet —
dit geldt overigens niet voor alle
onderdelen van die wetten - een
duidelijke correllatie vertonen. Dat
heeft te maken met de positie van
beneden 21 jarigen, die nog thuis
wonen. Als men in de Bijstandswet
accepteert dat het daar gaat om
mensen, die niet als zelfstandigen in
de sfeer van de sociale zekerheidswetgeving worden geaccepteerd, is
het correct om die lijn door te
trekken. Daarom denk ik dat de hier
voorgestelde reparatie overeenkomt
met de bedoeling van het amendement, zoals het in het debat over de
stelselwijziging ter discussie stond.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Precies! Sluit de heer
Linschoten uit, dat zijn fractie
vanwege een politieke bedoeling
vindt, dat het op die manier in de
Toeslagenwet moet worden geregeld
en dat mijn fractie daar vanuit haar
politieke uitgangspunten anders over
denkt? Hij verweet ons dat wij het
politiek noemden, terwijl het volgens
hem een technische zaak was. Hij
heeft ons vervolgens juist uitgelegd
dat het politiek was en dat het o m
keuzen gaat.

in het algemeen mensen beneden 21
jaar in de sociale zekerheid behandeld moeten worden, als zij bij hun
ouders thuis wonen? Of dat alleenstaanden zijn of niet is niet aan de
orde. Aan de orde is de vraag of de
situatie van de Algemene Bijstandswet, die door de Kamer is geaccepteerd, ook in de Toeslagenwet moet
worden opgenomen. Gegeven de
systematiek van de Toeslagenwet
zou je tot die conclusie komen. In het
amendement dat door u is ingediend
bij de behandeling van de stelselwijziging is verzuimd, daar rekening
mee te houden. Overigens was het
een verzuim van ons, dat op dat
moment niet op te merken. In het
aan de orde zijnde wetsontwerp gaat
het mijns inziens om een technische
aanpassing, om de Toeslagenwet op
dit punt te stroomlijnen met de
uitgangspunten van de Algemene
Bijstandswet. Dat laat volstrekt
onverlet de positie van thuiswonende
minderjarigen en de vraag hoe
daarmee in de toekomst in de sfeer
van de sociale zekerheid rekening
dient te worden gehouden.
Het derde onderdeel in de
memorie van toelichting waarin op
een onderdeeltje van de Toeslagenwet wordt gedoeld heeft ook een
relatie met een amendement van
mevrouw Van Nieuwenhoven. Dat is
het zogenaamde 1990-amendement,
dat van harte is gesteund door de
fractie van de VVD. De signalering
dat dit amendement na 1990
mogelijkerwijze tot enige onevenwichtigheden leidt lijkt ons juist. Ik
ben het eens met de staatssecretaris
dat het onterecht zou zijn, die
eventuele onevenwichtigheden nu al
in de sfeer van reparatiewetgeving
aan de orde te stellen. Of dat gaat
gebeuren is in hoge mate afhankelijk
van de discussie over de verdere
individualisering in de sfeer van de
sociale zekerheid. Het heeft ook alles
te maken met de vraag of het voor de
toekomst, gegeven tal van ontwikkelingen die gaande zijn, noodzakelijk
blijft, in de loondervingsfase de
Toeslagenwet te blijven hanteren. Wij
kunnen ons vinden in de gedachtengang van de regering, die op dit punt
niet nu al met een eventueel
noodzakelijke reparatie wil komen.

De heer L i n s c h o t e n (VVD): Nee
hoor; u kunt het probleem als
zodanig wel degelijk in zijn politieke
context plaatsen. Hoe vinden wij dat

Tijdens de behandeling van de
I 0 A W is erop aangedrongen, ook
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers onder de
werkingssfeer van de regeling te
brengen. Dat is gebeurd in de derde
nota van wijziging op het wets-
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Linschoten
ontwerp. In die derde nota van
wijziging is er geen rekening mee
gehouden, dat daarmee ook aparte
grondslagen behoren te worden
vastgesteld voor werkloze werknemers jonger dan 23 jaar. De staatssecretaris stelt nu een wijziging voor
om dat verzuim te herstellen. In het
wetsontwerp wordt voorgesteld, voor
deze categorie aparte grondslagen
op te nemen, die op netto basis gelijk
zijn aan overeenkomstige normbedragen in de sfeer van de Algemene
Bijstandswet. Ten aanzien van de
vrijlating van arbeidsinkomsten voor
alleenstaande jongeren jonger dan
23 jaar wordt wat betreft de
maximering eveneens aangesloten bij
de bepalingen van de bijstand ter
zake. Met beide wijzigingen kan de
fractie van de VVD instemmen.
Er is vervolgens een wijziging van
de invoeringswet aan de orde. Als
gevolg van de keuze voor de bruto
koppeling van de sociale verzekeringsuitkeringen is het noodzakelijk
gebleken, aan 21 - tot en met
26-jarige alleenstaande werklozen of
arbeidsongeschikten een verhoging
van de loondervingsuitkering te
geven, de problematiek van de
zogenaamde kopjes. Zonder dat
kopje daalt een naar het minimumloon berekende minimumuitkering op
netto basis beneden het relevante
sociale minimum, dit als gevolg van
de leeftijdsgrenzen die op dit
moment worden gehanteerd bij de
fiscale tariefgroepindeling.
In het kader van de aanvaarding
van een amendement van wederom
mevrouw Van Nieuwenhoven moet
deze kopjesregeling worden uitgebreid. De strekking van het amendement was, alleenstaanden die tijdens
hun actieve periode gezien de hoogte
van hun inkomen geen beroep op de
bijstand hoefden te doen ook tijdens
de loondervingsfase door middel van
een toeslag buiten de bijstand te
houden. Deze toeslag vult aan tot
maximaal 7 0 % van het voor die
leeftijd geldende bruto minimumloon.
Zonder nadere voorziening zou voor
alleenstaande jongeren tot 27 jaar de
som van de loondervingsuitkering
plus de daarop verleende toeslag
netto minder bedragen dan het netto
relevante sociale minimum. De
kopjesregeling dient nu in de geest
van het aanvaarde amendement te
worden uitgebreid in die zin, dat niet
alleen alleenstaanden die ten minste
het minimumloon verdienen, maar
ook alleenstaanden die uit arbeid
minder dan het voor hen geldende

minimumloon, m a a r t e n minste 7 0 %
daarvan, verdienen in beginsel het
recht wordt gegeven op een dergelijk
kopje. Bovendien moet op grond van
artikel 33e van de invoeringswet —
dit voorziet in beginsel in recht op
een kopje voor WWV-gerechtigden
— een aanpassing plaatsvinden. Dit
wordt technisch anders geregeld dan
het zojuist besproken probleem.
Mijnheer de Voorzitter! Ook met deze
twee wijzigingen kan de fractie van
de VVD instemmen.
Het voorgaande betrof het
oorspronkelijk door de regering
ingediende wetsvoorstel. Na de nota
naar aanleiding van het verslag zijn
wij geconfronteerd met een, gegeven
de omvang van het wetsvoorstel,
relatief uitgebreide nota van
wijziging, die wederom betrekking
had op een onderdeel van de
toeslagenwet, de nieuwe werkloosheidswet en de invoeringswet. Naar
het oordeel van de staatssecretaris
gaat het daarbij slechts om een
technische bijstelling, die noodzakelijk is geworden na overleg over
technische kwesties met het
secretariaat van de Sociale Verzekeringsraad en de uitvoeringsorganen.
Bovendien is volgens hem aan het
licht gekomen dat aanpassingen
nodig zijn in het kader van de diverse
uitvoeringsmaatregelen die moesten
worden genomen. De wijzigingen
hebben met name betrekking op de
uitleg van het werkloosheidsbegrip
en de daarmee verband houdende
onderwerpen in de nieuwe werkloosheidswet. Met deze wijziging wordt
vooral beoogd, ruimte te creëren om
knelpunten die zich in de uitvoering
bij de toepassing van het werkloosheidsbegrip voordoen, in overleg met
de uitvoeringsorganen op te lossen.
Mevrouw Van Nieuwenhoven heeft
zojuist al aangegeven welke schitterende formulering de staatssecretaris
in de wettekst heeft gevonden om dit
probleem op te lossen. Met de
staatssecretaris ben ik het eens dat
dit uitvoeringsprobleem geregeld
dient te worden. Ik blijf mij afvragen
of er geen oplossing was te vinden
binnen de bestaande wettekst, maar
zeker nu in de memorie van toelichting volstrekt duidelijk is geworden
welke problematiek wordt bedoeld,
hebben wij als fractie van de VVD
geen probleem met deze wijziging.

wijziging in artikel 8 van de toeslagenwet en de artikelen 22 en 63 van
de invoeringswet, die beogen te
voorkomen dat als gevolg van de
formulering van deze artikelen
ruimere aanspraken ontstaan dan zijn
beoogd.
Mijnheer de Voorzitter! Op dit
wetsontwerp zijn twee amendementen ingediend door mevrouw Van
Nieuwenhoven. Uit hetgeen ik in het
begin van mijn betoog naar voren
bracht, zal het haar duidelijk zijn hoe
mijn fractie reageert op het op stuk
nr. 10 ingediende amendement. Ik
vraag mij daarnaast af in hoeverre
het tweede door haar ingediende
amendement te maken heeft met dit
stukje reparatiewetgeving. Als ik mij
niet vergis, komt dit amendement
qua tekst en strekking volledig
overeen met een door haar in de
laatste fase van het vorige debat over
de stelselwijziging ingediend
amendement. Toen heeft de Kamer
dit amendement uitdrukkelijk
verworpen. Welke bedoeling heeft zij
met het nu opnieuw indienen van dit
amendement, zeker aangezien het
geen enkele relatie heeft met dit
stukje reparatiewetgeving?

Hetzelfde geldt voor de wijzigingen
van de invoeringswet die beogen te
voorkomen dat belanghebbenden in
hun aanspraken zouden worden
geschaad. Het geldt ook voor de

Mevrouw G r o e n m a n (D66):
Mijnheer de Voorzitter! Op enkele
punten na, heeft mijn fractie weinig
bezwaar tegen wetsvoorstel 19 606.
Op die paar punten zal ik straks
nader ingaan.
De behandeling van dit wetsvoorstel geeft mij de gelegenheid o m te
vragen naar de reden voor de
indiening ervan. Waarom is het
noodzakelijk o m zo spoedig nadat in
deze Kamer de stelselherziening is
aangenomen — zoals bekend,
grotendeels zonder de steun van de
fractie van D66 — en nog voordat de
Eerste Kamer aan de behandeling
ervan is begonnen, te spreken over
een reparatiewetje? Mijn fractie
stond tijdens de behandeling van de
stelselherziening op het standpunt
dat invoering op 1 januari van het
volgend jaar wel eens uiterst
problematisch zou kunnen zijn. Wij
hadden dit standpunt niet ingenomen, omdat wij tegen de meeste
wetsvoorstellen waren, want ook
wetten waarmee je het niet eens
bent, moeten goed worden ingevoerd. Om een aantal redenen
hebben wij bezwaar gemaakt tegen
deze overijlde behandeling. Ik roep ze
even in herinnering. De snelle
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Groenman
behandeling, vlak voor de verkiezingen, heeft een juiste afweging op
een aantal punten in de weg gestaan.
Het nu aan de orde zijnde wetsvoorstelletje is daarvan het bewijs. De
vergaande complexiteit van de
wetgeving was een ander facet. Er is
door veel critici naar voren gebracht
dat er nog maar weinig mensen zijn
die alle consequenties van de
stelselherziening kunnen doorzien.
Mij is nog niet gebleken dat het zal
lukken om voor 1 januari alle
uitvoerders — en wat ik minstens
even belangrijk vind: alle mensen die
voor hun vaak lage inkomen afhankelijk zijn van de sociale zekerheid —
duidelijk te maken wat de stelselwijziging voor hen betekent.
De regering heeft de snelle
behandeling steeds verdedigd met
een beroep over de jarenlange
discussie die over het stelsel is
gevoerd. Ik ben het met dit argument
nooit eens geweest. Immers, juist
toen in de SER consensus ontstond
over een aantal belangrijke punten,
sloeg de regering een ander pad in.
Zo zijn er meer dingen te noemen.
Maar dat argument gaat in ieder
geval niet op voor de technische
uitwerking, waartoe ik mij nu zal
beperken.
Toegegeven moet worden dat het
wetsvoorstel hoofdzakelijk een
gevolg is van de amendering in de
Kamer, maar niettemin bleek al
tijdens de schriftelijke behandeling
van het wetje een aanvullende nota
van wijziging noodzakelijk naar
aanleiding van opmerkingen van de
CDA-fractie, over onder meer het
werkloosheidsbegrip. Hoe kan de
regering nu volhouden wat zij schrijft
in de nota's naar aanleiding van het
verslag en het nader verslag dat
hiermee het eind is bereikt en dat
verdere aanpassingen niet meer te
verwachten zijn, om over de talloze
aan te passen en nieuw te ontwerpen
uitvoeringsregels maar te zwijgen?
Ook dit wetsvoorstel voegt er weer
een paar aan toe.
Mijnheer de Voorzitter! De kranten
staan dezer dagen vol over de Wet
op de Studiefinanciering. Door
minister Deetman is lang geaarzeld
over de invoeringsdatum, maar
uiteindelijk heeft hij gekozen voor 1
oktober en wij weten nu met welke
gevolgen. Tal van studenten weten
niet meer waar zij op moeten rekenen
en waar zij aan toe zijn. Mijn fractie
vindt dit een uiterst ongewenste
situatie.
Wat de invoering van de stelsel-
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herziening betreft, dringt zich een
vergelijking op. Op dit moment, 14
oktober, moet de Eerste Kamer de
wetsvoorstellen nog behandelen. Zelf
komen wij binnenkort nog te praten
over de inkomensbesluiten ingevolge
de Toeslagenwet en de IOAW. Dan
zal blijken dat daaruit een aantal
effecten zal voortvloeien die minder
gewenst zijn, bij voorbeeld inzake de
bovenwettelijke uitkeringen, iets
waarop ik in het voorjaar ook al
uitvoerig gewezen heb. Dat betekent
dat op zijn vroegst begin november
duidelijkheid ontstaat over de
wetgeving en de inkomensbesluiten.
Er moeten daarna nog vele regelingen en besluiten getroffen worden.
Wanneer wij dit alles op een rijtje
zetten, vraag ik of wij niet nu aan de
rem moeten trekken. Moeten wij er
niet toe besluiten, de wet een paar
maanden later in te voeren? Nogmaals, het gaat nu niet meer om wat
men van de wet zelf vindt, het gaat
om de vraag of het verantwoord is
met zo'n groot risico op brokken de
zaak toch op 1 januari 1987 door te
drukken. Wat verliezen wij nu
helemaal als de datum 1 maart of
1 april wordt? Ik zou willen dat de
regering mij of heel duidelijk maakt
dat ik mij voor niets zorgen maak, of
het wijze besluit neemt om de
invoering met een paar maanden uit
te stellen. Wij hebben brokken gezien
bij de AOW-ers bij de invoering van
de Wet op de Tweeverdieners, wij
zagen hetzelfde bij de Wet op de
Ziektekostenverzekeringen, morgen
spreken wij over woningdelers, en de
studiefinanciering is ook een recent
voorbeeld van hoe het niet moet.
Laten wij nu bij een zo omvattende
wijziging van het wettelijke stelsel,
verstandig zijn en tijdig besluiten om
de uitvoerders iets meer tijd te
geven. Die tijd is hard nodig, ook om
aan alle betrokkenen duidelijk te
maken wat er gebeurt. Tevens kan
wat preciezer worden gekeken naar
een aantal uitvoeringsregels en
besluiten. Zo nodig kan de wet nog
verder worden gerepareerd. Ik wil dit
de regering dringend vragen. Wat mij
betreft, zou er geen sprake zijn van
gezichtsverlies of iets van dien aard,
maar juist van een heel eervolle
beslissing.

gekregen, omdat hij mijn suggestie
heeft opgevolgd om bij de Wet op de
Studiefinanciering een en ander
inderdaad in een computerprogramma op te nemen. De staatssecretaris
zou een mooi voorbeeld geven
wanneer hij althans daarmee een
begin maakt. Hij of zijn ambtenaren
kunnen dan zelf ontdekken waar het
precies aan schort. De mensen
moeten inzicht hebben in wat er
gebeurt.
Een enkele specifieke opmerking.
Allereerst de kopjesregeling in de
Invoeringswet. De opmerking van
mijn fractie in het nader verslag dat
wij kunnen instemmen met de
aansluiting op de belastigwetgeving
had betrekking op de bij nota van
wijziging ingevoegde aansluiting bij
de hantering van het kalenderjaar
door de fiscus. Door de werking van
de kopjesregeling wordt de leefvorm
een criterium voor de hoogte van de
loondervingsuitkering. Dit vormt daar
een kopje op, maar niet in alle
gevallen want, zo schrijft de regering,
voor alleenstaanden boven de 27 jaar
is zo'n regeling niet nodig. Als zij
alleen wonen vallen zij in tariefgroep
2 en daarmee komen zij boven de
sociale minimumnorm. Wonen ze
niet alleen, dan vallen ze in tariefgroep 1, maar omdat ze dan
minstens woningdeler zijn, bestaat er
nooit recht op het sociale minimum
voor een alleenstaande van 70 %. En
dus is een kopje niet nodig, zo luidt
de redenering. Daaruit is alleen maar
te concluderen dat de hoogte van de
loondervingsuitkering weliswaar
indirect, maar niet minder van
belang, wordt beïnvloed door de
leefvorm. Ik vind dat niet acceptabel.
Naar mijn idee zou het ook in het
systeem van de regering juister zijn
als de kopjesregeling wordt uitgebreid tot alle alleenstaanden boven
de 27 jaar. Is het bekend om hoeveel
gevallen het dan gaat en hoe hoog
de extra uitkeringslast is?

Ik denk dan ook dat de staatssecretaris de tijd heeft om mijn
suggestie die ik heb eerder heb
gedaan om de hele zaak op een
floppy te zetten, uit te werken. Ik heb
veertien dagen geleden van minister
Deetman een ingelijste floppy

Een tweede punt betreft de
thuiswonende jongeren beneden de
21 jaar. Zij zijn uitgesloten van het
recht op toeslag, waardoor hun
uitkering aanzienlijk lager kan komen
te ligen dan die van uitwonende
leeftijdsgenoten. Ik herhaal dat ik het
ongewenst vind dat mensen tijdens
de loondervingsperiode op verschillende uitkeringsrechten aanspraak
maken. Wij zullen het amendement
van mevrouw Van Nieuwenhoven op
dat punt steunen, evenals het andere
amendement, waarin het gaat om de
jeugdige arbeidsongeschikten.

Stelselwijziging
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Groenman
Het heeft mij verbaasd hoe weinig
alleenstaanden kennelijk van het
toeslagenrecht gebruik zullen maken,
gezien de geringe overblijvende
kosten van het amendement-Van
Nieuwenhoven dat over een bedrag
van ƒ 5 miljoen gaat. Daardoor is het
voor mij nog meer dan voorheen de
vraag, of alleenstaanden nu wel zo
blij moeten zijn met dat amendement. De totale lasten die met de
toeslagenwet zijn gemoeid, bedragen
namelijk, zo meen ik, bijna een
miljard gulden. Alles daarvan wordt,
met uitzondering van 5 miljoen,
uitgekeerd ten behoeve van afhankelijke partners. Per saldo wordt dat
uiteindelijk opgebracht door mensen
die over het algemeen geen toeslagrecht hebben, dus door alleenstaanden en tweeverdieners. Dat is
evenwel een heel ander punt van
discussie.
Wanneer denkt de staatssecretaris
te komen met een tijdpad voor de
uitwerking van het 1990-amendement?

D
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters
(CDA): Mijnheer de Voorzitter! Het
wetsontwerpje dat voor ons lag, was
eenvoudig en beperkt. Het betrof
enige reparatie op details van een
groot pakket van wetsvoorstellen
inzake de herziening van de sociale
zekerheid, dat wij hier dit voorjaar
hebben behandeld. Toen wij begonnen met de behandeling van dit
kleine reparatiewetje zat het er dik in
dat het zou uitdijen. Dat is intussen
ook prompt gebeurd. Dat is goed,
want zo zijn flink wat onduidelijkheden verhelderd en weggenomen,
vooral in de sfeer van de uitvoering.
Dat is winst, ook wanneer wij dat
alles nog kunnen doen voordat de
Eerste Kamer met de mondelinge
behandeling van het pakket begint.
In de schriftelijke behandeling
hebben wij een aantal extra punten
aangedragen, welke tot onze
tevredenheid daar geheel zijn
uitgesproken en opgelost. Daarom
zal ik niet alle details opnieuw naar
voren brengen. Wel kunnen wij ten
slotte instemmen met de verschillende soorten wijzigingen van het
wetsvoorstel. Hierbij denk ik allereerst aan de wetsvoorstellen die
ertoe strekken om onbedoelde
effecten te voorkomen. Ik noem het
bieden van een inkomensgarantie
aan uitkeringsgerechtigden, die niet
was afgestemd op het minimumloon

Tweede Kamer

en de leeftijd. Dit is terecht bijgesteld. Hetzelfde geldt voor een
inkomensgarantie die ver boven het
relevante sociale minimum ligt, voor
thuiswonende jongeren tot 21 jaar.
Er is bovendien sprake van een
positieve bijstelling met betrekking
tot het "kopje" van de beperkte,
bepaalde groep alleenstaanden, in de
geest van het ook door ons aanvaarde amendement ter zake.
Er zijn nogal wat wijzigingen die
duidelijkheid verschaffen over de
uitvoeringspraktijk. Mede naar
aanleiding van vragen van onze kant
zijn er vele kleine, maar relevante
wijzigingen aangebracht. Daarmee is
de substantiële schriftelijke behandeling afgerond.
Als je in casuïstiek vervalt over de
uitvoering, blijkt dat er sprake kan zijn
van allerlei "gevallen" die vragen
oproepen. Wij zijn blij dat die voor
het grootste deel zijn opgelost. Ik kan
mij voorstellen dat de staatssecretaris denkt dat het eind is bereikt; ik
hoop dat met hem. Anders moeten
wij maar zien.
Een ander onderdeel van dit
wetsvoorstel is, dat de Sociale
Verzekeringsraad een taak krijgt
krachtens artikel 16 van de nieuwe
Werkloosheidswet. Dat is wel een
goede bevoegdheid die de raad
krijgt. Wij stelden er prijs op dat de
staatssecretaris in de nota naar
aanleiding van het verslag helder
uiteenzette binnen welke beperkingen die bevoegdheid toch uitgeoefend zou kunnen worden. Het
vermoeden kan namelijk bestaan dat,
als die bevoegdheid te royaal wordt,
men de wet op een manier interpreteert die misschien iets verder gaat
dan bedoeld was bij de vaststelling.
De grenzen zijn nu duidelijker
aangegeven. Met de aangegeven
grenzen kunnen wij instemmen.
Er zijn veel woorden gewijd aan de
problematiek van de 260/261 dagen.
De staatssecretaris heeft gezegd dat
de adviesaanvrage waarschijnlijk in
de loop van het volgend jaar wordt
afgerond. Moet het inderdaad zo
lang duren? Volgend jaar kan
namelijk in januari beginnen en
eindigen in december. Wij zijn dan
ook zeer geïnteresseerd in het tijdstip
waarop wij dat advies tegemoet
kunnen zien.
Staatssecretaris De Graaf: Welke
adviesaanvrage bedoelt u?
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters
(CDA): Die over de problematiek van

Stelselwijziging

de 260 of de 261 dagen. Daaraan
zijn nogal wat bladzijden in de
schriftelijke gedachtenwisseling
gewijd.
Voorzitter! Door alle fracties is het
amendement met betrekking tot
1990 ter sprake gebracht. Wij vinden
het goed dat verder wordt gestudeerd over de vraag of verder
geïndividualiseerd kan worden en zo
ja, op welke wijze. Wij willen graag
nu toch vastgesteld zien, dat wat nu
voor de alleenstaanden wordt
geregeld niet een precedent behoeft
te zijn voor de uitkomst van die
studie. Dat is een beetje onze
moeilijkheid met de koppeling van
die twee gedachten. Op een gegeven
moment zullen onevenwichtigheden
uit de weg moeten worden geruimd
en dan rijst de vraag wat het
uitgangspunt wordt: stelling nemen
en dit als precedent zien of omgekeerd. Ziet de staatssecretaris dat
door aanvaarding van dit wetje een
precedent wordt geschapen voor de
resultaten van de studie?
Voorzitter! Ik wil nog een opmerking maken over de verzilvering van
de vakantiebonnen en over de vraag
hoe zich dit verhoudt met de invulling
van het inkomensbegrip. Wij zullen
daarop nader ingaan in het mondeling overleg dat wij deze week zullen
houden. Al accepteren wij de uitleg
van de staatssecretaris naar aanleiding van het verslag, dan nog zullen
wij daarop van de week terugkomen.
Wij treffen geruststellende
woorden aan in de stukken. Wij
willen daarin ook graag geloven,
maar de vraag blijft of inderdaad alle
bedrijfsverenigingen op tijd in de
startblokken kunnen staan, zoals uit
die geruststelling blijkt. Wij horen
hier en daar toch zorgelijke geluiden
en zouden daarop graag nog een
reactie krijgen.
Voorzitter! Mevrouw Van Nieuwenhoven heeft een amendement
ingediend over de jeugdige arbeidsongeschikten. Wij zijn erg benieuwd
naar de reactie van de staatssecretaris daarop. Het amendement, dat
aansluit bij de filosofie van de wet en
waarover de heer Linschoten een
duidelijke uiteenzetting heeft
gegeven, zien wij helemaal niet zo
zitten, gezien in het licht van wat wij
als lijn hebben aanvaard in de
Toeslagenwet, namelijk aanleunen
tegen de bijstandsvoorziening, maar
toch is het geen bijstandsvoorziening. Dat dubbelslachtige van de
Toeslagenwet speelt hier natuurlijk
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Kraaijeveld- Wouters
een rol. Wij aanvaarden de lijn die in
de Toeslagenwet is opgenomen.

Mevrouw Van Nieuwenhoven heeft
nog een aantal opmerkingen
gemaakt over artikel 16 van de
nieuwe werkloosheidswet en daarbij
speciaal het vierde lid voorgelezen.
Dit vierde lid doet bij lezing inderdaad wat merkwaardig aan, maar
biedt naar mijn oordeel voor de
praktijk van de uitvoering toch een

goed handvat. Ik ben blij dat ook zij,
evenals mevrouw Ter Veld eerder
deed, erkent zelf niet in staat te zijn
een betere formulering te vinden dan
wij nu hebben gevonden. De heer
Linschoten vroeg of de zaak binnen
de huidige w e t wellicht op een wat
andere manier te regelen was, maar
naar mijn oordeel hebben wij deze
verandering terecht aangebracht. Ik
verzeker mevrouw Van Nieuwenhoven dat ik graag bereid ben dit
element in de evaluatie mee te
nemen. Als uit de evaluatie zou
blijken dat het mogelijk is t o t een
betere formulering te komen, zal ik
de Kamer daar zeker van op de
hoogte stellen.
Mevrouw Van Nieuwenhoven heeft
een amendement ingediend dat ertoe
strekt thuisinwonende, uitkeringsgerechtigden, jonger dan 21 jaar een
toeslag te geven. Ik wijs erop dat
deze jongeren niet als alleenstaanden
beschouwd kunnen worden. Het
amendement dat mevrouw Van
Nieuwenhoven in het voorjaar op de
Toeslagenwet indiende, wilde alleen
alleenstaanden beschermen, zoals
ook de heer Linschoten in zijn
bijdrage terecht opmerkte. De heer
Linschoten kwam tot de conclusie,
en ik met h e m , dat er geen reden is
o m nu verder te gaan dan toen is
beoogd.
Voorts is in de meeste gevallen de
loondervingsuitkering ten minste
gelijk aan of hoger dan de de
A B W - n o r m voor thuiswonende
jongeren van 21 jaar. Door aan deze
jongeren een toeslag te geven, wordt
bescherming geboden tot een niveau
dat hoger is dan de A B W - n o r m . Het
bedrag ter hoogte van 7 0 % van het
minimumloon is hoger dan de
uitkering ingevolge de Bijstandswet.
Aanneming van het amendement is
in strijd met het minimum-behoeftekarakter van de regeling die voorligt.
Daarom moet ik alleen al op deze
gronden aanneming van het amendement sterk ontraden.
Ik ga nog even in op de uitvoeringsaspecten, omdat mevrouw Van
Nieuwenhoven ook daarover heeft
gesproken. Zij wees erop dat in de
huidige Ziektewet, de W A O en de
Werkloosheidswet/WWV een
onderscheid naarthuis- en uitwonenden ontbreekt. Om deze reden wees
zij dit onderscheid ook in de Toeslagenwet af. Ik wijs erop dat de huidige
regelingen voor alleenstaanden geen
minimumbescherming kennen. Dit
door mevrouw Van Nieuwenhoven
genoemde onderscheid is dus

Tweede Kamer

Stelselwijziging

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de woordvoerders voor hun inbreng over dit
wetsvoorstel voor reparaties in de
wetgeving voor de stelselherziening.
Ik ben ook bijzonder blij dat de Kamer
zo snel deze novelle met nog wat
aanvullingen heeft willen behandelen, omdat dit in ieder geval de
gelegenheid biedt om vroegtijdig te
laten blijken hoe deze Kamer over
deze zaak oordeelt vanwege de
behandeling van de stelselherziening
in de Eerste Kamer.
Ik ben er verheugd over dat
mevrouw Kraaijeveld het kwalificeerde als een goede zaak, dat wij
behalve w a t voorzien was vanwege
de gevolgen van een amendering,
ook in de nota van wijziging nog een
paar elementen hebben meegenomen die t o c h van wezenlijk belang
zijn voor de mensen en voor een
goede uitvoering. Ik heb nota
genomen van de opvatting van
mevrouw Van Nieuwenhoven, dat al
eerder op een aantal elementen de
aandacht was gevestigd. Verschillende woordvoerders hebben gevraagd
of dit nu het einde is. Voor zover ik
het kan overzien, is dit inderdaad nu
wel het einde van bijstellingen met
betrekking tot de stelselwijziging. Het
lijkt mij niet uitgesloten dat na de
invoering van de stelselwijziging blijkt
dat hier en daar toch nog de
behoefte aan bijstelling zal bestaan.
Ik herinner mij dat de invoering van
de Werkloosheidswet in 1952
gevolgd is door drie technische
wijzigingen. Het ligt dan zeker voor
de hand dat bij het operationeel
maken van de stelselherziening nog
enkele onvolkomenheden zullen
blijken te bestaan, die later tot
bijstelling zullen leiden. Maar voor
zover ik het op dit moment kan
overzien en er informatie over heb
weten te vergaren, ook uit opmerkingen van de uitvoerders, lijkt het mij
dat dit nu zeker niet het geval
behoeft te zijn.

helemaal niet aan de orde. De
uitvoeringstechnische aspecten waar
zij op wees, zijn in de stukken
uitvoerig besproken. Wel merk ik nog
op dat de beoordeling of iemand
thuis woont of uitwonend is, relatief
erg eenvoudig is. Wij hebben op dit
punt in het kader van de kinderbijslagwetgeving de nodige ervaring
opgedaan. Ik ben het overigens met
mevrouw Van Nieuwenhoven eens
dat haar voorstel niet geldt voor
enkele tienduizenden. Het betreft een
zeer beperkte groep. Echter, op
grond van de genoemde overwegingen meen ik deze suggestie van
mevrouw Van Nieuwenhoven toch te
moeten afwijzen.
Ik kom bij het voorstel van
mevrouw Van Nieuwenhoven,
verwoord in een amendement, met
betrekking tot de positie van de
jeugdige volledig arbeidsongeschikten. Deze mensen krijgen een andere
behandeling — deze constatering is
juist - dan de gedeeltelijk arbeidsongeschikten, die in het kader van
de I 0 A W een bepaalde garantie
hebben. Het is juist dat in een aantal
gevallen de volledig arbeidsongeschikten een beroep moeten doen op
de Algemene Bijstandswet. Dat erken
ik. Ik heb ook begrip voor de
achtergrond van de suggestie van
mevrouw Van Nieuwenhoven. Toch
wil ik er de klemtoon op leggen dat
dit voorstel moet worden ontraden.
Ik kan mevrouw Van Nieuwenhoven
met mijn benadering niet overtuigen,
maar toch hoop ik dat ik mijn
gevoelens omtrent deze zaak
duidelijk naar voren breng.
Ik wijs er allereerst op dat de
achttienjarige werknemer die volledig
werkt tegen het minimumloon, ook
beneden het bijstandsniveau voor
een alleenstaande blijft. Voor
negentien- en twintigjarigen is dat
ook het geval wanneer in deeltijd —
minder dan 35 respectievelijk 30 uur
per week — wordt gewerkt tegen het
minimumloon. In deze situaties kan
een beroep op bijstand worden
gedaan. Aanvaarding van het
voorstel van mevrouw Van Nieuwenhoven zou betekenen dat in geval van
loonderving in zijn algemeenheid een
hoger niveau van bescherming wordt
geboden dan tijdens arbeid het geval
is. Ik vind die situatie niet juist en ik
meen dan ook op deze gronden het
amendement sterk te moeten
ontraden. Ik wil hieraan het volgende
toevoegen.
De onevenwichtigheid die
mevrouw Van Nieuwenhoven heeft
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D e Graaf
geconstateerd, kan naar mijn mening
alleen worden weggenomen door het
beschermingsniveau van de IOAW
terug te brengen tot dat van de
Toeslagenwet. Het is bekend dat de
IOAW een beschermingsniveau geeft
tot het niveau van de bijstandsnormen. De Toeslagenwet gaat minder
ver, namelijk hooguit tot het eigen
relevante inkomen dat men verdiende. Hierdoor zal de uitkeringssystematiek in de IOAW echter in
belangrijke mate afwijkingen
vertonen van die in de Algemene
Bijstandswet. Ook dat element w o r d t
door ons bijzonder ongewenst
geacht.
Dan kom ik bij de vraag, wat zo'n
suggestie — als die al wordt
overgenomen — zal kosten. Het lijkt
mij verstandig o m de getallen te
noemen. Mevrouw Van Nieuwenhoven heeft hier ook om gevraagd. Het
betreft een compensatie van volledig
arbeidsongeschikten in de leeftijdsklasse van 18 t / m 20 jaar. Er zijn in
deze klasse 8.900 arbeidsongeschikten, van wie 7.600 mensen volledig
arbeidsongeschikt zijn. De kosten die
compensatie van deze groep naar het
niveau van gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een lOAW-aanvulling
met zich brengt, bedragen ongeveer
20 miljoen gulden. Dat zijn de
bruto-kosten. Er gaat nog iets af,
zoals mevrouw Van Nieuwenhoven
zal weten. Daarop ga ik nu in.
Daar de groep volledig arbeidsongeschikten voor 9 3 , 5 % uit vroeggehandicapten bestaat, waarvan er
circa 2.000 in een AWBZ-inrichting
verblijven, zal er een zeker inverdieneffect voor de A W B Z zijn van zo'n 6
miljoen gulden via de eigen bijdrage.
Er zou ook een zeker inverdieneffect
in het kader van de bijstandswet
kunnen optreden. Dit wordt door ons
tentatief geraamd op zo'n 4 miljoen
gulden. Dat betekent dat de bruto
kosten die ik zoeven noemde,
teruggaan naar 10 miljoen gulden
aan extra uitgaven. Dan kun je je
afvragen wat dit nu is op het totaal.
Dat hangt er maar van af waartegen
je dat gaat afzetten. Als je het tegen
het totaal van de uitgaven in een
bepaald deel van de sociale verzekeringen gaat afzetten, is het misschien
betrekkelijk weinig. Als je het echter
afzet tegen de huidige uitkeringslasten van 88 miljoen voor de arbeidsongeschikten tussen 18 en 20 jaar,
dan betekent de invoering van de
compensatie voor volledig arbeidsongeschikten een lastenverzwaring van
zo'n 1 1 % . Voor een goede afweging

van de cijfers zul je met name deze
vergelijking moeten hanteren. Ik
meen hiermee voldoende gereageerd
te hebben, ook in de richting van
mevrouw Groenman. Zij betuigde van
haar kant namelijk steun met de twee
wijzigingsvoorstellen.
De problematiek van de vakantiebonnen is aangesneden door
mevrouw Van Nieuwenhoven.
Mevrouw Kraaijeveld heeft er ook op
gewezen. De vraag is of dit punt aan
de orde komt bij het inkomensbesluit.
Dit lijkt mij voor de hand te liggen.
Mevrouw Kraaijeveld heeft gezegd
dat zij het voorbehoud wilde maken
om op die zaak terug te komen. Ik wil
zelf ook graag naar die discussie
overlopen. Ik meen dat deze al
overmorgen zal plaatsvinden.
Mijnheer de Voorzitter! In verband
met de kopjesproblematiek heeft
mevrouw Van Nieuwenhoven nog
eens gewezen op de naar haar
gevoel wat vreemde situatie dat twee
broers van 26 jaar het beter hebben
dan twee zussen van 28 jaar in een
vergelijkbare situatie. Dat klopt. Dit is
in de stukken ook aangegeven.
Eigenlijk zou je in die situatie ook
voor beneden-27-jarigen de krappe
invulling moeten hanteren. Dat
hebben wij niet willen doen. Wij
hebben dat royaal willen behandelen.
Ik vind dan niet dat je zo'n royale
behandeling als het ware moet
honoreren of afstraffen door
hetzelfde te doen voor de boven-27jarigen. Ik heb hiermee tevens een
reactie gegeven in de richting van
mevrouw Groenman. Zij moet van die
stapjes eigenlijk niets hebben. Zij wil
veel meer individualiserend bezig
zijn. Mijn reactie op haar inbreng is
evenwel hetzelfde.
Voorzitter! Ik kom op de opstapjes.
Mevrouw Van Nieuwenhoven wijst
erop dat er nadere regels kunnen
worden gesteld. Zij stelde de vraag of
je in dat kader een hardheidsclausule
zou kunnen toepassen en bij
voorbeeld in plaats van één twee
stapjes zou kunnen doen. De wet
kent geen hardheidsclausule, maar
kent wel de mogelijkheid om in
bijzondere omstandigheden individueel tot een wat andere invulling te
komen. Ik wil dit echter niet als een
hardheidsclausule kwalificeren. Als
men de stukken er nog eens op
naleest, vindt men daarin de juiste
kwalificatie.
Mevrouw Van Nieuwenhoven heeft
haar zorg uitgesproken over de
mogelijkheid van invoering per 1
januari 1987. Zij stelde in dat

verband met name de vraag of er
nog meer reparaties komen. Ik heb al
aangegeven dat dit niet het geval is.
Daarin behoeft dus geen zorg
gelegen te zijn. Ik zelf heb de
overtuiging dat het mogelijk moet
zijn, aannemend dat de parlementaire
behandeling aan de overzijde op tijd
wordt voltooid volgens de huidige
plannen, o m de invoering per 1
januari 1987 te laten geschieden. Ik
kom hier direct nog even op terug
naar aanleiding van een opmerking
van mevrouw Groenman.
Ik ben blij dat mevrouw Van
Nieuwenhoven nu al heeft gezegd
dat zij waarschijnlijk voor dit wetsvoorstel zal stemmen. Ik houd het
erop dat dit zal lukken. Zij had er wel
behoefte aan nog eens nadrukkelijk
te stellen dat dit geen instemming
betekent met de voor de verkiezingen
aangenomen stelselherziening. Dat
had ik wel ongeveer aangevoeld. Dat
neemt niet weg dat als zij zou voor
stemmen, ik daar uiteraard gelukkig
mee ben.
De heer Linschoten heeft nog eens
alle elementen de revue laten
passeren. Hij heeft op grond van de
argumenten die wij gebruikt hebben
instemming betuigd met de voorstellen in de novelle en met de voorstellen uit de daarbij gevoegde nota van
wijziging. Ik ben dankbaar voor deze
instemming. Ik heb al gereageerd op
de voorstellen die verwoord zijn in
het amendement. Terecht heeft de
heer Linschoten erop gewezen dat
het bij de uitbreiding van toen alleen
ging om de alleenstaanden en niet
om de thuiswonenden. Ik dank hem
dus voor de instemming die hij
betuigt met de door ons gedane
voorstellen.
Ik kom toe aan mevrouw Groenman. Als ik haar inbreng goed heb
beluisterd, was haar eerste vraag of
dit voorstel nu wel zo noodzakelijk
was. Ik dacht in de stukken voldoende te hebben aangegeven dat die
noodzaak er wel was. Haar vraag
ging waarschijnlijk verder met de
opmerking of zo'n haast en zo'n
overijlde behandeling, zoals zij dat
kwalificeerde, wel nodig was.
Daarover hebben wij al de nodige
gedachtenwisselingen gehad. Ik denk
dat wij het op dit punt niet eens
worden. Ik blijf van oordeel dat een
en ander op een verantwoorde wijze
is gegaan, ook gezien de vrij
langdurige behandeling van de
stelselherzieningsvoorstellen en de
adviesorganen die geraadpleegd zijn,
alsmede de adviesperiode die moest
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D e Graaf
worden doorlopen. Dan kun je naar
mijn mening bepaald niet spreken
van een overijlde behandeling,
alhoewel ik zeer wel besef dat als je
voor de invoering van zo'n vrij
complex aantal voorstellen staat, dat
bepaald een fikse opgave is.
Mevrouw Groenman stelde ook de
vraag of nu het einde is bereikt.
Daarop heb ik al antwoord gegeven.
Zij meende nu toch nog even aan de
rem te moeten trekken. Dat zou
inderdaad een verder uitstel betekenen. W a t verliest de regering
daarmee? Het belangrijkste element
zit hem in de nu geprognotiseerde
uitgaven voor enerzijds de rijksoverheid en anderzijds de sociale
fondsen. Elke vertraging zorgt voor
een vrij forse meeruitgave voor de
rijksbegroting en uiteraard voor een
mindere uitgave van de fondsen. Ook
o m die reden hechten wij eraan dat
deze stelselherziening zo snel
mogelijk, dus op 1 januari aanstaande, wordt ingevoerd.
Mevrouw Groenman vroeg ook nog
even aandacht voor het door haar
bepleite computerprogramma. Ik kan
daarover nog niet volledig zijn. Er is
namelijk een nota naar mij onderweg.
Er is onderzocht of dit voorstel
werkbaar is. De conclusie van deze
nota daarover is negatief. Het is dus
volgens deze nota geen haalbare
zaak. Het is technisch moeilijk
uitvoerbaar, financieel onverantwoord en ook uit een oogpunt van
behoefte is het niet haalbaar. Ik heb
nog geen conclusie getrokken, omdat
ik deze nota nog niet goed heb
kunnen beoordelen. De eerste
aanwijzing gaat dus in de richting dat
het niet werkbaar is. Ik ben graag
bereid om de Kamer hierover
schriftelijk mededelingen te doen,
zodat ik de zaak w a t uiteen kan
zetten. Met deze wetenschap in mijn
hoofd achtte ik het niet juist hierover
nu niets te zeggen. Vandaar dat ik
ongeveer wil laten weten in welke
richting het zal gaan, ook al is de
beslissing nog niet definitief
genomen.

allerlei situaties voordoen die zo
verschillend kunnen zijn, dan het
bijna ondoenlijk is o m dit in een goed
programma in te bedden. Ik zal in de
brief ook hierop ingaan, zodra de
beslissing is genomen. Wij moeten
dit overigens snel doen, omdat wij
ook de Eerste Kamer op dit punt
duidelijkheid moeten verschaffen.

vrage inzake de problematiek van de
260 of 261 dagen per jaar in verband
met de gemiddelde uitkering. In de
stukken heb ik kennelijk een datum
genoemd.

Mevrouw G r o e n m a n (D66): Begrijp
ik de staatssecretaris goed, dat hij
eerst een beslissing neemt en ons
later daarover mededelingen zal
doen? Wij kunnen daar dus niet meer
over praten, want de beslissing is al
genomen. De staatssecretaris vindt
de materie te moeilijk en hij meent
dat er weinig behoefte aan een
dergelijk programma is. Ik denk dat
die discussie juist heel interessant is.

Staatssecretaris D e Graaf: Er valt
nog het een en ander te doen. Ik wil
toezeggen dat wanneer wij dit " i n de
loop van het volgend jaar" naar
voren kunnen schuiven, ik daar graag
aan zal meewerken. Ik kan daar op
dit moment verder niets over zeggen.
Mevrouw Kraaijeveld heeft ook
gevraagd of alle uitvoeringsorganen
op dezelfde wijze in de startblokken
staan. Als het goed is, is dit het
geval. Voor alle uitvoeringsorganen
geldt dezelfde datum van invoering.
Het is mij bekend dat men zeer goed
op de invoering van deze wetgeving
voorbereid is. Ik doel met name op
de bedrijfsverenigingen. Waarschijnlijk is haar vraag ingegeven door
kranteberichten over problemen met
het op korte termijn invoeren van de
verzekerdenadministratie. Hier is
nogal wat discussie over. Misschien
is dit bij haar blijven hangen. Dit staat
in beginsel los van de invoering van
de stelselwijziging.

Staatssecretaris D e Graaf: Er blijkt
dat studiefinanciering gans iets
anders is dan een zo complexe
materie als de wetgeving inzake de
sociale zekerheid. Er kunnen zich

Staatssecretaris D e Graaf: Meestal
functioneert het zo. Ik kom met
wetsvoorstelleh naar de Kamer. Dat
zijn ook beslissingen die al zijn
genomen. Vervolgens vindt er
gemeen overleg plaats. Uiteindelijk
heeft de volksvertegenwoordiging
het laatste woord.
Mevrouw Kraaijeveld heeft
gesproken over het amendement
waarin de termijn van 1990 is
genoemd. Mevrouw Groenman heeft
naar het tijdpad van de uitwerking
gevraagd. Ik kan dit niet exact
aangeven. Het staat wel vast dat dit
op een zodanig tijdstip moet
gebeuren dat de wetgevende arbeid
afgerond is voordat wij het jaar 1990
bereiken. Daar zal ik uiteraard het
tijdpad op richten.
Mevrouw Kraaijeveld heeft erop
gewezen dat dit geen precedent mag
scheppen voor de positie van de
alleenstaande. Dat lijkt mij juist. Wij
zullen deze zaak volledig open
benaderen. Wij zullen voorstellen
doen zonder dat er sprake van
precedentwerking zal zijn. Als dat het
geval zou zijn, zou al vaststaan wat er
na 1990 op dit punt moet worden
geregeld. Wij willen dit tot een later
tijdstip uitstellen.
Ik onderschrijf het betoog van
mevrouw Kraaijeveld op hoofdlijnen.
Zij was gelukkig met de uitbreiding.
Zij stemde in met onze voorstellen en
zij sprak haar waardering uit voor de
in de nota opgenomen toelichting
over de bevoegdheden die wij aan de
Sociale Verzekeringsraad hebben
gegeven. Die zijn zorgvuldig geformuleerd, waardoor een verkeerde
ontwikkeling kan worden voorkomen.
Zij vroeg verder naar de adviesaan-
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Mevrouw G r o e n m a n (D66): Is deze
nota tot stand gekomen in overleg
met ambtenaren van het ministerie
van Onderwijs? Daar heeft men
namelijk wel iets kunnen realiseren.

Mevrouw K r a a i j e v e l d - W o u t e r s
(CDA): Daar staat " in de loop van
het volgend jaar".

Mevrouw K r a a i j e v e l d - W o u t e r s
(CDA): Voorzitter! Mijn vraag had
hier niets mee te maken. Mijn vraag
is ingegeven door een aantal
ontmoetingen met mensen van
bedrijfsverenigingen. Hieruit bleek
dat de één veel optimistischer over
de invoering spreekt dan de ander.
Sommigen zijn zeer pessimistisch.
Staatssecretaris D e Graaf: Ik ben
van nature zeer optimistisch.

D
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor zijn antwoorden. Ik moet hem echter een
waarschuwing geven, als hij de
Kamer bedankt voor de snelheid
waarmee de Kamer deze wetgeving
behandelt. De staatssecretaris moet
ophouden ons daarvoor te complimenteren, omdat men met snelheid
van behandeling van deze ingewikkelde wetgeving niet altijd even blij
moet zijn. Er worden dan soms hele
rare uitspraken gedaan. Zojuist
hoorde ik de staatssecretaris zeggen,
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Van Nieuwenhoven
bij de beantwoording van vragen van
mevrouw Groenman, dat hij met
wetten naar de Kamer kwam en dat
de Kamer daarover vervolgens
oordeelde. De staatssecretaris weet
best dat dit een misvatting is. Hij
komt met voorstellen van wet naar
de Kamer en vervolgens oordeelt de
Kamer hierover. Kracht van wet
hebben de voorstellen pas, als zij in
het Staatsblad zijn gepubliceerd. De
staatssecretaris moet ons dus niet zo
snel complimenteren.
Hij is van mening dat er met deze
reparatie-wetgeving een einde — op
dit moment zeg ik er voorzichtigheidshalve bij — aan de reparatie van
de stelselherziening gekomen is. Hij
gaat ervan uit dat er, nadat de
stelselherziening ingevoerd zal zijn —
dat zal in januari zijn — hier en daar
nog wel het een en ander gewijzigd
moeten w o r d e n . Ik denk dat er heel
veel gewijzigd moet worden. Ik
voorspel dit nu vast. Ik kan hier dan
over een half jaar opnieuw staan en
zeggen, dat ik opnieuw gelijk heb
gekregen. In de politiek is dat nooit
echt vervelend.
De staatssecretaris heeft gelijk met
de opmerking, dat wij op dit moment
ook niet in staat zijn, artikel 16 W W
anders te formuleren. Ik bedoelde
echter — ik hoop dat hij dit goed
heeft begrepen - dat dit artikel
beter geformuleerd zou moeten
worden. Wij zullen dit met elkaar
moeten proberen. Het gaat erom, dat
mensen met wisselende arbeidsuren
of arbeidspatronen rechtszekerheid
in deze wetgeving moeten vinden.
Het is heel moeilijk, zeker voor een
uitkeringsgerechtigde, o m aan de
hand van deze tekst te zien dat hij
hieraan rechtszekerheid kan ontlenen.
Ik kom vervolgens te spreken over
de amendementen. Ik ben van
mening en ik bestrijd hiermee de
opvatting van de heer Linschoten,
dat het een politieke keuze is of je in
de Toeslagenwet het onderscheid
tussen inwonende en uitwonende
jongeren wilt maken. Dit onderscheid
is tot nu toe in ieder geval in de
wetgeving nooit gemaakt. Mevrouw
Kraaijeveld heeft al aangegeven hoe
ingewikkeld de kwestie is geworden.
In de Toeslagenwet telt inderdaad
het criterium van de minimumbehoefte mee. Mijn fractie heeft dit
toegegeven, al zou zij het liever
anders gezien hebben. Nergens staat
dat dit ook het geval zou moeten zijn
voor de al dan niet thuiswonende
jongeren. De verfijning die met deze

reparatie aangebracht wordt, had
wat ons betreft niet plaats hoeven te
vinden. Aan het adres van de heer
Linschoten merk ik op, dat dit wat
mijn fractie betreft een politieke
keuze is. Het gaat dus zeker niet om
een technische reparatie. Het kan
voor de fractie van de heer Linschoten om een technische reparatie
gaan, maar voor mijn fractie gaat het
om een principieel standpunt. Wij
vinden dat men deze categorie
jongeren niet op deze manier met het
minimum behoefteniveau van de
A B W behoeft te confronteren in de
loondervingsfase.

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Dat was uw bedoeling! Ik
probeer steeds uiteen te zetten, dat
dit niet de bedoeling van de fractie
van de PvdA was. De heer van
Linschoten maakt zich schuldig aan
een misvatting, als hij ons amendement op deze manier interpreteert. Ik
hoop dat de heer Linschoten nu
duidelijk is, dat het voor ons wel
degelijk om een politieke keuze gaat.
Ik heb heel goed geluisterd en
opgemerkt, dat zowel van de kant
van de staatssecretaris als van de
kant van de regeringsfracties
hiervoor weinig bijval valt te verwachten.

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De
heer Linschoten en ik hebben
evenmin als het departement
voorzien dat wij met het amendement iets deden wat op zichzelf in
strijd was met de normen die
sowieso aan de betaling van lonen
aan personen onder 23 jaar gekoppeld zijn. Dat is het probleem
waarover deze reparatie gaat. Nieuw
is — dat is destijds beslist niet in
voorbesprekingen aan de orde
geweest - dat de ABW-norm van
thuiswonend of uitwonend voor
jongeren onder 21 jaar bij reparatie
hierin wordt gebracht. Wij zeggen
dat wij dat niet wenselijk achten.
Wat artikel 45 van de WAO
betreft, ben ik blij dat de staatssecretaris heeft toegegeven dat het
mogelijk is nadere regels te stellen. Ik
besef met hem dat het niet mogelijk
is om artikel 4 5 sowieso als hardheidsclausule te hanteren. Ik heb
naar ik meen in eerste termijn gezegd
dat ik hoop dat het als een hardheidsclausule zou werken. Ik
bedoelde daarmee dat de uitvoeringsorganen, de bedrijfsverenigingen, wat dit betreft een vaste
interpretatie kunnen hebben van de
wijze waarop zij met dit artikel
kunnen omgaan. Wat dit betreft, is er

Tweede Kamer

Stelselwijziging

14 oktober 1986
TK10

De heer L i n s c h o t e n (VVD):
Voorzitter! Ter voorkoming van een
tweede termijn mijnerzijds merk ik op
dat ik, in wat ik zojuist gezegd heb,
geen principieel onderscheid maak
tussen thuiswonenden en uitwonenden. Ik maak een principieel onderscheid - zoals mijn fractie dat ook
gedaan heeft bij het debat over de
stelselwijziging — tussen wie wel en
wie niet in het kader van het stelsel
als alleenstaanden worden gezien.
Daarom gaat het en dat is de
principiële stroomlijning naar de
A B W toe.
Mevrouw N i e u w e n h o v e n (PvdA):
Dat mag zo zijn, maar op het moment
dat deze reparatie aan de orde is,
wordt er in het onderscheid een
verfijning aangebracht, door voor 18tot 20-jarigen wel de nadere
verfijning voor uit- of thuiswonende
aan te brengen, terwijl dit voor 21 tot 23-jarigen niet gebeurt. Op deze
manier wordt de A B W - n o r m
overgenomen in de Toeslagenwet.
De heer Linschoten (VVD): Dat was
toch ook de bedoeling!

De heer Linschoten (VVD): Een
correctie daarop. Ik geloof dat, als
wij nog eens goed in herinnering
roepen hoe dit amendement in de
Kamer aan een meerderheid is
gekomen — mevrouw Van Nieuwenhoven weet precies hoe zij met de
fracties van de VVD en het CDA
daarover besprekingen heeft gevoerd
— duidelijk is dat het uitdrukkelijk de
bedoeling was van mevrouw Van
Nieuwenhoven o m alleenstaanden
onder de werking van de Toeslagenwet te brengen. Vandaar haar
amendement. Dat element mag dan
ook worden gezien als de interpretatie van het amendement. Dan is het
volstrekt terecht als ik constateer dat
dan ook heel nadrukkelijk het
onderscheid tussen alleenstaanden
en niet-alleenstaanden moet worden
aangebracht. Mevrouw Van Nieuwenhoven moet er dan geen andere
discussie bij betrekken. Dat was ook
in het debat over de stelselwijziging
de principiële keus. Daarin hebben
wij mevrouw Van Nieuwenhoven
gesteund. Verder was er niets, ook
niet de nadere verfijning die zij
aangeeft, aan de orde.

10-417

Van Nieuwenhoven
dan iets meer mogelijk dan op dit
moment geldt.
Ik ben blij met de toezegging van
de staatssecretaris over de evaluatie.
Ik moet vervolgens nog iets zeggen
naar aanleiding van de vraag van de
heer Linschoten waarom ik het
amendement heb voorgesteld om de
100% arbeidsongeschikte jongeren
een hoger grondbedrag in de AAW te
geven. De heer Linschoten heeft in
zekere zin gelijk, dat wij dit amendement al eerder hebben ingediend.
Dat is gebeurd op de IOW, voordat
deze IOAW werd De bijzondere
problematiek van de gedeeltelijk
arbeidsongeschikten ten opzichte
van de 100% arbeidsongeschikten is
dus pas ontstaan op het moment dat
de IOW IOAW werd. Daarvoor was
die nog niet aan de orde. De
staatssecretaris heeft gelijk dat, als je
een en ander verder regelt in de
IOAW, er iets gebeurt wat niet
wenselijk geacht wordt. Dat is ook de
reden dat ik een amendement heb
ingediend op de AAW. Wij willen
komen tot een herstel op de volgens
ons voor de systematiek van de wet
beste manier. Als een andere manier
gevonden kan worden om deze zaak
in de IOAW onder te brengen, is dat
voor mijn fractie hetzelfde. Het gaat
ons erom, dat het onderscheid
tussen 100% arbeidsongeschikte
jongeren en 50% arbeidsongeschikte
jongeren van de baan is.

Mevrouw Groenman (D66):
Mijnheer de Voorzitter! De staatssecretaris dacht dat ik ook van dit wetje
vond dat het wat overijld werd
behandeld. Dat is natuurlijk niet het

geval. Wij hebben dit wetje echter
nodig omdat de eerdere behandeling
zo overijld plaatsvond. Ik blijf de
invoering per 1 januari 1987 riskant
vinden, zoals veel wetten achteraf
brokken blijken te veroorzaken. Ik
denk daarbij aan de wetgeving over
de ziektekostenverzekerring, over de
studiefinanciering, over de AOW bij
de tweeverdieners enz. Ik bedoel dat
hieruit lering moet worden getrokken.
Een andere zaak is de vergelijking
van arbeidsongeschikten onderling.
Het valt mij op dat de staatssecretaris stelt dat het onredelijk is dat
volledig arbeidsongeschikten-vroeg
gehandicapten minder bescherming
hebben dan gedeeltelijk arbeidsongeschikten-vroeg gehandicapten. Dat
zou men onredelijk kunnen noemen
maar vervolgens wordt een vergelijking gemaakt met geheel niet
arbeidsongeschikte jongeren. Ik vind
dat men die vergelijking zo niet mag
maken. De staatssecretaris gaat
verder en zegt dat een en ander te
duur uitpakt. Ik meen met mevrouw
Van Nieuwenhoven dat het minder
zou kunnen zijn dan ƒ 10 miljoen. Wij
moeten uit een oogpunt van rechtsgelijkheid toch wat anders doen dan
de bewindsman ons nu zo halsstarrig
en klemmend heeft voorgehouden.
Ik begrijp niet dat de staatssecretaris de computerkwestie met een zo
korte reactie afdoet. Hij zegt dat het
niet haalbaar is en dat hieraan geen
behoefte bestaat. Voorzitter!
Uitvoeringsorganen kunnen op dit
moment wèl met computerprogramma's werken. Het enige, waar het
ons om gaat, is dat de computerisering op dit moment volstrekt aan de
gebruikers voorbijgaat en dat zijn er
nogal wat. Als de verwijzing naar de
studiefinanciering relevant is, is dat
systeem ten minste zo ingewikkeld
en daar kan het wèl. Het is niet de
bedoeling dat het gehele bestand van
gerechtigden in de computer komt.
Het gaat alleen om het systeem. Als
het te moeilijk is, deugt het systeem
blijkbaar niet. Burgers moeten weten
wat er gebeurt en hoe de overheid
reageert als hun woon-, werk- of
leefsituatie verandert. Zij hebben er
recht op, in financiële zin te weten
wat dit betekent. Mijn fractiegenoot
Kohnstamm zal hierover morgen, bij
de behandeling van de begroting van
Algemene Zaken, spreken. De
staatssecretaris hoort er nog wel van.
Het is ons in elk geval te mager
wanneer hij het laat bij de mededeling, dat het niet kan.
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Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet
schrik van de kosten in die zin dat ik
op grond daarvan moet stellen: dat
moet niet worden gedaan. Ik meen
dat er sprake is van een rechtsongelijkheid, die volgens ons niet mag
bestaan. De kosten, verbonden aan
uitvoering van ons amendement
inzake alleenstaande deeltijdwerkers,
is maar vijf miljoen. Nu gaat het om
een veel kleinere categorie. Ik denk
dan: zou die tien miljoen niet het
gevolg zijn van een erg ruime
berekening en zou het bedrag niet
veel lager liggen? Zelfs echter als het
tien miljoen is, denk ik, zeg ik nog
maar eens voor alle duidelijkheid, dat
het dit waard is, omdat wij die
rechtsongelijkheid voor die categorie
jongeren absoluut niet moeten laten
bestaan.

D

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik was zo blij, dat ik
mevrouw Van Nieuwenhoven een
compliment kon maken maar nu blijkt
dat zij dit in dit concrete geval niet
waardeert. Ik vind dat jammer maar
ik begrijp haar motieven wel. Toch
dacht ik dat ik onvolledig zou zijn
wanneer ik niet zou laten blijken dat
ik waardering voelde.
Zij meent dat ik gezegd zou hebben
"Ik kom hier met wetten". Ik geloof
dat ik dat niet heb gezegd. Misschien
heb ik gesproken over wetsontwerpen. Dat is een wat verouderde term.
De Voorzitter: U hebt gezegd: "Ik
kom hier als ik een beslissing heb
genomen.". In materiële zin is dat
natuurlijk ook zo.
Staatssecretaris De Graaf: Wij
komen hier naar toe als het kabinet
beslissingen heeft genomen. Dat
betekent werkelijk niet dat een en
ander daarmee wet is. Stel je voor!
Vervolgens heb ik gesproken over het
gemeen overleg; wat dat betekent,
heb ik onder woorden gebracht.
Voorzitter! Er is nader gesproken
over het omschrijven van werkloosheidsbegrippen, artikel 16 van de
WW. Ik ben al ingegaan op de
evaluatie maar mevrouw Van
Nieuwenhoven meent dat wij hier
toch tot een betere formulering
zouden moeten komen. Als dat beter
kan. Voorzitter, ben ik graag bereid
om dat te doen. In deze zin wil ik
daarop best verder studeren. Als dat
tot een betere uitkomst kan leiden,
waarom zullen wij dat dan niet doen?
Wat de thuis- en inwonenden in
het kader van de Toeslagenwet
betreft, heb ik niets toe te voegen
aan wat ik daarover al heb gezegd. Ik
begrijp dat dit voor mevrouw Van
Nieuwenhoven een belangrijke zaak
is. Daarom houdt zij aan haar ideeën
vast maar ik moet verwijzen naar wat
ik daarover al eerder heb gezegd. Zij
verwees ook naar artikel 45 van de
WAO en wellicht is het goed, hierop
nader in te gaan omdat er anders
mogelijk een misverstand rijst. Het is
mogelijk, in bijzondere gevallen
afwijkende regelen te stellen. Indien
de noodzaak daartoe zich voordoet,
kan daartoe worden besloten, maar
vooralsnog zien wij daartoe geen
aanleiding. Misschien heb ik de
indruk gewekt dat de uitvoerders in
individuele gevallen tot een andere
toepassing kunnen komen. Dat kan
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D e Graaf
alleen indien in de bijzondere
gevallen nadere regels worden
getroffen en anders niet. Ik heb er
behoefte aan, dat met nadruk te
stellen.

ving, maar dat dan de I 0 A W in die
zin zou moeten worden aangepast.

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Dat vind ik nogal wat!

De heer L i n s c h o t e n (VVD): Zij wil
het doen via de A A W !

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Van mensen van de GMD's
horen wij, dat in de praktijk blijkt dat
het eerste opstapje van de 7 0 %
loonsubsidie aan de werkgever geen
effect heeft. Het leidt althans tot
weinig plaatsingen van mensen
waarvoor het bedoeld is. Als dat
verschijnsel zich in de praktijk
voordoet en er een artikel is waarin
staat, dat er in bijzondere gevallen
nadere regels kunnen worden
gesteld, vraag ik mij af of dit niet een
bijzonder geval is. De bedoeling van
de wet is, dat door middel van de
loonkostensubsidie meer mensen
aan het werk gaan. Wij moeten
echter constateren, dat er veel
minder mensen aan de normen
voldoen en er dus veel minder
mensen aan het werk gaan dan ook
de bedoeling van de staatssecretaris
is. Anders wordt zo'n eerste opstapje
toch niet mogelijk gemaakt?

Staatssecretaris D e Graaf: Dat is
juist. Ik heb echter geen argumenten
meer toe te voegen aan hetgeen ik al
heb gezegd.

Staatssecretaris D e Graaf: Ik heb
daar niets meer aan toe te voegen.
Dan is er nog de zaak van het
computerprogramma. Mijnheer de
Voorzitter! Mevrouw Groenman
suggereerde dat ik de zaak met één
klein velletje zou afdoen. Ik heb hier
weliswaar één klein velletje voor mij,
maar dat is er één uit vele. Ik heb de
Kamer een brief beloofd. Daarin
hoop ik het hoe en waarom uiteen te
zetten. Als ik dat serieus op twee
velletjes kan doen, zal ik er geen drie
voor gebruiken.

Staatssecretaris D e Graaf: Ik denk
dat de tijd te kort is om tot een
verantwoorde afweging te komen
van het effect van zo'n opstapje. Het
lijkt mij daarom goed, dit in de
evaluatie te betrekken. Wij kunnen
ons zeker niet baseren op een aantal
voorlopige reacties uit de uitvoeringswereld, te meer omdat het hier
gaat om de W A G W . Wij zitten nog in
een periode van drie jaar waarin
plannen worden ontwikkeld. Ik vind
dat de tijd tot nu toe te kort is
geweest om t o t een conclusie te
komen. Ik zou dat althans niet willen
doen.
Mevrouw Groenman sprak over de
rechtsongelijkheid door het verschil
in behandeling tussen arbeidsongeschikten die volledig en arbeidsongeschikten die gedeeltelijk ongeschikt
zijn. Ik kan mij die benadering wel
indenken, gelet op de cijfers in de
stukken. Ik heb echter ook een aantal
andere overwegingen genoemd.
Mevrouw Groenman wijst er terecht
op, dat ik de aandacht heb gevestigd
op de positie van werkende jongeren
die op een gegeven moment
werkloos worden. Ik wil daarmee
volstaan. Ik heb duidelijk aangegeven
dat je in mijn visie als je al iets zou
willen doen dat niet dient te doen in
het kader van de toeslagenwetge-
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Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): In uw antwoord aan mevrouw Groenman trekt u een
vergelijking met werkende jongeren
die werkloos zijn geworden. Ik geef
toe dat die vergelijking kan worden
gemaakt. Vergelijkt men echter de
vooruitzichten van een 1 0 0 %
arbeidsongeschikte jongere in die
leeftijdscategorie en een werkloze
jongere, die onder alle plannen die
de regering nu maakt gaat vallen en
daardoor misschien weer aan het
werk komt, dan is het verschil nogal
groot. Ik moet heel eerlijk zeggen,
dat ik het ietwat schrijnend vind als
die twee categorieën worden
vergeleken. Mij gaat het erom, dat er
een groot verschil wordt gemaakt
tussen 1 0 0 % arbeidsongeschikten
en 5 0 % arbeidsongeschikten. Als zij
beiden in dezelfde situatie zijn, is er
toch een verschil in de uitkering die
zij uiteindelijk krijgen. Mijn amendement strekt er alleen toe, een
reparatie aan te brengen voor de
categorie van 1 0 0 % arbeidsongeschikten.
Staatssecretaris D e Graaf: Dat is mij
duidelijk. Ik erken dat de positie van
een werkloze jongere een andere is
dan die van een volledig arbeidsongeschikte. Dat is duidelijk. Mevrouw
Van Nieuwenhoven spreekt over een
schrijnend verschil. Het behoeft
natuurlijk niet schrijnend te zijn. Als
men met de uitkering beneden het
bijstandsniveau komt, kan men een
aanvulling krijgen. In financiële zin is
een vergelijking met een werkloze
jongere wel mogelijk, hoewel de
posities van de twee natuurlijk
verschillend zijn.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Dan worden de uitvoeringskosten weer veel hoger!
Staatssecretaris D e Graaf: Ik heb
ook gezegd dat het weglekeffect
naar de Algemene bijstandswet maar
vier miljoen is.
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De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, over dit
wetsvoorstel aanstaande donderdag,
na de lunchpauze te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel W i j z i g i n g van de
W e t op de Raad v a n S t a t e , de
W e t administratieve rechtspraak
o v e r h e i d s b e s c h i k k i n g e n en d e
V r e e m d e l i n g e n w e t (18 803).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
De heer S c h u t t e (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Enkele weken geleden
behandelde de Kamer een voorstel
om unusrechtspraak mogelijk te
maken bij hoger beroep in strafzaken.
Dat voorstel was er één in een reeks
van voorstellen die de grote werklast
van de rechterlijke macht moeten
helpen verlichten. Vandaag is een
voorstel aan de orde dat tot een
andere reeks behoort, namelijk de
reeks van voorstellen tot verhoging
van de opbrengst van griffierechten.
Ik ga er nu even aan voorbij dat
tevens enkele voorstellen worden
gedaan tot verkorting van procedures. Het belangrijkste is echter, dat
griffierechten zullen worden ingevoerd bij Kroonberoep en dat ze
worden verhoogd bij AROB-beroep.
Ik noem beide reeksen voorstellen
na elkaar, omdat duidelijk is dat ze,
wat de officiële motivering betreft,
van elkaar verschillen, maar qua
effect elkaar wel eens zouden kunnen
aanvullen. De Kamer heeft uitgespro-
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ken dat het griffierecht niet mag
worden gehanteerd als middel ter
beperking van het aantal b e r o e p s p r o
cedures. Dit behoeft echter niet te
verhinderen dat een griffierecht
feitelijk tot zo'n beperking leidt. Als
zodanig vervult het niet alleen een rol
in het streven naar kostenbeheersing
bij de rechtspleging, maar mogelijk
ook een rol in een beleid ter verlichting van de werklast van de rechterlijke macht. Op zichzelf behoeft dit
geenszins verwerpelijk te zijn, zolang
vaststaat dat de hoogte van het
griffierecht niemand van een gang
naar de rechter behoeft af te houden.
De toegang tot de rechter moet voor
iedere burger vrijstaan, maar als het
dringen wordt voor de toegangsdeur,
is het niet onredelijk, aan iedere
justitiabele te vragen of hij nog even
wil nadenken over de belangen die hij
via de rechter wil verzekeren. Ook
het gebruik maken van rechten gaat
niet buiten iemands verantwoordelijkheid o m . Hoe hoog een griffierecht
mag zijn zonder een reële belemmering te vormen, is niet alleen
afhankelijk van de financiële positie
van de belanghebbende, maar ook
van de relatie tussen het belang dat
voor hem in het geding is en de
kosten die hij moet maken. Op
zichzelf is een recht van ƒ 150,- voor
A R 0 B - en Kroonberoep, zoals nu
wordt voorgesteld, niet te hoog.
Vrijwel steeds zullen voor betrokkenen belangen in het geding zijn die

een aanmerkelijk grotere waarde
vertegenwoordigen, maar daarmee is
nog niet gezegd dat hetzelfde bedrag
ook wel kan gelden voor anderssoortige procedures, zoals bij voorbeeld
die voor de belasting- en ambtenarenrechter. In elk van deze gevallen
zal opnieuw moeten worden
afgewogen om te voorkomen dat een
reële belemmering voor het instellen
van beroep ontstaat. Na de door de
regering bij nota van wijziging
voorgestelde anti-cumulatieregeling
kan mijns inziens van dit voorstel niet
meer worden gezegd dat het een
reële drempel inhoudt voor bepaalde
groepen burgers.
In dit verband wil ik met name
aandacht vragen voor het feit dat het
wetsvoorstel niet alleen betrekking
heeft op griffierechten in gevallen
van beroep op rechterlijke instanties,
maar ook bij administratief beroep.
De motivering voor deze uitbreiding
is heel simpel. Bij Kroonberoep wordt
gebruik gemaakt van de adviezen van
een onafhankelijke, onpartijdige
instantie bij de Raad van State. Het
verschil met de rechtsprekende rol in
geval van AROB-beroep is gering.
Louter bezien vanuit aard en omvang
van de werkzaamheden is dit waar,
maar dat neemt niet weg dat er
tussen administratief beroep en
administratieve rechtspraak belangrijke verschillen bestaan die gevolgen
kunnen hebben voor de wijze waarop
met de besluiten waartegen beroep

is ingesteld, omgesprongen wordt. Ik
denk bij voorbeeld aan de mogelijkheid van ambtshalve toetsing bij
Kroonberoep. Wie bij de Kroon in
beroep gaat, moet uiteraard rekening
houden met de mogelijkheid dat hij
ongelijk kan krijgen. Daarin onderscheidt het Kroonberoep zich niet
van een beroep op de rechter. De
appellant verliest niet meer dan de
door hem gemaakte kosten, maar de
Kroon kan verdergaan op grond van
ambtshalve overwegingen. Er kan
een beslissing worden genomen die
voor de appellant slechter kan
uitvallen dan het besluit waartegen
hij in beroep is gegaan.
Voor terugbetaling van griffierecht
is dan alleen aanleiding als het
besluit tevens een gegrondverklaring
van het beroep inhoudt, maar het
totale beeld kan voor de appellant
erg triest worden. De door hem
gemaakte kosten leveren niet alleen
niets op, maar zij veroorzaken ook
nog eens nieuwe kosten of lasten.
Er is nog een andere omstandigheid die kan veroorzaken dat er geen
directe relatie bestaat tussen het
instellen van beroep en de uitslag
van het beroep. Ik denk aan het recht
van de Kroon om rekening te houden
met nieuwe feiten en omstandigheden. Stel, dat iemand in beroep gaat
tegen een aanschrijving van burgemeester en wethouders t o t woningverbetering. Als hij ondertussen de
voorzieningen treft, is de kans groot
dat de Kroon het beroep gegrond
verklaart met een beroep op
gewijzigde omstandigheden. Moet in
zo'n geval de gemeente nu verplicht
worden, de lakse burger die immers
geen gevolg gaf aan de aanschrijving, ook nog eens het griffierecht te
vergoeden? Volgens de tekst van het
wetsvoorstel moet dat, maar billijk
lijkt mij anders.
In het voorlopige verslag heb ik
ook de vraag aan de orde gesteld of
geen precedent wordt geschapen
voor andere vormen van administratief beroep of bezwaar als griffierechten worden mogelijk gemaakt bij
een Kroonberoep. De bewindslieden
ontkennen dit. Kroonberoep en
Arob-beroep hebben gemeen, zo is
de redenering, dat beide een
eindbeslissing opleveren en als
zodanig fungeren als sluitstuk van
rechtsbescherming tegen bestuurlijk
handelen. Dat kan van geen andere
vorm van beroep of bezwaar worden
gezegd. Dat zal waar zijn, maar wat
zegt dat voor het antwoord op de
vraag waarom in het ene geval,
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namelijk bij een eindbeslissing, wel
heffing van griffierecht redelijk is en
in het andere niet? Bovendien
worden griffierechten voorgesteld bij
verzoeken o m schorsing of voorlopige voorziening en dat zijn geen
eindbeslissingen. De rechtvaardiging
voor de heffing van griffierecht is
toch gelegen in de kosten die voor de
overheid voorvloeien uit het instellen
van beroep? Ten principale ligt dat
niet anders bij andere vormen van
beroep of bezwaar. Wellicht kun je
onderscheid maken tussen bezwaar
of beroep binnen dezelfde bestuurslaag, bij voorbeeld een Arob-bezwaarschrift of een beroep op de
gemeenteraad tegen een besluit van
B. en W., en een beroep of bezwaar
bij een orgaan van een andere
overheid, bij voorbeeld op gedeputeerde staten tegen een besluit van
B. en W. Ik zie geen enkele inhoudelijke rechtvaardiging om in het laatste
geval aan gedeputeerde staten het
recht te ontzeggen, een griffierecht
te vragen. De vraag laat zich zelfs
stellen of de huidige Provinciewet
heffing van zo'n recht wel verbiedt.
Zou een griffierecht niet kunnen
vallen onder leges of andere rechten
voor door de provincie verstrekte
diensten? U zult van mij geen
pleidooi horen om zulke rechten in te
voeren. Er is ook nog zoiets als een
plicht van de overheid om zich
rekenschap te geven van de juistheid
van haar besluiten. Voldoening aan
die plicht moet niet te gemakkelijk
afhankelijk worden gesteld van het
betalen van een vergoeding.
Bovendien w o r d t het dan w e l erg
moeilijk o m een grens te trekken. In
het uiterste geval zou je zelfs aan de
Nationale Ombudsman kunnen
vragen griffierecht te heffen voor
ingediende klachten. Ik zie de
ministervan Binnenlandse Zaken
glimlachen. Hij denkt dat dit misschien een oplossing voor zijn
problemen is. U hoort echter van mij
geen pleidooi hiervoor, maar ik meen
dat wij moeten oppassen met het
scheppen van een precedent. Dat
gebeurt nu naar mijn indruk in het
wetsvoorstel door voor een vorm van
administratief beroep een griffierecht
in te voeren, zonder dat op overtuigende wijze wordt aangetoond
waarom deze vorm van beroep zich
zodanig van andere vormen onderscheidt dat hier een griffierecht
redelijk is. Een griffierecht is toch
niet alleen redelijk als 's rijks
schatkist er beter van wordt?

D

De PvdA-fractie is er echter
volstrekt niet van overtuigd dat
verhoging en invoering van griffierechten daartoe het juiste middel
vormen. Bedacht moet worden, dat
hierdoor een financiële drempel kan
worden opgeworpen. Op die manier
kunnen mensen van een recht
worden afgehouden, niet omdat zij
een gering belang bij de procedure
hebben, maar omdat zij die procedure eenvoudigweg niet kunnen
betalen. Ook een verminderd tarief,
zoals is voorgesteld, kan voor
mensen die van een minimum
moeten rondkomen een onoverkomelijk bezwaar blijken te zijn.
Wie in dit land zijn recht wil halen,
mag van dat recht niet worden
afgehouden door een financiële
drempel. Dit past niet in het principe
van onze rechtsstaat. Daarom heb ik
namens mijn fractie drie amendementen ingediend op stuk nr. 13. De
strekking daarvan is in de toelichting
aangegeven: te voorkomen dat door
het heffen van het griffierecht voor
de minst draagkrachtigen een
financiële drempel wordt opgeworpen, waardoor deze mensen van hun
rechten worden afgehouden, niet
omdat zij daarbij een gering belang
hebben, maar omdat zij het eenvoudigweg niet kunnen betalen. De
PvdA-fractie acht een dergelijke
bepaling in strijd met het rechtsprincipe dat een ieder zich tot de rechter
moet kunnen wenden. Wij hebben dit
principe eerder verwoord bij de
behandelig van het wetsvoorstel
inzake rechtsbijstand min- en

Ter inleiding wijs ik erop dat voor
de organisatie en de werkwijze van
de Raad van State de wijzigingen van
een aantal procedurele voorschriften
zeker zo belangrijk zijn. Hierdoor zal
in daarvoor in aanmerking komende
gevallen de behandeling van zaken
eenvoudiger en meer gestroomlijnd
kunnen verlopen dan thans. De Raad
van State is in de verschillende
stadia van voorbereiding nauw
betrokken geweest bij de formulering
van dit wetsvoorstel. Wij mogen er
daarom op vertrouwen dat het
voorstel, zoals het er nu uitziet, niet
alleen wetstechnisch verantwoord is,
maar ook praktische oplossingen
biedt voor problemen die de Raad
van State ontmoet bij de verwerking
van het grote aantal beroepen en
schorsingsverzoeken.
Nog een enkel woord over de
werklast van de Raad van State. Het
zal duidelijk zijn dat dit wetsvoorstel
een aantal bescheiden deeloplossingen bevat om met name de verwerking van zaken soepeler te doen
verlopen. Het structureel hoge aantal
beroepen en schorsingsverzoeken,
zo'n 1 5.000 AROB-zaken en
ongeveer 7.500 Kroonzaken, zal naar
wij verwachten niet aanzienlijk
verminderen als gevolg van dit
wetsvoorstel. Wel zullen de voorstellen ten aanzien van de griffierechten
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De heer V e r m e e n d (PvdA): Voorzitter! Het voorstel van wet dat aan de
orde is houdt mede een verhoging in
van bestaande griffierechten en de
invoering van nieuwe griffierechten.
Tijdens de schriftelijke gedachtenwisseling heeft mijn fractie bezwaren
geuit tegen de voorgestelde verhoging en de invoering van nieuwe
griffierechten. Wij erkennen dat het
op zichzelf aanvaardbaar is dat er
griffierechten worden geheven en
dat zij het prijspeil volgen. Gezien het
grote aantal beroepen dat w o r d t
ingesteld, kunnen wij ook nog
voorstellen dat het kabinet naar
wegen zoekt om dat aantal te
beperken. De grote werkdruk van de
afdeling Rechtspraak van de Raad
van State, waarvan lange procedures
het gevolg zijn, noopt inderdaad tot
een ernstig onderzoek naar de
mogelijkheden van verbetering hierin.

onvermogenden. Van de aanneming
van de amendementen hangt af of
mijn fractie dit wetsvoorstel zal
steunen.

D
M i n i s t e r V a n Dijk: Voorzitter! Het
wetsvoorstel dat wij vandaag
behandelen, bevat een brede scala
van wijzigingen van met name de wet
op de Raad van State en daarnaast
van enkele andere wetten. Het
betreft wijzigingen die op zichzelf
weliswaar niet zo bijzonder ingrijpend
zijn, maar die bij elkaar genomen met
name de wet op de Raad van State
en daarvan vooral Hoofdstuk III een
ander aanzien zullen geven. Het
voorstel voorziet allereerst in een
aantal wijzigingen in het systeem van
heffing van griffierechten. Dit
onderdeel heeft, zo blijkt wanneer
men de schriftelijke behandeling erop
naleest, het meest de aandacht
getrokken. Hierop kom ik natuurlijk
nog terug naar aanleiding van de
amendementen-Vermeend op stuk
nr. 13 en van het betoog van de
geachte afgevaardigde de heer
Schutte.
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Van Dijk
tot gevolg kunnen hebben, dat in
bepaalde gevallen een wat zorgvuldiger afweging plaatsvindt alvorens
beroep wordt ingesteld of een
verzoek om schorsing of voorlopige
voorziening wordt gedaan. Om een
structurele vermindering van de
werklast van de Raad van State te
bereiken, zijn andere maatregelen
nodig. Ik wijs in dit verband met
name op het voornemen van het
kabinet, uitgesproken in de regeringsverklaring, om nog in deze
kabinetsperiode te komen tot een
eerste instantie voor de AROB-rechtspraak. Aan de uitwerking van dit
voornemen wordt thans hard
gewerkt.
Voorzitter! De heer Schutte heeft
een belangwekkend betoog gehouden over een aantal aspecten van
ons voorstel, met name ten aanzien
van de verhoging of de invoering van
griffierechten. Hij heeft erop
gewezen, dat het voorstel er één
vormt in een reeks voorstellen tot
verhoging van de opbrengst van
griffierechten. De heer Schutte heeft
er terecht op gewezen, dat de
voorstellen mogelijk het neveneffect
hebben van een zekere beperking
van het aantal procedures, doordat in
bepaalde gevallen meer verantwoord
van deze voorzieningen gebruik zal
worden gemaakt. Voor zover ik heb
begrepen, heeft hij daarmee geen
moeite. Ook de hoogte van de
voorgestelde griffierechten acht hij
aanvaardbaar. Mét ons, en anders
dan de heer Vermeend, is hij van
mening, dat de voorstellen na de bij
nota van wijziging voorgestelde
anti-cumulatieregeling geen reële
belemmering inhouden voor on- of
minvermogende burgers om beroep
in te stellen.
De heer Schutte heeft vervolgens
de aandacht gevraagd voor een
aantal aspecten van ons voorstel om
ook ten aanzien van Kroonberoep en
zogenaamde artikel-60a-verzoeken
griffierechten te heffen. De motivering voor dit voorstel, namelijk dat
gebruik wordt gemaakt van de
adviezen van dezelfde instantie — de
Raad van State - die ook AROB-beroepen behandelt, acht hij, louter
bezien vanuit aard en omvang van de
werkzaamheden, juist. Hij wijst
echter op een aantal punten van
verschil, die toch ook in de overwegingen zouden moeten worden
betrokken. Allereerst noemt hij de
ambtshalve toetsing bij Kroonberoep,
die tot een voor de appellant slechter
resultaat kan leiden dan het besluit
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waartegen hij in beroep is gegaan.
Naar aanleiding hiervan merk ik op,
dat in die gevallen waarin ambtshalve
toetsing plaatsvindt en een zogenaamde reformatio in peius — dus
een verslechtering — wordt aangebracht, steeds tevens een gehele of
gedeeltelijke gegrondverklaring
wordt uitgesproken. De reformatio in
peius kan namelijk niet optreden
wanneer het beroep ongegrond
wordt verklaard. Dit gebeurt in
gevallen waarin het beroep geheel of
gedeeltelijk gegrond wordt verklaard
en de appellant krijgt dus in ieder
geval zijn griffierecht terug op grond
van artikel 32. Ook bij andere
administratieve rechters kan
overigens een reformatio in peius
plaatsvinden; dit behoort tot de
eventualiteiten die aan een procedure verbonden kunnen zijn. Dat is het
risico.
^
Als tweede verschilpunt noemt de
heer Schutte het recht van de Kroon,
met nieuwe feiten of omstandigheden rekening te houden. Dat zou
ertoe kunnen leiden, dat een
overheidsorgaan materieel ten
onrechte de last van het griffierecht
zou moeten dragen in plaats van een
lakse burger. Het komt mij voor, dat
het gegeven voorbeeld van de
aanschrijving tot woningverbetering
niet geheel passend is in dit geval. In
een situatie als deze staat volgens
mijn informatie geen Kroonberoep,
maar AROB-beroep open. De Kroon
— om ons tot het Kroonberoep te
beperken — zal in een vergelijkbare
situatie met betrekking tot bij
voorbeeld de Hinderwet niet tot
gegrondverklaring van een beroep
overgaan op grond van het enkele
feit, dat intussen gevolg is gegeven
aan de aanschrijving. Ook in een
dergelijk geval doet zich dus de
situatie die de heer Schutte aanhaalde in feite niet voor. Ik wil hiermee
niet zeggen, dat er in het geheel
geen verschillen zijn tussen Kroonberoep en AROB-beroep, maar die zijn
naar onze mening niet van dien aard,
dat zij tot een ander systeem van
heffing van griffierechten zouden
moeten leiden.
Er was nog iets anders dat mij
opviel in het betoog van de heer
Schutte, namelijk dat hij de gerechtvaardigdheid van het heffen van een
griffierecht wel heel nauw koppelt
aan de uitkomsten van een bepaalde
procedure. Maar griffierecht wordt
betaald voor het gebruik dat wordt
gemaakt van een kostbare voorziening om rechtsbescherming te
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bieden tegen bestuurlijk handelen. In
dat opzicht verschillen Kroonberoep
en AROB-beroep niet zo erg veel.
Het heffen van een griffierecht - er
wordt betaald voor het gebruik
maken van die voorziening - dient
niet gerelateerd te worden aan de
uitkomst die de voorziening oplevert,
met uitzondering van het duidelijke
geval waarin de griffierechten als het
ware overgenomen worden door de
partij die in het ongelijk is gesteld.
De heer Schutte sprak ook nog van
de precedentwerking die van dit
wetsvoorstel zou uitgaan en vroeg
zich daarbij af waarom dan niet ook
griffierecht zou moeten worden
geheven bij de behandeling van
bezwaarschriften door gemeentebesturen en bij de behandeling van
beroepen door gedeputeerde staten.
In de memorie van antwoord is
hierop al ingegaan. De heer Schutte
refereerde daar ook al aan, maar hij
schijnt niet overtuigd te zijn door de
daar geboden redenering. Ik herhaal
het nog eenmaal: Het gaat er bij dit
wetsvoorstel om dat bij het Kroonberoep gebruik wordt gemaakt van een
onafhankelijke, onpartijdige instantie,
de Afdeling voor de geschillen van
bestuur. Deze afdeling is in dit
opzicht geheel vergelijkbaar met de
Afdeling rechtspraak. Kroonberoep
en AROB-beroep hebben gemeen
dat ze een eindbeslissing opleveren
en als zodanig fungeren als sluitstuk
van de rechtsbescherming tegen
bestuurlijk handelen. Ook de
schorsing en de voorlopige voorziening, waar de heer Schutte in zijn
inbreng terecht naar verwees, dienen
als zodanig als een eindvoorziening,
namelijk ten aanzien van hetgeen
wordt gevraagd.
Ik meen dat het te ver zou gaan de
eventuele heffing van griffierechten
door lagere overheden, een geheel
andere categorie, te baseren op het
verstrekken van diensten. Griffierechten zouden door deze lichamen
alleen kunnen worden geheven
indien de wet dat uitdrukkelijk
mogelijk zou maken. Voor het treffen
van een dergelijke voorziening
bestaat naar mijn oordeel geen
enkele aanleiding. Ditzelfde geldt
voor de nationale ombudsman.
Ik kom op de amendementen die
de heer Vermeend heeft ingediend
op stuk nr. 13. Zijn voorstellen
strekken ertoe vrijstelling van
betaling te verlenen aan de categorie
van minst draagkrachtigen. Blijkens
zijn toelichting vreest de heer
Vermeend dat door onze voorstellen
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een financiële drempel wordt
opgeworpen, waardoor deze mensen
van een recht worden afgehouden.
Niet omdat ze een gering belang
hebben, maar omdat ze het griffierecht eenvoudig niet kunnen betalen.
De fractie van de Partij van de Arbeid
acht een dergelijke bepaling in strijd
met het rechtsprincipe, dat een ieder
zich tot de rechter moet kunnen
wenden.
Op deze kwestie is bij de schriftelijke behandeling reeds zeer uitvoerig
ingegaan. Ik herhaal in hoofdlijnen de
argumentatie van de regering. Met
de voorstellen over de griffierechten
wordt in eerste instantie beoogd dat
een groter deel van de aan deze
voorzieningen verbonden kosten
worden gedragen door degenen die
ervan gebruik maken. Ik teken hierbij
direct aan dat deze eigen bijdrage,
als ik het zo mag noemen, ook na de
voorgestelde verhoging zeer
bescheiden is in verhouding tot de
werkelijke kosten van deze procedures. Een neveneffect dat wordt
beoogd, is dat betrokkenen voor
zover dat nodig mocht zijn een nog
zorgvuldiger afweging maken tussen
het belang van een zaak en de aan
een uitspraak verbonden moeite en
kosten. Deze stimulans voor een
zorgvuldige afweging dient naar onze
mening voor alle categorieën van
beroepsgerechtigden te zijn ingebouwd. Bij het bepalen van de
hoogte van het griffierecht voor de
verschillende categorieën is nadrukkelijk uitgangspunt geweest dat
voorkomen moet worden dat aan
bepaalde groepen belanghebbenden
in feite de toegang tot de rechter of
de Kroon wordt ontnomen. Wij
blijven van oordeel dat voor zo'n
effect niet behoeft te worden
gevreesd bij een eigen bijdrage zo
laag als hier wordt voorgesteld,
namelijk ƒ 40,-. Ik wijs er nog eens op
dat bij eerste nota van wijziging, stuk
nr. 7, een regeling is opgenomen om
cumulatie van griffierechten te
matigen, mede naar aanleiding van
vragen van leden van de fracties van
de PvdA, het CDA en de VVD.
De heer Vermeend (PvdA): Voorzitter! De minister spreekt over ƒ 40. Hij
zal zich een discussie herinneren,
waaraan hij als kamerlid deelnam,
over de arbeidstoeslag. Het ging toen
om een paar gulden. Het gaat nu om
ƒ 40. Als je een gering inkomen hebt,
is ƒ 40 natuurlijk heel wat. Mijn vraag
aan de minister is of dat geen
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drempel kan betekenen. Iemand die
geen geld heeft, kan dat ook niet
betalen.
Minister Van Dijk: Ik denk dat voor
niemand in Nederland geldt dat er
helemaal geen middelen beschikbaar
zijn. Het hangt er in hoge mate van af
of de zaak waarvoor een beroepsprocedure wordt ingesteld, van wezenlijk
belang is voor de betrokkene. Als dat
belang bestaat, zal van dat bedrag
van vier tientjes — de prijs van een
kistje sigaren! — niet gezegd worden
dat het een drempel oplevert.
De heer Vermeend (PvdA): Met zo'n
inkomen rook je geen sigaren. Die
kun je waarschijnlijk niet eens
betalen!
Minister Van Dijk: Vergeet u die
sigaren! Het bedrag is zo laag dat het
in wezenlijke zaken geen belemmering kan zijn voor het instellen van
een beroep. Ik wil hieraan nog een
laatste element toevoegen. Dit
onderdeel van het voorstel staat niet
op zichzelf. Het beginsel dat ook van
de laagst betaalden een griffierecht
wordt gevraagd van 25% van het
volle bedrag is ten aanzien van de
burgerlijke rechtspraak al in 1984
opgenomen in de Wet tarieven in
burgerlijke zaken. Voor administratieve rechters zijn overeenkomstige
voorstellen bij de Kamer aanhangig.
Ik kan de bezwaren die de heer
Vermeend heeft aangevoerd niet
overnemen en om de aangegeven
redenen ontraad ik de Kamer dan ook
aanneming van zijn amendementen.
De heer Vermeend (PvdA): Ontraadt
de minister de amendementen
vanwege het principe of vanwege de
inkomstenderving voor de Staat?

van de minister toch het principe
geweld aangedaan, dat eenieder
ongeacht zijn inkomenspositie zijn
recht moet kunnen halen?
Minister Van Dijk: Neen. De heer
Vermeend kan niet vaststellen dat er
geen geld is om dit te betalen. Deze
uitspraak van de heer Vermeend is
volstrekt subjectief. Er wordt hier,
ook door mensen met een laag
inkomen, gebruik gemaakt van een
voorziening.
De heer Vermeend (PvdA): Als je
geen geld hebt, kun je het niet
betalen!
Minister Van Dijk: Het wordt een
herhaling van argumenten. Ik kan
niets anders aanvoeren dan dat het
bedrag dat hier wordt gevraagd zo
gering is, dat ik niet kan inzien dat
mensen worden afgehouden van hun
recht.
Voorzitter! Mijn ambtgenoot van
Justitie heeft ter voorbereiding van
deze kamerbehandeling nog net op
de valreep de voorgestelde wetstekst
nog eens doorgelezen. Hij is daarbij
gestuit op een germanisme. Om dat
germanisme, het woord "meerdere",
uit de wetstekst te halen, is vandaag
een vijfde nota van wijziging aangeboden die het woord "meerdere" op
twee plaatsen in de wetstekst
vervangt door "twee of meer". Ik kan
overigens geen absolute garantie
geven dat het overige woordgebruik
in dit voorstel in geen enkel opzicht
voor verbetering vatbaar is!
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De heer Vermeend (PvdA): Met die
afweging kan ik akkoord gaan. Stel
dat het inkomen zo gering is — die
gevallen kennen wij in dit land — dat
men de griffierechten echt niet kan
betalen. Dan wordt met het betoog

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de minister van
Binnenlandse Zaken voor zijn
uitvoerige beantwoording en de
minister van Justitie voor zijn
nationale bijdrage aan de totstandkoming van deze wet.
Ik heb vrij uitvoerig de aandacht
gevraagd voor enkele punten, omdat
ik de indruk had dat bij dit voorstel
vrij gemakkelijk de overstap werd
gemaakt van administratieve
rechtspraak naar administratief
beroep, zonder daarbij uitdrukkelijk in
te gaan op de verschillen die er nog
steeds zijn ondanks alle ontwikkelingen die er op dit gebied in de loop
der jaren hebben plaatsgevonden.
Het ambtshalve toetsen en het
rekening houden met nieuwe feiten
zijn bekende gegevens. Dat geldt in
het algemeen voor de punten van
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Minister Van Dijk: Vanwege het
principe dat van eenieder die gebruik
maakt van deze dure voorzieningen
een, in dit geval zeer bescheiden,
bijdrage moet worden gevraagd,
opdat ook bij alle categorieën die
gebruik maken van de regeling de
volgende afweging wordt gemaakt. Ik
maak gebruik van een voorziening die
kostbaar is. Ook ik heb er iets aan bij
te dragen. Is het dat waard?
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verschil tussen administratieve
rechtspraak en administratief beroep.
De minister heeft erop gewezen dat
de voorbeelden die daarbij genoemd
zijn, niet altijd ter zake zouden zijn.
Het gaat mij uiteraard ook niet o m de
voorbeelden, maar het gaat mij om
het principe van de beide toch reëel
aanwezige verschilpunten. Met name
op het punt van de nieuwe feiten
heeft hij de mogelijkheid open
gelaten dat het wel eens kan
uitpakken op een niet beoogd effect.
Dat is ook de reden geweest waarom
ik het aan de orde heb gesteld. Het is
toch wat vreemd als je als gemeente
verplicht w o r d t o m in zo'n geval een
restitutie van griffierechten te geven,
terwijl het in feite helemaal te wijten
is aan de onzorgvuldigheid waarin de
man of vrouw in dat stadium moest
handelen en waardoor het tot een
beroepszaak is gekomen. Ik wil daar
verder niet lang over praten, omdat
het niet geweldig belangrijke zaken
zijn.
Het is mij alleen opgevallen dat de
minister van Binnenlandse Zaken ter
verdediging van zijn voorstel zei dat
je niet moet kijken naar de uitkomst,
maar naar de rechtvaardiging van
een griffierecht, die gelegen is in het
gebruik dat gemaakt wordt van
voorzieningen. Dit is nu precies het
punt dat mij tot mijn kritische vragen
bracht over de precedentwerking. Er
worden bepaalde voorzieningen door
de overheid, de lagere of hogere
wetgever, beschikbaar gesteld aan
de burger. Daar vloeien kosten uit
voort. Daaraan ontleent de regering
nu het hoofdargument om te zeggen
dat zij een griffierecht gaat invoeren.
Ik vind dit op zichzelf een zaak
waarover je kunt discussiëren. Dit is
bij voorbaat zeker niet verwerpelijk. Ik
kan echter niet goed begrijpen dat dit
argument ineens niet meer opgaat,
als het lagere overheden betreft die
ook voorzieningen beschikbaar
stellen, al dan niet daartoe gedwongen door de wetgever, om de
rechtsbescherming van de burgers
veilig te stellen. Het zou dan ineens
niet meer gaan o m de onafhankelijke
instantie die daarbij wordt ingeschakeld. Dat kan ook best nog een keer
gebeuren bij een lagere overheid. Die
kan zelf ook een onafhankelijke
adviesinstantie erbij betrekken. Dan
krijg je weer een punt van vergelijking. Volgens de minister zou het bij
Kroonberoep bovendien gaan om een
eindbeslissing die niet zou opgaan bij
beroepen of bezwaren bij lagere
overheden. Dit is niet het punt van
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vergelijking waar het om gaat. Het
punt waar het o m gaat, is dat hier
een voorziening beschikbaar is
gesteld. Daarom denk ik dat de
innerlijke rechtvaardiging om het
Kroonberoep hier w e l in te betrekken
en niet andere vormen van beroep,
eigenlijk niet in het voorstel aanwezig
is.
Natuurlijk kunnen wij zeggen dat
wij niet voor een precedentwerking
behoeven te vrezen, in die zin dat er
dan een wetswijziging nodig zou zijn.
Als de wetgever het hier mogelijk
maakt, dan is hij er zelf bij om het
ook in andere gevallen al dan niet
mogelijk te maken. Op zichzelf is dit
punt voor mij ook geen reden o m
tegen dit wetsvoorstel te zijn. Ik wil
echter wel constateren dat de
argumentatie voor de wetgever, even
aannemend dat dit voorstel wordt
aanvaard, o m het eventueel later niet
toe te staan aan lagere overheden,
niet overtuigend is. Dit laat dus
onverlet dat dit voorstel mijn steun
zal krijgen. Als er ooit een verzoek
zou komen van provincies of
gemeenten en er kan geen mogelijkheid geopend worden voor een
griffierecht in welke vorm dan ook bij
beroepszaken, dan zou ik in ieder
geval niet als argument gebruikt
willen zien dat dit niet mogelijk is,
omdat het alleen maar geldt voor
Kroonberoep. Ik denk dat die
rechtvaardiging niet in het voorstel
aanwezig is.

wetgeving nodig zal hebben om de
andere instanties in staat te stellen
griffierechten te heffen, niet dat het
gevaar van precedentwerking zo
groot is als de heer Schutte meent te
voorzien.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, volgende
week te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering w o r d t van 18.38 uur
tot 20.1 5 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel M a c h t i g i n g t o t
d e e l n e m i n g in h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n de C e n t r a l e O r g a n i s a t i e
voor R a d i o a c t i e f A f v a l ( C O V R A
N.V.) (18 9 0 7 ) .
De algemene beraadslaging wordt
geopend.
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M i n i s t e r V a n D i j k : Voorzitter! Ik heb
mij, o m mij tot het laatste probleem
te beperken, bij mijn antwoord niet
beperkt tot het formele antwoord dat
de lagere overheden dan bij wet in
staat gesteld zouden moeten worden
om griffierechten te heffen. Die rem
zit er natuurlijk altijd op. Ik heb er
echter ook op gewezen dat er een
verschil is tussen de voorzieningen
bij de Raad van State, of het nu gaat
om Kroonberoep of om AROB-beroep, en het beroep dat kan worden
ingesteld bij gemeenteraden en
gedeputeerde staten. Ik heb gewezen
op twee essentiële verschillen. In de
eerste plaats gaat het bij de Raad van
State om een volstrekt onafhankelijke
instantie. Dit kan niet gezegd worden
in andere gevallen. In de tweede
plaats gaat het o m een eindbeslissing. Hoewel het natuurlijk de vraag
is waar je de lijn trekt, geloof ik,
gegeven de verschillen die ik net
aanhaalde, en gegeven het feit dat je

De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
Vandaag hebben wij de afsluiting van
een al enkele jaren durende discussie
over w a t de Duitsers Entsorgung
noemen, je bevrijden van de bezorgdheid over het radioactieve afval.
Nadat Harrisburg van de voorpagina's was verdwenen en tot Tsjernobyl was die bezorgdheid het belangrijkste en meest controversiële
onderwerp in het debat over
kernenergie. De laatste verkiezingsprogramma's getuigen daar nog van.
De geschiedenis van de episode
tussen Harrisburg en Tsjernobyl,
zoals gezegd gekarakteriseerd door
het afvalprobleem, was niet veel
minder dan spectaculair. Wie
herinnert zich niet het dumpen in de
oceaan en de kostbare overval op de
gemeente Velsen? Wie herinnert zich
niet de griesmeelfabriek van
Geertsema en het aftreden van een
deel van zijn commissie, veroorzaakt
door bepaalde brieven die wel eens
gekenmerkt worden als de amicebriefwisseling? Wie herinnert zich
niet de verbazing over minister
Winsemius, die de hete aardappel
van de keuze van het afvaldepot op
het bord van de COVRA legde, terwijl
hij bij een mondeling overleg in 1984
nog verzekerde dat het zoeken naar
een meer definitieve lokatie geen
taak van de COVRA was? Wie
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herinnert zich niet de afgang van de
COVRA toen haar milieu-effectrapport door de voorlopige commissie
voor de milieu-effectrapportage als
ondeugdelijk werd afgekraakt?
Andere gebeurtenissen herinnert
men zich misschien niet onmiddellijk,
maar ze zijn voor deze behandeling
evenzeer interessant, o m niet te
zeggen pikant. In 1983 pleitte
collega Lansink nog voor een opzet
waarbij de overheid beschikt over
een meerderheidsbelang. Anderhalf
jaar later sprak collega Rempt-Halmmans de Jongh zich nog uit tegen
opslag bij de kerncentrales. Een
standpunt dat overigens wordt
gedeeld door de Zweedse organisatie
die de COVRA-achtige opslag
beheert. Het nu voorliggende
wetsvoorstel behelst echter een
staatsdeelname van slechts 1 0 % in
het aandelenkapitaal van de COVRA
en de opslag gaat nu toch bij de
kerncentrale te Borssele plaatsvinden. Ik wacht dan ook met belangstelling alsnog op een amendementLansink o m 1 0 % naar 6 0 % te
brengen en op een actie-Rempt om
het afvaldepot toch maar op de
Moerdijk te krijgen.
Opmerkelijk in dit verband is dat de
PvdA het met Lansink eens was en is
wat de invloed van de overheid
betreft en met de aantekening dat
het om zeer verschillende hoeveelheden en soorten afval gaat en eens
met de COVRA wat de vestigingsplaats aangaat, weer met die
aantekening. Voor de rest stonden
tot nu toe regeringspartijen en PvdA
lijnrecht tegenover elkaar, zozeer dat
het wetsvoorstel onze instemming
niet zal kunnen krijgen indien niet
vergaande wijzigingen worden
aangebracht.
Het is voor ons niet aanvaardbaar
dat het rijk door zijn deelname een
organisatie legitimeert die zich nu al
uitrust voor de opslag van afval van
nieuwe kerncentrales. Wij accepteren
het afval uit ziekenhuizen, laboratoria
en dergelijke, voortkomend uit
processen die naar algemeen oordeel
een doorslaggevende maatschappelijke of medische nuttigheid hebben.
Wij accepteren noodgedwongen het
reeds geproduceerde afval van de
beide kerncentrales. Men mag echter
naar ons oordeel niet vooruitlopen op
de eventuele bouw van nieuwe
kerncentrales door nu al een daarbij
passend terrein met installaties te
verwerven en in te richten.
Het lijkt ons dat de regeringspartijen het daarmee eigenlijk eens
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zouden moeten zijn. In de aangenomen motie-Lansink/Braams van 7
mei van dit jaar werd de regering
immers verzocht het in 1985
overeengekomen besluitvormingsproces over nieuwe kerncentrales op
te schorten totdat een grondige
analyse en evaluatie van de Russische kernramp heeft plaatsgevonden, " o p basis waarvan tevens een
herbezinning op de wenselijkheid en
mogelijkheid van de toepassing van
kernenergie in Nederland dient plaats
te vinden".
Door in het beleid nu al ruimte te
scheppen voor het afval van nieuwe
kerncentrales, krijgt die herbezinning
een schrille klank. Door nu een
besluit te nemen waardoor voor de
nieuwe kerncentrales het afvalprobleem alvast wordt " g e r e g e l d " ,
berooft men de herbezinning van
haar objectiviteit en wordt men
daarmee ongeloofwaardig. Ik wacht
met belangstelling de reacties van de
woordvoerders van CDA en VVD af.
Ik neem mij voor, in tweede termijn
een motie in te dienen, waarin de
regering wordt uitgenodigd in het
beleid ten aanzien van het radio-actieve afval uitsluitend het afval van
de bestaande kerncentrales te
betrekken.
Het is genoegzaam bekend dat de
PvdA ook de bestaande kerncentrales
wil sluiten. De nieuwe programma's
van de SPD en van de Labour Party
steken ons wat dit betreft dan ook
een hart onder de riem. Als het
alleen aan ons ligt, moet de COVRA
zich alleen bekommeren o m het afval
van kerncentrales dat reeds is
geproduceerd. Daarvoor is eerst het
besluit nodig dat de centrales
gesloten worden. Dit past overigens
voortreffelijk in de gedachtengang
die in de door mij geciteerde motie
tot uitdrukking kwam.
De heer Lansink (CDA): De heer
Zijlstra is zeer consistent in zijn
betoog als het de bestaande
centrales betreft. Stel dat wij de
beslissing nemen om de kerncentrales te sluiten. Wat moet er dan met
het afval gebeuren dat nu in de eentrales van Borssele en Dodewaard
zit? Moet dat ter plekke blijven
of wil hij dat ergens anders onderbrengen? Hij wordt dan toch met het
vraagstuk geconfronteerd waarvoor
wij allemaal een oplossing zoeken.
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het antwoord op deze
vraag is al impliciet in mijn betoog
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verwerkt. Ik heb gezegd dat wij de
verantwoordelijkheid voor dat afval
nemen. Ik heb ook gezegd dat wij het
met de COVRA eens waren dat het
geproduceerde afval in Borssele
opgeslagen moet worden. Het is
duidelijk dat de COVRA dit afval op
de voorgestelde plaats, dus in
Borssele, moet beheren.
Zolang het nog niet zover is, zal ik
mij in de aangekondigde motie
beperken tot een verzoek aan de
regering om niet met behulp van het
beleid inzake afval de weg voor
nieuwe kerncentrales een eindweegs
te effenen.
Er is nog een punt in het regeringsvoorstel tot vorming van de COVRA
dat ons dwars zit. Dat is de beperkte
wettelijke aansprakelijkheid die ook
de COVRA een onredelijke bescherming biedt. Ernstige schade bij
derden is ongedekt. De conclusie van
velen dat het kennelijk met die
opslagplaats niet koosjer is, zal
moeilijk te weerleggen zijn.
Deze kwestie is in de ÜCV van 11
februari 1985 al aan de orde
geweest. In de vorm van een motie
vroegen wij de regering in haar
beleid uit te gaan van onbeperkte
wettelijke aansprakelijkheid van de
exploitant van de opslagplaats.
Aanneming van deze motie werd
door de regering ontraden en zij werd
dan ook door een meerderheid van
de Kamer verworpen. Wij zullen die
motie niet opnieuw indienen, maar
een regeling waarbij de opslag van
hoogradio-actief afval niet behoorlijk
verzekerd is, is onzes inziens een
defectueuze regeling.
De werkelijkheid is nog wranger
dan de woorden "beperkte aansprakelijkheid" doen vermoeden. De
regeling van de verdragen van Parijs
en Brussel geldt immers alleen voor
de zogenaamde operationele fase.
Minister Van Aardenne verklaarde in
diezelfde UCV dat zij niet geldt voor
de zogenaamde post-operationele
fase. Dat is op enig moment nadat
het bedrijf van een opslagfaciliteit is
gestopt, bij voorbeeld omdat al het
afval dat men op wilde bergen in een
zoutkoepel ligt. Indien in die fase
radio-actieve stoffen vrijkomen die
schade veroorzaken, is die schade
zelfs helemaal niet gedekt. De
COVRA, waarvoor nu het groene licht
gevraagd wordt, moet toch uitdrukkelijk ook voor de post-operationele
fase zorgen. De regering vraagt het
groene licht, zonder waarborgen te
eisen dat de eventuele slachtoffers
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van haar activiteiten schadeloos
worden gesteld. Wij vinden dat dit
niet kan.
Het voorstel van de regering heeft
nog een gebrek en dat betreft de
financiële kant van de zaak en met
name het risico dat het Rijk in een
later stadium aanzienlijke sommen
zal moeten bijpassen. De kosten zijn
in nevelen gehuld. Kosten van
vergelijkbare installaties in het
buitenland zouden door IAEA en
Euratom o m veiligheidsredenen
geheim gehouden worden en staan
zelfs de minister kennelijk niet ter
beschikking. Het interesseert mij
overigens of die conclusie juist is.
Een kwantitatieve onderbouwing van
de kosten kan o m "zakelijke reden e n " niet gegeven worden. Zelfs de
begroting van de COVRA kan om
diezelfde reden niet aan de Kamer
worden meegedeeld. De financiële
toekomst van de COVRA is pikdonker. Onze fractie wenst die toekomst
niet op de tast in te gaan.
De regering vertrouwt erop, dat de
kosten door de leveranciers van het
afval gedragen zullen worden. De
bedoeling is dat toekomstige kosten
door fondsvorming worden gedekt.
Gezien de grote onzekerheid over de
hoogte van de kosten, de zeer lange
tijdsduur van interim- en eindopslag
en het tijdsverloop tussen produktie
en opslag van afval, is voor dit
vertrouwen, zo hebben wij de indruk,
geen grond.
Dat is een hard oordeel. Maar men
hoeft de aandeelhoudersovereenkomst maar te lezen om dat oordeel
bevestigd te krijgen. Als het afval
eenmaal aan de COVRA is overgedragen, worden vorderingen op basis
van nacalculaties uitgesloten. Deze
mogen dan wel verhaald worden op
later over te dragen afval. Maar als
dat afval niet komt of als de prijs
prohibitief hoog wordt, w a t dan? Als
de COVRA ermee stopt, neemt de
staat het beheer op zich. Het afval
mag ook dan niet aan de leveranciers
worden teruggezonden. Zijn de
reserveringen in zo'n geval onvoldoende, dan worden de kosten
redelijk verdeeld, zo heet het. Collega
Rempt gaf in 1984 als haar mening,
dat op die manier de minister " w e l
volstrekt afhankelijk zal zijn van de
goede t r o u w van de partners". Zij
vond dat een arbitrageregeling in de
aandeelhoudersovereenkomst moest
worden opgenomen. Dat is niet
gebeurd. Mijn vraag aan collega
Rempt is dan ook: stelt de nieuwe
regeling u desondanks tevreden?
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Minister Winsemius gaf in dezelfde
vergadering toe, dat een ongedekte
cheque per saldo door de overheid
zal moeten worden vereffend.
"Degene, die de meeste continuïteit
h e e f t " , zo zei hij, "is de overheid,
zodat de overheid de meest aangewezen partner is om de verantwoordelijkheid te nemen en de continuïteit
te w a a r b o r g e n " . En voorts: " D a n zal
moeten worden bezien hoe de
financiële verantwoordelijkheid van
de producenten in redelijkheid tot
haar recht kan blijven k o m e n " . Het
heeft ons verbaasd, mijnheer de
Voorzitter, dat de minister van
Financiën met dergelijke vaagheden
genoegen heeft genomen. Wij doen
dat in ieder geval niet.
Enkele maanden geleden wierp de
niet vereffende rekening haar
schaduw al vooruit. De COVRA heeft
geld nodig voor het " o n t w e r p w e r k "
voor de opslagfaciliteit van radioactief afval, voor zover dat is toe te
rekenen aan de nieuwe kerncentrales. Maar de leveranciers van het
afval kunnen nog niet worden
geïdentificeerd en dus moet een
banklening door de staat gegarandeerd worden. Waarom kunnen de
elektriciteitsbedrijven, die nog steeds
overwegen kerncentrales te bouwen
— als die bedrijven er overigens nog
zijn — dat niet betalen?
Ons hoofdbezwaar ligt in het
vooruitlopen op de bouw van
eventuele nieuwe kerncentrales. De
beide andere bezwaren, de beperkte
wettelijke aansprakelijkheid en de
ontoereikende financiële waarborgen
voor de staat, hangen daarmee
samen en doen zich het scherpst
voor, indien de COVRA inderdaad de
ruimte krijgt die in het wetsvoorstel
wordt voorzien. De in het voorgaande
gemaakte opmerkingen zijn dan ook
even zovele vragen aan de bewindslieden.
In het bijzonder verzoek ik hen te
rageren op mijn voorstel om bij het
radioactieve-afvalbeleid, voor zover
het kerncentrales betreft, uitsluitend
het afval van Borssele en Dodewaard
te betrekken. Zoals gezegd, Voorzitter, zal ik indien nodig, hierover in
tweede termijn een uitspraak van de
Kamer vragen.

een fase in de lange reeks van
mondelinge overleggen en de
uitgebreide commissievergadering
van 1 oktober 1 9 8 4 ; het is een
aanloop tot wat nog zal volgen.
Vragen als waar uiteindelijk de
faciliteit zal worden gevestigd en wat
precies de technische voorwaarden
zullen zijn, zijn vanavond niet ter
discussie. Wij krijgen er nog een
regeringsstandpunt over. Ik wacht
dat af. Of het Borssele wordt, weet ik
niet. Misschien dat, als er een
amendement komt beogende de
faciliteit toch aan de Moerdijk te
vestigen, wij eraan meedoen;
misschien ook dienen wij zo'n
amendement zelf wel in. Ik ga daar
nu niet op in.
Vanavond gaat het over de
organisatorische en financiële
opzetten van de organisatie, zoals nu
is voorgesteld en gevormd. Ik kan
daar kort over zijn. De opzet van
COVRA is tamelijk arbitrair. Het is
een aparte organisatie, als samenwerkingsverband opgezet tussen
overheid en bedrijfsleven. Er waren
andere constructies denkbaar
geweest, zowel constructies in de
richting van een grotere overheidsparticipatie als constructies in de
richting van een gedeeltelijke en zelfs
van een volledige privatisering. Ik wil
een vergelijking maken. In COVRA
neemt de rijksoverheid voor 1 0 %
deel, maar in het grootste huisvuilverwerkingsbedrijf van Nederland, de
V A M , neemt zij voor 1 0 0 % deel. Wij
mogen aannemen dat huisvuil iets
minder gevaarlijk is dan radio-actief
afval. Erg consequent is dit allemaal
niet.

De heer T o m m e i (D66): Voorzitter!
Het is bepaald geen afrondend
overleg dat wij vanavond hebben
over het radio-actief afval. Integendeel, is er sprake van een tussenfase,

Ik zal over de voor- en nadelen van
andere constructies niet spreken. Wij
hebben dat in diverse mondelinge
overleggen uitvoerig gedaan. Ik
constateer dat een werkbare
organisatie gevormd is en dat, los
van de discussie of het allemaal nog
beter had gekund, deze situatie in elk
geval voor mijn fractie bevredigend
is.
Ik kom tot het financiële aspect,
Voorzitter. In elk geval is vastgesteld
dat COVRA kostendekkend moet
werken. Dat geldt ook per soort
afval. Er is geen sprake van kruissubsidies. Wij stemmen met deze
constructie in. Het probleem, zojuist
door collega Zijlstra al aangeduid, is
dat toekomstige kosten moeilijk te
schatten zijn, in het bijzonder die
voor het kernsplijtingsafval. Waarmee moet COVRA nu rekening
houden, met nul kerncentrales
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Tommei
namelijk als het onderzoek over de
veiligheid van Dodewaard en
Borssele uitwijst dat zij onvoldoende
veilig zouden zijn, met één kerncentrale, namelijk als een van die twee
onvoldoende veilig zou zijn, met twee
kerncentrales, namelijk als beide
blijven bestaan en er geen nieuwe
bijkomen, of met drie of vier,
namelijk als er een of twee nieuwe
centrales bijkomen? Op dit moment
is dat een vrijwel niet te beantwoorden vraag. Mijn enige troost ligt
hierin, dat wij in elk geval die vraag
niet behoeven te beantwoorden. Het
is de verantwoordelijkheid van
COVRA. Ik geef dit aan omdat, als
het met COVRA financieel misloopt
— stel dat er misinvesteringen
gebeuren — de rijksoverheid dan met
de brokken zit, in casu de belastingbetaler betaalt. Daarom is uiterste
voorzichtigheid geboden met het
doen van nieuwe investeringen. Ik
vraag de bewindslieden dan ook,
daarop nauwlettend toe te zien.

aanleiding van het eindverslag is men
hierop niet teruggekomen.
Tijdens de schriftelijke voorbereiding van deze behandeling is
toegezegd dat de Kamer regelmatig
en direct zou worden betrokken bij
belangrijke beslissingen ten aanzien
van COVRA. Ik houd de bewindslieden daar graag aan. Misschien kan
het dan nog sneller dan de wijze,
waarop wij het jaarverslag over 1985
hebben gekregen.
Wij mogen ten slotte niet uit het
oog verliezen dat wij in deze fase een
aanzienlijke vooruitgang hebben
geboekt. Het radio-actieve afval gaat
niet meer maar de Golf van Biscaye
maar wordt op een fatsoenlijke wijze
en gecontroleerd op land opgeslagen. Ik zou willen dat wij met het
chemische afval zo ver waren dat er
een centrale ophaaldienst was en dat
wij wisten dat al het chemische afval
in elk geval op één plaats en op een
correcte wijze werd opgeslagen.

Voorzitter! De regering heeft al in
de memorie van antwoord toegezegd
dat zij de mening van de fractie van
D 6 6 deelt dat ten aanzien van de
fondsvorming ten behoeve van de
investeringen voor de definitieve
verwijdering van radio-actieve
afvalstoffen de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geboden is. De vorige
regering heeft dit uitgesproken en ik
ga ervan uit dat de huidige dit
overneemt. Ik wil het nog eens
onderstrepen. Berging van het
radio-actief afval in de ondergrond in
ons dichtbevolkte, laaggelegen en
waterrijke land is naar mijn opvatting
niet verantwoord, en overigens voor
zo'n uiterst geringe hoeveelheid afval
ook economisch niet verantwoord.
Gezond verstand zal hier toch ook
eens moeten zegevieren en dat
gezond verstand wijst in de richting
van een internationale oplossing.
Investeringen ten behoeve van een
specifiek Nederlandse oplossing zijn
dan ook ongewenst. Ik zou het
onjuist vinden wanneer COVRA op
dit punt initiatieven zou nemen.

D

opslag van dit materiaal alleen aan
de producenten over te laten. Wij
delen derhalve de opvatting van de
regering dat zij zelf op bescheiden
schaal dient te participeren in het
eigen vermogen van afvalverwerkingsbedrijven. Dat is bij voorbeeld
ook gebeurd bij de AVR. Met deze
constructie kan worden voorkomen
dat het streven naar winst belangrijker w o r d t dan de beheersbare
verwerking van het afval.
Een dergelijke beheersbaarheid is
zeker important wanneer het om
radio-actief afval gaat. De vèrstrekkende gevolgen van radio-actieve
straling voor de bevolking, de
gewassen en het milieu onderstrepen
nog eens dat uiterst zorgvuldig met
dit materiaal moet worden omgegaan. Wij zijn het derhalve met de
regering eens, dat een gedeelte van
het aandelenkapitaal van de COVRA
door haar wordt beheerd. Een
samenwerking, zoals die in de
COVRA plaatsvindt, namelijk tussen
overheid en directies van kerncentrales, is overigens geen nieuwe
gedachte. Ik meen dat zij ook in
Groot Britannië voorkomt. Wij vragen
ons echter af, waarom de overheid
zich beperkt tot 1 0 % van het
aandelenkapitaal en niet kiest voor bij
voorbeeld 2 5 % . Tevens vernemen wij
graag waarom nu pas van de COVRA
een NV wordt gemaakt. Waarom is
dit niet gebeurd bij de oprichting van
deze organisatie in 1982? De
verhouding tussen de bij de COVRA
betrokken aandeelhouders verandert
ten opzichte van de oude beheersvorm immers niet.

In de memorie van antwoord wordt
overigens melding gemaakt van een
onderzoek naar de mogelijkheden om
de hiervoor door COVRA op te
bouwen reserves juridisch zoveel
mogelijk af te scheiden van het
risicodragend kapitaal van de
vennootschap en deze reserves
onder te brengen bij een afzonderlijke rechtspersoon. Ik zou graag van
de bewindslieden vernemen hoe het
daarmee is gesteld. In de nota naar

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! De ramp in Tsjernobyl
heeft de discussie over het gebruik
van kernenergie weer doen oplaaien.
Notoire tegenstanders van deze wijze
van energieopwekking hebben het
ongeluk aangegrepen om andermaal
te pleiten voor sluiting van de
kerncentrales in Borssele en
Dodewaard. De fractie van de RPF
wil zo ver beslist niet gaan en stemt
volledig in met het beleid, dat het
kabinet op dit punt voert, inclusief
het onderzoek naar de veiligheid van
de twee kerncentrales, die wij in
Nederland kennen: safetyfirst.
Uitgaande van het rentmeesterschap en de eigen verantwoordelijkheid kunnen wij voorts instemmen
met de hoofdlijnen van het huidige
milieubeleid, dat de regering in de
IMP's-milieubeheer van 1986-1990
en 1987-1991 heeft verwoord. Met
het kabinet vinden wij het belangrijk
dat de doelgroepen van het milieubeleid een grotere eigen verantwoordelijkheid voor hun omgeving dragen.
Anderzijds ontslaan deze grotere
zorg en toewijding van particulieren
voor hun milieu de overheid niet van
haar taak om toezicht te houden op
de activiteiten van de desbetreffende
doelgroepen. Gelet op de schadelijke
effecten, die afvalprodukten van
fossiele brandstoffen en zeker de
residuen van splijtstofstaven voor de
fysieke omgeving hebben, acht mijn
fractie het niet verantwoord om de

Te komen tot een ten minste
kostendekkende exploitatie is de idee
achter de COVRA. Dat is voor ons
geen verwerpelijke gedachte. Op wie
worden echter de financiële risico's
afgewenteld wanneer er met verlies
wordt gewerkt? Een andere vraag,
die zich met betrekking tot de
financiële structuur opdringt, is of de
COVRA laag- en middel-radioactief
afval uit andere landen zal toelaten
om de kosten verder te drukken? Hoe
zal de regeringscommissaris in het
bestuur van de COVRA hier tegenover staan?
Naar wij begrepen hebben is voor
de taakuitvoering van het centraal
orgaan unanimiteit in het besluitvormingsproces vereist, dit om de stem
van de overheid zwaar in de besluitvorming te laten meetellen. De
controle van het parlement kan nu,
door de omzetting van een besloten
vennootschap in een NV, enigszins
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Leerling
vergroot worden. Zoals iedere
Nederlander zijn de volksvertegenwoordigers nu in staat, inzicht te
verkrijgen in de jaarrekening. Wij
vragen ons af of er voor het parlement geen extra controlemogelijkheden moeten worden gecreëerd. Het
gaat hier o m laag- en middel-radioactief afval en in de toekomst om
splijtingsprodukten die een schadelijke uitwerking op het ecologisch
evenwicht kunnen hebben.
Mijnheer de Voorzitter! In haar
nota Radioactief afval schreef de
regering, dat zij zich mogelijk zal
aansluiten bij een internationaal
opgezette bergingsactiviteit, om tot
een definitieve oplossing voor het
radioactief afval te komen. In het
kader van de OESO-NEA wordt
bekeken in hoeverre zo'n faciliteit
gerealiseerd kan worden. Mijn fractie
juicht het toe dat ons land in
dergelijke wetenschappelijk opgezette onderzoeken participeert. Zijn er al
enige resultaten van deze studie
bekend? In hoeverre is de COVRA
hierbij betrokken?
In verband met de opslag van
kernafval heeft de regering van de
Chinese Volksrepubliek in het nabije
verleden westerse landen een
aanbod gedaan. De Chinese Volksrepubliek wilde destijds uranium voor
een bepaalde prijs per kilo overnemen. Zijn er nieuwe ontwikkelingen
te melden? Is het aanbod nog steeds
van kracht? Zo ja, dan vernemen wij
graag of de prijs die destijds
genoemd is vergeleken kan worden
met die van de opslag van het hoogst
gevaarlijke materiaal in de oceaanbodem en met de kosten die de COVRA
moet maken om het afval van de
kernsplijting op lange termijn te
kunnen opslaan. Zijn er overigens
nog meer landen die onlangs hebben
aangeboden, eventueel Nederlands
radioactief afval op hun grondgebied
op te slaan?

Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s de
J o n g h (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Nederland dumpt, mede dank zij
het voortvarende beleid van minister
Winsemius, geen laag- en middel-radioactief afval meer in zee. Zeer
bewust werd gekozen voor de
duurdere opslag op land. De
ambtsvoorganger van de huidige
bewindsman betrachtte grote
openheid ten aanzien van de
besluitvorming rond de vestigingsplaats, de opzet en de financiering

van COVRA, de organisatie die zich
bezighoudt met de uitvoerende
werkzaamheden.
De Kamer hield, terecht, de vinger
angstvallig aan de pols. Elke
harteklop werd geregistreerd en
besproken. Na gemeen overleg
verhuisde de tijdelijke vestingsplaats
dan ook van Velsen naar Zijpe, werd
de aandeelhoudersovereenkomst
gewijzigd en werden de statuten aan
een nauwkeurige beschouwing
onderworpen. Ook de uiteindelijke
vestigingsplaats heeft de aandacht
gehad. Rest nog te zijner tijd de
beoordeling van het milieu-effectrapport.
Voor de VVD is het uitgangspunt,
dat radioactief afval centraal moet
worden opgeslagen en beheerd. De
VVD vindt de medeverantwoordelijkheid van de producenten van
radioactief afval, zoals die tot
uitdrukking komt in de aandeelhoudersovereenkomst, de statuten en
het aandelenkapitaal, van essentieel
belang. Het is daarom toch vreemd
dat grote producenten als ziekenhuizen er niet bij betrokken zijn.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid van de centrale overheid wordt
gegarandeerd via de verplichting
voor COVRA uit te gaan van het
radioactief-afvalbeleid van de
overheid; de voorschriften in het
kader van de Kernenergiewet; de
controle door de overheid en de in de
statuten vereiste unanimiteit
betreffende belangrijke besluitvorming in de raad van commissarissen.
De directie krijgt nauwelijks enige
armslag.
De centrale overheid neemt in
artikel 7 van de aandeelhoudersovereenkomst zelfs de verantwoordelijkheid op zich om de continuïteit van
de werkzaamheden te waarborgen
indien de andere partners het hoofd
onverhoopt in de schoot zouden
leggen. Als de door COVRA gevormde financiële reserves te gering zijn
om het door de Staat voort te zetten
beheer te financieren, zijn de wapens
om deelnemende afvalproducenten
te bewegen tot een redelijke
verdeling van de kosten echter
buitengewoon gering. Hetzelfde
geldt in versterkte mate voor
niet-deelnemende afvalproducenten.
Desondanks kan de VVD akkoord
gaan met de structuur van COVRA en
de wijze waarop de Staat de eigen
verantwoordelijkheid kan waarmaken.
Er is geen behoefte aan een meerderheidsdeelname van de Staat in
het aandelenkapitaal of aan een

wijziging in de samenstelling van de
raad van commissarissen. Ook de
aandelenparticipatie van het ECN
levert voor de VVD geen problemen
meer op, nu de vermogenspositie zo
rooskleurig wordt ingeschat dat de
garantie van de Staat inzake de
latente stortingsplicht van ECN met
ingang van 1 januari 1987 wordt
ingetrokken.
Tarieven moeten niet alleen
kostendekkend zijn, maar ook ruimte
geven voor fondsvorming ten
behoeve van een bufferfunctie ten
aanzien van verkeerde calculaties, ter
voorkoming van naheffingen of grote
schommelingen in de tarieven,
investeringen voor de definitievere
lokatie en de definitieve afvalverwijdering. Dit laatste fonds zou volgens
de nota naar aanleiding van het
eindverslag juridisch gescheiden
moeten worden van het risicodragend kapitaal. Waarom moet dit? Is
dit in de praktijk mogelijk?
Gezien de totaal verschillende
doeleinden van de fondsvorming en
de toenemende onzekerheid over de
hoogte van de benodigde bedragen
naarmate investeringen verder in de
toekomst liggen, is het niet geheel
uitgesloten dat de raad van commissarissen het op een gegeven moment
over de tariefstelling niet eens kan
worden. De VVD betwijfelt het, of
dan meteen sprake kan zijn van een
weigering tot het meewerken aan
besluitvorming die op grond van
wanprestatie of strijd met de goede
trouw bij de uitvoering van overeenkomsten ingevolge artikel 1374,
derde lid van het Burgerlijk Wetboek
via de burgerlijke rechter kan worden
afgedwongen.
De indruk wordt gevestigd dat
investeringen tevoren via reserveringen moeten worden veiliggesteld.
Nergens w o r d t gerept van de
mogelijkheid om kredieten op te
nemen die via de toekomstige
tarieven kunnen worden terugverdiend. Op welke wijze kan worden
voorkomen dat winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, in
plaats van dat ze wordt gereserveerd
voor toekomstige inversteringen? De
statuten kennen toch geen beperkende bepalingen ten aanzien van de
winstuitkering?
Met de oorspronkelijke tekst van
de aandeelhoudersovereenkomst
voor ogen, bevestigt de VVD
nogmaals dat in de tarieven voor
laag- en middelactief afval geen
reservering ten behoeve van de
eventuele opslag van hoogactief
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R e m p t - H a l m m a n s de J o n g h
afval mag w o r d e n doorberekend. De
centrales reserveren zelf voor deze
opslag. Als deze reserves echter te
klein zouden zijn, zal het Rijk
gedurende beperkte periode het
tekort voorschieten. Dat bedrag zal
dan te zijner tijd in de tariefstelling op
de betrokken afvalproducenten
worden verhaald. Aldus de mededeling van de vorige bewindsman. Wij
zijn benieuwd op welke wijze kan
worden gecontroleerd of de huidige
kerncentrales voldoende hebben
gereserveerd of niet.
Dit brengt brengt mij ten slotte op
enkele merkwaardige consequenties
van dit laatste punt, zoals die zijn
verwoord in brief 18 907, nr. 6,
inzake het afdekken van de financiële
risico's voor COVRA ten behoeve van
het uitvoeren van ontwerpstudies in
het kader van de kernenergiewet en
de MER. De inhoud van deze brief
wordt nader toegelicht in de nota
naar aanleiding van het eindverslag.
De brief stelt, dat de COVRA de
onderdelen van de studies met
betrekking tot hoogactief afval van
kerncentrales uit eigen middelen
moet betalen. Het is niet zeker dat
men deze uitgaven in de toekomst
via de tarieven kan terugverdienen,
aangezien nu eenmaal niet vaststaat
dat COVRA het afval ook daadwerkelijk zal ontvangen. Dit risico kan
blijkbaar niet door COVRA worden
gedragen en daarom wordt het door
de Staat gedekt. De nota naar
aanleiding van het eindverslag meldt
ons echter dat er krediet voor wordt
opgenomen. Nu wordt het risico van
deze leningen afgedekt door de
Staat. Merkwaardig toch, die
stilzwijgende verandering! Het is de
VVD een raadsel waarom nog geen
identificatie van de betrokken kosten
met afvalproducenten kan plaatsvinden, waardoor de Staat maar voor
het risico moet blijven opdraaien.
Immers, niet alleen eventueel
toekomstig te bouwen kerncentrales
kunnen te maken krijgen met
hoogactief afval. Het zijn met name
de reeds bestaande centrales die in
de jaren negentig met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid het
eigen hoogactief afval van opwerkingsfabrieken in Engeland en
Frankrijk krijgen teruggestuurd, een
en ander op basis van door henzelf
afgesloten privaatrechtelijke
overeenkomsten. Het zijn naar onze
opvatting dan ook deze centrales die
financieel moeten meewerken aan de
voorbereiding van het eventuele
opslaan van dit afval. Deze initiële

kosten behoren daar zonder enige
twijfel bij en — zoals de minister zelf
al aangeeft — er wordt voor die
kosten reeds gereserveerd.
De VVD heeft er bezwaar tegen
dat het risico van de financiering van
de studies op de staat wordt
afgewenteld. Zou de minister nader
kunnen verklaren waarom de
bestaande kerncentrales dit risico,
mede gezien de totale reserves, niet
kunnen of willen dragen?
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De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De Kamer discussieert
vanavond in alle rust over een
onderwerp dat in de jaren ' 8 1 , ' 8 2 en
'83 nog veel stof deed opwaaien. Het
was weliswaar geen radioactief afval,
maar toch stof. Als men vandaag
enige actuele punten wil inbrengen,
dan moeten wij spreken over de
vraag hoe het verder moet met
kernonderzeëers die een roemloos
einde op de zeebodem vinden en met
de London Dumpingconventie. Als de
minister kans ziet hierover iets te
zeggen, zou ik dat wel aardig vinden.
Ik geef dit echter aan om tegelijk de
rust, waarover ik sprak, te relativeren.
Wij spreken over een zeer eenvoudig wetsvoorstel dat gaat over
machtiging van de minister tot
deelname in het aandelenkapitaal van
de NV COVRA. Die deelname
bedraagt maximaal 1 0 % tot een
bedrag van ten hoogste ƒ 800.000,-.
Ik kom over dat percentage nog te
spreken. De gemeenschappelijke
kerncentrale in Dodewaard, de PZEM
en ECN zijn elk voor 3 0 % de overige
aandeelhouders als producenten van
laag- en middellaag radioactief afval.
Zodra het kernsplijtingsafval uit
Frankrijk en Engeland terugkomt zijn
zij eigenlijk ook producenten van
hoog radioactief afval.
De oprichting van COVRA is
feitelijk een gevolg van de veranderde opvattingen over de bewerking,
verwerking en opslag van radioactief
afval, nadat mede op aandringen van
de Tweede Kamer in 1982 de
dumping in de Atlantisce Oceaan
werd beëindigd. Ik moet nog een
correctie aanbrengen in de bijdrage
van collega Rempt. Het was mevrouw Lambers-Hacquebard die toen
het voortouw heeft genomen. De
heer Winsemius heeft het beleid
correct en goed voortgezet. Mevrouw
Lambers was echter degene die
samen met ons startte.

Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s d e
J o n g h (VVD): Ik zei niet dat het
initiatief is uitgegaan van de heer
Winsemius. Ik heb het over het
voortvarende beleid gehad en dat
kan de heer Lansink niet tegenspreken.
De heer Lansink (CDA): Neen, ik
spreek dat niet t e g e n , maar wilde
enige hulde brengen aan iemand
waarvan ik destijds heel wat geleerd
heb.
De interimopslag te Zijpe vergde
niet alleen een verbetering van
faciliteiten, maar ook een andere
beheersstructuur waarin de afvalproducenten medeverantwoordelijkheid
dragen. De CDA-fractie heeft bij de
opeenvolgende discussies met de
minister te kennen gegeven, met die
nieuwe structuur in te stemmen. Ik
verwijs naar het verslag van het
mondeling overleg. Nu het jaarverslag van COVRA beschikbaar is
gekomen, ben ik er blij om dat wij
kunnen vaststellen dat daarin aardig
w a t informatie staat, waardoor wij
ook de financiële aspecten kunnen
beoordelen. Ik wijs collega Zijlstra bij
voorbeeld op het thema van de
fondsvorming.
De schriftelijke gedachtenwisseling
is door de CDA-fractie toegespitst op
de eventuele wijzigingen van de
financiële structuur in de toekomst,
bij voorbeeld door toetreding van
andere afvalproducenten of door een
verandering in het werk van ECN. Het
werken met kostendekkende tarieven
— een terecht uitgangspunt — is op
zich zelf van belang voor een
gezonde exploitatie, maar behoeft
een wijziging van de aandeelhoudersovereenkomst niet uit te sluiten. Het
is overigens de vraag of kan worden
volstaan met een overheidsparticipatie van 1 0 % . Zowel in het geval van
beëindiging van exploitatie van
Borssele en Dodewaard, als bij de
uitbreiding van het kernvermogen
zullen zich wijzigingen voordoen. Dit
lijkt mij terecht, omdat men andere
soorten afvalstromen krijgt.
Collega Zijlstra stelde nog een
vraag over het percentage van 10. Ik
heb destijds gepleit voor een
meerderheidsdeelname. De bewindslieden hebben echter deze vraag
beantwoord en nu is gekozen voor
een structuur waarin een soort
vetorecht voorkomt. Dit is een zware
structuur. Het is een alternatief, maar
ik zei al dat ik niet uitsluit dat te zijner
tijd het percentage moet worden
verandered. Dat zal zeker nodig zijn,
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als wij de kant op gaan die de heer
Zijlstra niet wil en waarover ik mij nu
niet uitspreek, namelijk bij de bouw
van nieuwe kerncentrales.
In dit verband beantwoord ik ook
de vraag van de heer Zijlstra over de
motie die op 7 mei is ingediend naar
aanleiding van de kwestie-Tjernobyl.
Wij hebben een uitgebreid debat
over het werkplan gevoerd. Ik mag
mij dan ook ontslagen achten van de
plicht o m die zaak op te rakelen. Als
de heer Zijlstra evenwel die motie
hierbij betrekt, wat mij betreft
terecht, moet hij dat ook doen met
de andere motie die in 1985 door de
CDA-fractie te zamen met die van de
VVD is ingediend. Ik moet er nog
steeds mijn spijt over uitspreken dat
de heer Zijlstra niet de vrijheid heeft
gehad om voor beide moties te
stemmen, hoewel hij nu daarnaar
verwijst. Hij kan alsnog zeggen dat hij
dit jammer vindt en dan ben ik
natuurlijk een gelukkig mens.

ook wat aan de tarieven moeten
worden gedaan. Er ontstaat dan een
geheel andere situatie. Ik sluit een
andere overheidsdeelname dan niet
uit.
Er is nog een argument voor
voorlopige handhaving van het
huidige standpunt: er is een voorstel
van wet tot herziening van de
Elektriciteitswet, door middel
waarvan de minister een zekere
zeggenschap krijgt over de brandstofinzet en eigenlijk alle andere dingen
die daarmee te maken hebben. Ik
vind het wel best dat de heer Zijlstra
verwijst naar de discussie in 1983,
maar de bewindslieden hebben ons
destijds overtuigd. Ik laat mij dus wel
eens overtuigen en het zou aardig
zijn als de heer Zijlstra dat ook eens
deed. Bovendien heb ik het al gehad
over onder andere de wijziging van
de Elektriciteitswet en de nieuwe
situatie. Dat lijkt mij een echt
sluitende argumentatie.

De heer Zijlstra (PvdA): Wij zijn
genoeg democraat om een meerderheidsbeslissing van de Kamer op een
bepaald punt te respecteren. Ik wil
nog een vraag stellen over het vorige
onderwerp dat collega Lansink heeft
aangehaald. Als ik hem goed begrijp,
zou hij een minderheidsbelang van
de Staat niet accepteren voor het
geval er ook afval van nieuwe
kerncentrales zou komen. Heb ik dat
goed begrepen?

De heer Zijlstra (PvdA): Collega
Lansink zei hiervoor, dat hij afstand
genomen heeft van die 1 0 % , omdat
er een soort vetorecht voor de
rijksoverheid komt. Begrijp ik goed
dat hij die redenering niet meer volgt,
als er sprake is van afval van nieuwe
kerncentrales? Is dat veto dan ineens
niet meer voldoende? Bovendien
voorziet dit wetsvoorstel in die
mogelijkheid. Zou de heer Lansink nu
al niet moeten voorstellen o m , als dat
inderdaad zo zwaar weegt, het
minderheidsbelang tot een meerderheidsbelang te maken? Bij mijn weten
worden er in de Elektriciteitswet —
overigens is deze zaak nog helemaal
open — geen verdergaande waarborgen geboden voor de beslissende
bemoeienis van de rijksoverheid in
zo'n nieuwe situatie. W a a r o m wordt
dat veto niet als voldoende ervaren
als er nieuwe afvalstromen komen?
Waarom moet dan alles ineens
veranderen?

De heer Lansink (CDA): Ik heb
gezegd, dat de afvalstromen
volstrekt anders zouden kunnen gaan
lopen, wanneer er sprake zou zijn van
uitbreiding van het kernvermogen.
Dat is duidelijk. Dat hangt ook af van
het antwoord op de volgende vraag.
Ik spreek nu even over theoretische
mogelijkheden; hierover mogen geen
misverstanden rijzen. Onze standpunten zijn duidelijk in twee moties
vastgelegd. Die handhaven wij ook.
Vervolgens hebben wij een goed
debat met de minister gehad op 18
september jongstleden. Gesteld dat
toch zou worden overgegaan tot
uitbreiding van het kernvermogen,
dan laat zich de vraag stellen of je de
splijtstofelementen moet opwerken,
nadat ze zijn uitgewerkt. Ik formuleer
het nu compact omwille van de tijd,
maar de heer Zijlstra weet wat ik
bedoel. W e l n u , in zo'n geval is er
meer ruimte nodig en komt er een
andere structuur dan wanneer
kernsplijtingsafval uit Frankrijk of
België terugkomt. In dat geval zal
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kunt je afvragen, of daartoe w o r d t
overgegaan, mede gelet op de
beheersstructuur van die maatschappijen, die natuurlijk ook een eigen
democratisch controlesysteem
hebben. Een andere mogelijkheid is
dat het verstandig is dat de overheid
dat doet. Dit is een open vraag. Wij
kunnen nu evenwel volstaan met
1 0 % , gelet op de totale structuur.
COVRA verwerkt thans uitsluitend
laag- en middellaag-radioactief afval,
waarna interim-opslag volgt,
voorlopig nog te Zijpe en later elders.
Dat wordt waarschijnlijk Borssele.
Mede naar aanleiding van de
discussie die wij nog niet zo lang
geleden hebben gevoerd over het
voorlopige MER-rapport merk ik op
dat Moerdijk nog steeds boven de
markt hangt. Als beide niet deugen
— wat theoretisch mogelijk is —
moet elders worden gekeken. Mede
gelet op de toezeggingen aan Zijpe
en gehoord de discussie met de
Tweede Kamer over de keuze voor de
nieuwe locatie, vraag ik ook aan deze
bewindsman helderheid over de
verder te volgen procedure. Deze
vraag is ook door collega Tommei
gesteld. Minister Winsemius heeft
ons gezegd, dat de Kamer betrokken
zal worden bij de definitieve besluitvorming aan de hand van de
locatiegebonden milieu-effectrapportage. Ik blijf uiteraard van oordeel,
dat dit inderdaad moet gebeuren. Ik
neem aan, dat de minister daartegen
geen enkel bezwaar heeft.

De heer Lansink (CDA): Ik zeg niet
dat het dan niet voldoende is, maar
er kan ook voor een andere structuur
worden gekozen op basis van de dan
geldende afvalstromen. Zeer
essentieel is dan de vraag, of er al
dan niet w o r d t opgewerkt. Er komen,
ook in theorie — u hoort dat ik
voorbehouden blijf maken, ook
aangaande de uitbreiding — andere
maatschappijen bij, wellicht bij
voorbeeld EPON. De verhoudingen
zoals die nu zijn vastgelegd (30%
voor elk) veranderen dan vanzelf. Je

Onzekerheid blijft natuurlijk
voorlopig bestaan over definitieve
verwijdering van het laag- en
middellaag radio-actief afval en de
bijbehorende kostenberekening.
Opgemerkt zij wel, dat de afvalproducenten zich hebben verplicht om ook
de kosten van de definitieve verwijdering te dragen, waarbij dezelfde
berekeningssystematiek als de
huidige zal worden gehanteerd. Een
vraagteken past wel nog bij de
doorberekening op basis van het
volume. Extra kosten worden immers
gemaakt door de bescherming tegen
de mate van radio-activiteit. Dat is
een van de redenen waarom het nog
moeilijk is o m een kostenberekening
te maken voor het kernsplijtingsafval.
Voorzitter! Bij de schriftelijke
behandeling heeft de minister
duidelijkheid gebracht over een
drietal punten, in de eerste plaats
over de financiële positie van ECN en
de overheidsgarantie die bij effectuering impliciet zou leiden tot een
hogere deelname van de Staat in het

COVRA

14 oktober 1986
TK10

10-430

Lansink
aandelenkapitaal van de COVRA. Die
financiële positie van ECN —
mevrouw Rempt heeft daar ook al op
gewezen — is kennelijk sterk
verbeterd. W o r d t de overheidsgarantie inderdaad per 1 januari 1987
beëindigd? In de tweede plaats heeft
hij duidelijkheid gebracht over de
opbouw van de kosten en de tarieven
van de verwerking en opslag van
radio-actief afval en de vergelijkbare
kostenberekening in West-Duitsland,
Zweden en de Verenigde Staten. Die
informatie was uitermate leerzaam
en ik dank hem daarvoor. In de derde
plaats heeft hij duidelijkheid gebracht
over de situatie met betrekking tot
het kernsplijtingsafval van bestaande
kerncentrales. Aanvaard moet
worden, dat een steekhoudende
kostenberekening pas kan plaatsvinden wanneer duidelijk wordt of en, zo
ja, op welke wijze het afval uit
Frankrijk en Engeland wordt teruggezonden. Ik vraag de bewindslieden of
zij daarover al enige aanwijzing
hebben.
Mijnheer de Voorzitter! De
CDA-fractie wil benadrukken, mede
in verband met de vraagstelling die
collega Zijlstra zojuist op tafel heeft
gelegd, dat de machtigingswet
inzake COVRA los gezien kan en
moet worden van het toekomstige
beleid inzake de kernenergie. Het al
aanwezige afval verplicht tot een
verantwoorde berging van alle
radio-actief afval na de vrijwel
eensgezinde wens van de Tweede
Kamer om van dumping af te zien.
Paradoxaal genoeg nemen overigens
de financiële risico's af bij een groter
aanbod van radio-actief afval,
vooropgesteld dat de producenten
bereid blijven de kosten te dragen.
Vanwege toekomstige discussies
wil ik nog een paar korte vragen
stellen. Kan de minister al iets
zeggen over de follow up van eerdere
discussies met de Kamer over de
zogenaamde OPLA- en MINSK-rapporten over langdurige opslag van
radio-actief afval? Ik stel die vraag
ook omdat ik met zeer veel interesse
de brief van de heer Van der Linden
heb gelezen in zijn functie van
staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken over de inbreng van Nederland
bij de London Dumping Conventie. Ik
wijs eveneens op de voortzetting van
de studies inzake het radio-actief
afval, in samenhang met de motie die
ik samen met collega Braams op 7
mei heb ingediend, mede ter
effectuering van de motie van 1985.
Ten slotte wijs ik op de internationale
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Minister M i j p e l s Voorzitter! Om het
vandaag te behandelen wetsontwerp
in het juiste historische perspectief
te plaatsen, geloof ik dat het goed is
een kort overzicht te geven van de
discussie die de afgelopen jaren in
de Kamer is gevoerd, vrij frequent is
gevoerd, namelijk bijna eens per twee
maanden. Bij het geven van dit
historische overzicht zal ik in staat
zijn te reageren op vragen en
opmerkingen van de verschillende
sprekers en op uitspraken die in het
verleden door de Kamer zijn gedaan.
Deze uitspraken zijn al dan niet door
het kabinet overgenomen en zijn

uiteraard voor het beleid van het
kabinet ten aanzien van de COVRA
van belang.
In 1982 is besloten te stoppen met
de dumping van laag- en middelactief radioactief afval in de oceaan,
nadat daartoe reeds in 1981 door
staatssecretaris Lambers-Hacquebard een principebesluit was
genomen. Nadat was besloten tot
langdurige opslag op het land, heeft
het toenmalige kabinet daar in
december 1982 op gereageerd door
de Centrale Organisatie voor
Radioactief Afval (COVRA N.V.) op
te richten. Op 27 januari 1983 vond
overleg plaats over de lokatiekeuze.
Tijdens de eerste discussie in de
Tweede Kamer was een motie-Alders
aan de orde waarin werd gevraagd
om een gescheiden opslag van het
KSA en ander afval. Deze motie is
destijds verworpen, wat betekent dat
de Kamer op dat moment een eerste
principiële uitspraak heeft gedaan
over de wijze waarop het afval in de
toekomst diende te worden bewaard.
Met de gemeente Zijpe werd in
1983 overeenstemming bereikt over
de vestiging van een opslagplaats
voor laagactief en middelactief afval
voor een termijn van vijf tot tien jaar;
in principe voor vijf jaar, maar met
een uitloopmogelijkheid tot 10 jaar
tot 1994.
Er is destijds verschillende malen
overleg met de Kamer gevoerd. In
maart 1984 heeft de Kamer kennis
kunnen nemen van de concept-aandeelhoudersovereenkomst en van de
concept-statuten. In april 1984 werd
door mijn ambtsvoorganger een Nota
Radioactief Afval aan de Kamer
uitgebracht. In mei 1984 is in de
Kamer gesproken over die conceptaandeelhoudersovereenkomst en die
concept-statuten. Vervolgens is een
gewijzigde concept-aandeelhoudersovereenkomst aan de Kamer
gestuurd. In september 1984 heeft
de Kamer een eerste debat gewijd
aan de rapporten MINSK, de
mogelijkheden voor de interimopslag
in Nederland van de bestraalde
splijtstofelementen en van het
kernsplijtingsafval. Tegelijkertijd w e r d
ook van gedachten gewisseld over
het zogeheten OPLA-onderzoek.
In de uitgebreide commissievergadering van 1 oktober 1984 werd
gediscussieerd over de Nota
Radioactief Afval. Tijdens deze
commissievergadering hebben de
woordvoerders van de oppositie
geprobeerd te komen tot een
ontkoppeling van de opslag van laag-
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samenwerking inzake de verwerking
en opslag van radio-actief afval, een
punt waar collega Tommei ook
terecht opnieuw de aandacht op
vestigde.
Voorzitter! Een afzonderlijk
aandachtspunt betreft de brief van
de ministers van Economische Zaken
en van VROM van 14 februari van dit
jaar over het afdekken door de Staat
van een financieel risico van de
COVRA voor de ontwerp-werkzaamheden ten behoeve van langdurige
opslag van radio-actief afval,
eventueel mede ten behoeve van
kerncentrales. Deze studies zijn
overigens ook van betekenis voor het
door Frankrijk en Engeland terug te
zenden kernsplijtingsafval, dat
langdurig moet worden bewaard en
voor de eventueel niet op te werken
materialen van de bestaande
kerncentrales, bij voorbeeld wanneer
tot sluiting zou worden overgegaan.
Tegen die achtergrond stemt de
CDA-fractie in met de afdekking van
het risico. Ik denk, dat er nu geen
andere weg meer is. Bij een eventuele exploitatie dienen echter de
ontwerp-kosten in rekening te
worden gebracht.
Voorzitter! De CDA-fractie stemt in
met het wetsvoorstel, aangezien de
statuten en de aandeelhoudersovereenkomst voldoende voorwaarden
bevatten om COVRA N V . verantwoord te doen functioneren. Een
regelmatige verslaggeving, ook naar
de Tweede Kamer, is echter gewenst,
opdat de ontwikkelingen kunnen
worden gevolgd en eventueel kunnen
worden bijgestuurd. Wat mij betreft,
is dit niet de laatste discussie over
het radio-actief afval.
De vergadering w o r d t enkele
ogenblikken geschorst.
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en middelactief afval en het KSA.
Ook kwam een variant hierop ter
sprake: het opslaan van het h o o g a o
tief afval bij de kerncentrales. De
moties die tijdens dit debat werden
ingediend, werden stuk voor stuk
verworpen, wat betekent dat de
meerderheid van de Kamer destijds
heel uitdrukkelijk heeft gekozen voor
de opslag van alle soorten afval op
één centrale lokatie. Dit is een
beleidsuitgangspunt geweest
waarvan het vorige kabinet bij de
gehele voorbereiding in hoge mate is
uitgegaan.
De heer T o m m e i (D66): Voorzitter!
Mag ik, o m geen misverstanden te
krijgen, opmerken dat niet de gehele
oppositie vond dat het een slechte
keuze was. Ook onze fractie heeft
bewust gekozen voor één opslagplaats voor beide soorten afval.
Minister Nijpels: Daarom ben ik ook
zo blij met uw genuanceerde
benadering van de problemen waar
wij vandaag voor staan. Want daar
waar het nodig is, is het alleen maar
plezierig als een deel van de
oppositie in staat is, delen van het
kabinetsbeleid te ondersteunen.
In de UCV van februari 1985 is
wederom over OPLA en MINSK
gesproken. Er is toen wederom een
motie, van de heer Lankhorst,
verworpen. Uiteindelijk is op 19
maart 1985 het voorstel machtigingswet COVRA ingediend. Daarop
volgde op 27 juni 1985 de motieLansink. Ik zeg dit met nadruk, omdat
hierover bij interruptie al is gediscussieerd. Deze motie werd ingediend in
het kader van de discussie over de
vestigingsplaatsen van kerncentrales.
De motie werd aangenomen. Daarin
werd aan het kabinet gevraagd om
niet eerder een vergunning te
verlenen voor nieuwe kerncentrales
dan nadat de Kamer met de gekozen
oplossing voor het afvalvraagstuk
heeft ingestemd. Ik kom hierop nog
terug.
De commissie-Geertsema heeft in
de loop van 1985 gesproken over de
lokaties. In november 1985 is een
lokatie-onafhankelijk MER uitgebracht over de opslag van het
radioactief afval. Ten slotte heeft
mijn ambtsvoorganger in april 1986
aan de Kamer laten weten dat de
COVRA zelf mocht kiezen, mits dat
zou gebeuren voor 1 juli 1986 en
mits men een keuze zou maken uit de
drie genoemde lokaties. Uiteindelijk
heeft de heer Veldhoen de keuze van
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de regering afgekeurd door een
motie in te dienen. Ook deze motie
werd verworpen. Dat betekende dat
mijn ambtsvoorganger destijds groen
licht kreeg.
Voorzitter! Wat is nu de moraal van
deze korte historische opsomming?
Het moet allereerst volstrekt duidelijk
zijn dat de Kamer in de afgelopen
jaren intensief betrokken is geweest
bij de problematiek van de verwijdering van het radioactief afval.
Bovendien is sinds 1984 de COVRA
bezig met het feitelijk gestalte geven
aan de haar toegedachte verantwoordelijkheid. Het wordt dan ook
tijd om dat thans te bezegelen in een
machtigingswet.
Wat zijn nu de algemene uitgangspunten van het kabinet ter zake? Ik
noem ze even.
1. Geen dumping in zee, maar
isoleren, beheersen en controleren.
De IBC-criteria vormen ook op
andere terreinen uitgangspunt van
het beleid.
2. De centrale opslag op land voor
alle soorten radioactief afval.
3. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de afvalproducenten en
van de Staat voor de verwijdering. De
vervuiler betaalt en de Staat oefent
een sterke controle uit. Ik kom hierop
nog terug.
4. Een kostendekkende exploitatie.
5. Het criterium dat iedere
afvalsoort uiteindelijk de eigen
kosten dient te dragen.
Voordat ik een reactie geef op de
gestelde vragen, wil ik de Kamer een
mededeling doen, die overigens goed
aansluit op een vraag van de heer
Lansink. Wij hebben recent van de
PZEM vernomen dat zij uit Frankrijk te
horen heeft gekregen dat Cogéma
gebruik zal maken van de optie uit
het opwerkingscontract. Dat
betekent dat wij in Nederland vanaf
1992 zullen worden geconfronteerd
met het terugzenden van het
kernsplijtingsafval. Hiermee heb ik de
vraag van de heer Lansink beantwoord. Dat betekent dat er bepaalde
consequenties zijn voor de manier
waarop de COVRA haar plannen
verder zal ontwikkelen. De duidelijk^
heid is er op dit moment en zal een
belangrijk onderdeel moeten vormen
van het besluitvormingsproces.
De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
Wordt dat afval verglaasd zoals in
dat opwerkingscontract is aangegeven?

worden gevoerd over de gespecificeerde voorwaarden waaraan dat
afval moet voldoen. Zoals het er nu
naar uitziet, zal het op de normale
manier worden verglaasd. Het
overleg moet echter nog plaatsvinden. Het lijkt mij dienstig dat ik de
Kamer op de hoogte houd van de
gesprekken die met COGEMA
plaatsvinden. De Kamer zal hierin
geïnteresseerd zijn. Het gaat hier om
een belangrijk element voor de
verdere discussie. Ik kan op dit
moment dus nog geen exact
antwoord geven op de vraag van de
heer Zijlstra. Voor zover mijn
gegevens strekken, ligt het voor de
hand dat een en ander op genoemde
wijze zal gebeuren. Nogmaals echter,
daar is op dit moment nog geen
duidelijkheid over te geven, omdat de
gesprekken nog plaatsvinden.
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw
Rempt heeft gezegd dat het eigenlijk
wat vreemd is dat de grote producenten als ziekenhuizen niet betrokken zijn bij het hele probleem van het
opslaan en dat zij in feite niet
vertegenwoordigd zijn bij de
aandeelhouders van de COVRA. Als
wij op dit moment de hoeveelheid
afval van de beide kernenergiecentrales en van het ECN vergelijken met
die van ziekenhuizen, dan moet ik
toch vaststellen dat ziekenhuizen niet
te beschouwen zijn als grote
producenten van radio-actief afval.
Er zijn op dit moment in Nederland
ongeveer 3 4 0 producenten van
radio-actief afval. Van de jaarlijkse
hoeveelheid verpakt en geconditioneerd laag- en middelactief afval is in
volume uitgedrukt ongeveer driekwart afkomstig van de beide
kernenergiecentrales en het ECN. Als
wij dat zouden uitdrukken in radioactiviteit, dan is dat aandeel nog
aanzienlijk hoger. Het hoogactief
afval is vrijwel uitsluitend afkomstig
van de beide kernenergiecentrales.
Op grond van het bovenstaande kan
dan ook geconstateerd worden dat
de belangrijkste producenten in
COVRA vertegenwoordigd zijn.
Overigens zou het afvalaanbod van
enkele tientallen Nederlandse
ziekenhuizen per ziekenhuis te klein
zijn om deelname in COVRA in dat
o p z i c h t t e rechtvaardigen. Een
collectief van Nederlandse ziekenhuizen — dit zou ook een mogelijkheid
zijn — bestaat als zodanig niet en kan
dan ook moeilijk in COVRA deelnemen.

Minister Nijpels: Er zal nog overleg

Voorzitter! De heer Lansink heeft
de vraag gesteld of het niet noodza-
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keiijk zou zijn — hij is daar in een
interruptiedebat met de heer Zijlstra
nog verder op ingegaan - o m , als er
sprake zou zijn van uitbreiding van
kerncentrales of eventueel van
sluiting van Borssele en Dodewaard,
dan de participatie van de overheid in
COVRA aan te passen. Ik ga ervan uit
dat, als er sprake is van sluiting van
Borssele en Dodewaard, de betrokken energieproducenten hun
verantwoordelijkheid blijven dragen.
Het afval dat dan beheerd moet
worden, blijft namelijk in belangrijke
mate afkomstig van de dan gesloten
kerncentrales. Bij uitbreiding van het
aantal centrales ligt het voor de hand
dat de exploitanten daarvan, als dit
anderen zouden zijn dan de huidige
exploitanten, ook in COVRA zullen
gaan participeren. Dat zou op
zichzelf niet noodzakelijkerwijs
behoeven te leiden tot een wijziging
van het percentage van aandelen van
overheidsdeelneming, zoals dat op
dit moment is vastgesteld op 10. Het
ligt met andere woorden niet direct
voor de hand dat de overheid op zo'n
moment haar aandelenbezit in de
COVRA zou uitbreiden. Uitsluiten doe
ik dit echter op zichzelf niet. De
situaties die door de heer Lansink zijn
genoemd en met name de vraag of
er al dan niet overgegaan zou worden
tot opwerking, zouden namelijk een
reden kunnen vormen om in dat
opzicht toch tot een ander standpunt
te komen. Het antwoord luidt dus dat
in principe bij de eventuele bouw van
nieuwe kerncentrales uitbreiding niet
op voorhand w o r d t overwogen.
Uitsluiten doen wij dat op dit
moment echter ook niet.

ningsnota en dat de conclusie van
die herbezinningsnota een " j a " en
een " n e e n " kan zijn. Dat betekent dat
de stappen die wij vandaag zetten —
de heer Lansink heeft dat ook
letterlijk zo gezegd — niets zeggen
van een eventuele herbezinning die
het kabinet straks zal plegen.
Het is natuurlijk wel zo dat de
Tweede Kamer vorig jaar een
motie-Lansink heeft aangenomen.
Daardoor is juist een koppeling
gelegd tussen de eventuele uitbreiding van het nucleaire vermogen en
de oplossing van het daaraan
verbonden afvalvraagstuk. Dat
betekent dat de Kamer destijds heeft
uitgesproken dat men als er besloten
zou worden tot de bouw van nieuwe
kerncentrales inzicht wenst te
hebben in een mogelijke oplossing
van het afvalvraagstuk. Dat betekent
dus niet dat als de COVRA met
bepaalde voorstellen komt, die
voorstellen daarmee ook tegelijkertijd
impliciet of expliciet een oordeel van
het kabinet inhouden over de
herbezinning waarmee wij bezig zijn.
De scenariostudies die door de
COVRA worden uitgevoerd, strekken
er uitsluitend toe om in 1988
wanneer wij ten principale gaan
discussiëren over het al dan niet
uitbreiden van kernenergie, duidelijkheid te bieden of aan de voorwaarden van de motie-Lansink kan
worden voldaan.

De heer Zijlstra — ik kom hiermee
tegelijkertijd op een paar dingen die
de heer Lansink in mijn ogen terecht
heeft opgemerkt — heeft eigenlijk
één groot hoofdbezwaar tegen het
wetsvoorstel opgesomd. Hij zegt dat
het kabinet vooruitloopt op de bouw
van nieuwe kerncentrales. Ik zou die
stelling toch ten stelligste willen
bestrijden. Ik geloof namelijk dat het
niet zo is dat met het huidige
voorstel op welke wijze dan ook een
voorschot w o r d t genomen op de
toekomstige besluitvorming over
eventueel nieuwe kerncentrales. In
dat opzicht deel ik ook de opvatting,
zoals die naar voren is gebracht door
de heer Lansink. Ik heb een paar
weken geleden tijdens een mondeling overleg namens het kabinet
gezegd dat wij een aantal onderzoeken zullen plegen, dat die onderzoeken zullen resulteren in een herbezin-

Overigens is ook bij het debat van
mei in de Tweede Kamer door de
indieners en door degenen die de
motie hebben gesteund, niet
betoogd dat de motie-Lansink dan
niet moet worden uitgevoerd of dat
deze zou moeten worden opgeschort. Dat is uitdrukkelijk niet
gebeurd in mei van dit jaar en dat
betekent dat het kabinet er dus
behoudens tegenbericht vanuit gaat
dat de motie-Lansink dient te worden
uitgevoerd. Wij zijn dat ook vast van
plan.
Ik vind bovendien dat als wij op dit
moment de studies die nu door de
COVRA worden gedaan, niet zouden
uitvoeren, wij voor een deel onze kop
in het zand zouden steken. Los van
wat je vindt van het al dan niet
doorgaan met kernenergie in ons
land, los van de verhoudingen en de
uitspraken die erover zijn gedaan, zal
het noodzakelijk blijven een studie te
doen naar de afvalproblemen. Mijn
mededeling over het kernsplijtingsmateriaal dat wij uit Frankrijk
terugkrijgen, onderstrepen de stelling
alleen maar, omdat dat de noodzaak
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voor verdere studie in ieder geval
dichterbij brengt.
De heer Lansink heeft de vraag
gesteld hoe het nu staat met de
milieu-effectrapportage. Hij heeft
met name gevraagd of de Kamer
daarvan op de hoogte zal worden
gesteld en hoe daarover met deze
Kamer van gedachten kan worden
gewisseld. Mijn ambtsvoorganger
heeft destijds aan de Kamer gezegd
dat de lokatiegebonden MER — ik
behoef in dit gezelschap niets meer
te vertellen over de relatie tussen de
lokatie-onafhankelijke MER en de
lokatie-afhankelijke MER die nu in
studie is — aan de Kamer zal worden
gestuurd. Ik verwacht dat dit in de
loop van 1987 zal kunnen gebeuren.
Dat zal allicht vergezeld kunnen gaan
van de aanvraag van vergunning op
grond van de Kernenergiewet, zodat
de Kamer daarover ook op dat
moment een oordeel kan geven,
althans zich een oordeel kan vormen.
De MER zal dus aan de Kamer
worden gestuurd. Voor de lokatiegebonden MER zullen uiteraard de
normale advies- en inspraakprocedures, zoals nu eenmaal horen bij de
milieu-effectrapportage, worden
gevolgd. Zoals in de discussie met de
Kamer over de keuze voor de nieuwe
COVRA-lokatie al is gesteld, zal de
feitelijke mogelijkheid tot vestiging —
ik vestig er nog eens de aandacht op
dat de beslissing over hoe en waar
dit moet gebeuren nog steeds niet is
genomen — in kritische zin voor een
belangrijk deel bepaald worden door
de MER als het kabinet wordt gesteld
voor een beslissing in het kader van
de procedures die vastliggen in de
Kernenergiewet.
Ik kom toe aan vragen van
mevrouw Rempt en de heer Tommei
inzake de fondsen voor de definitieve
verwijdering van risicodragend
kapitaal. Waar is dat in de praktijk
mogelijk, zo luidde de vraag van
mevrouw Rempt. De heer Tommei
heeft gevraagd hoe het nu staat met
de fondsvorming. In de memorie van
antwoord is verteld dat ter zake werd
gestudeerd. De juridische scheiding
zou op zichzelf mogelijk zijn, met als
gevolg dat de reserves voor definitieve verwijdering of opberging van het
radio-actief afval zouden worden
gescheiden van het risicodragend
kapitaal van COVRA. Dit was een
onderwerp van studie. Het resultaat
daarvan is dat het kabinet op dit
moment eigenlijk geen sterke
argumenten aanwezig acht om op dit
moment tot deze juridische scheiding
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over te gaan. De voornaamste reden
o m die scheiding te overwegen, was
de veronderstelling dat het een het
ander zou meeslepen als de COVRA
failliet zou gaan. Op dit moment is
het kabinet van mening dat het
buitengewoon onwaarschijnlijk is dat
de COVRA failliet zou gaan. Tegenvallers in de exploitatie en dus ook de
verliezen, zullen worden gedekt door
tariefsverhogingen. Ik beantwoord
hiermee tegelijk de vraag van de heer
Leerling. Overigens is dit gerechtvaardigd, omdat ieder die aan de
COVRA deelneemt, weet dat het
uitgangspunt is dat de tarieven
kostendekkend moeten zijn.
Hier hoort ook de discussie bij over
het risico van een ongeluk met het
radioactief afval en de aansprakelijkheid van de COVRA. Dit zou de
solvabiliteit van de onderneming in
gevaar kunnen brengen. In onze ogen
wordt dit risico gedekt door de Wet
aansprakelijkheid kernongevallen. Ik
kom straks terug op enkele opmerkingen die de heer Zijlstra ter zake
heeft gemaakt. De COVRA kent
eigenlijk geen andere omvangrijke
risico's in de bedrijfsvoering Wij
praten over een theoretische situatie.
Het kabinet is op dit moment tot de
conclusie gekomen dat juridische
scheiding niet noodzakelijk is.
Mevrouw Rempt heeft gevraagd
wat er moet gebeuren als er sprake is
van een patstelling in de raad van
commissarissen als het gaat om de
besluitvorming over de tariefstelling.
Mevrouw Rempt betwijfelt of er
meteen sprake is van weigering aan
het meewerken aan de besluitvorming. Zij zet dan ook enkele vraagtekens bij medewerking die via de
burgerlijke rechter moet worden
afgedwongen. Verschillen van inzicht
zouden inderdaad tot een patstelling
kunnen leiden als één van de
participanten van het veto-recht
gebruik zou maken. In principe gaan
wij ervan uit dat dergelijke verschillen
van inzicht door overleg kunnen
worden weggenomen. Mocht dit niet
het geval zijn, dan voorziet de
aandeelhoudersovereenkomst in een
aantal principes voor de vaststelling
van de tarieven. Er wordt onder
andere gestreefd naar een exploitatie
die ten minste kostendekkend is.
Dit betekent dat via de overeenkomst van aandeelhouders die
destijds ook naar de Kamer is
gestuurd, alle participanten gebonden zijn. In feite kan geen van de
participanten van het veto-recht
gebruik maken om een tariefsverho-

ging te blokkeren, wanneer aantoonbaar is - en dit is een belangrijk
vereiste — dat die verhoging
noodzakelijk is o m die exploitatie ten
minste kostendekkend te houden.
W o r d t er wel van dit veto-recht
gebruik gemaakt, dan kan wanprestatie worden geconstrueerd. Men
handelt dan in feite in strijd met het
principe van de goede trouw en men
kan door tussenkomst van de
burgerlijke rechter alsnog g e d w o n gen worden mee te werken aan zo'n
tariefsverhoging. Wij menen dat
hierdoor genoegzaam is gegarandeerd dat besluitvorming niet kan
worden geblokkeerd, als een
aantoonbaar te laag tarief gehandhaafd wordt. Overigens heeft het
unanimiteitsvereiste ook als voordeel
dat geen der participanten — dit
geldt natuurlijk ook voor de staat —
gedwongen kan worden zich neer te
leggen bij een voorstel tot tariefswijziging dat uitsluitend is gebaseerd op
een subjectief inzicht van een of
meer participanten.
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Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s de
J o n g h (VVD): Voorzitter! Het gaat
o m de interpretatie van het w o o r d
" k o s t e n d e k k e n d " . Er moeten ook
reserveringen worden gedaan voor
investeringen in een definitieve
lokatie. Daar kunnen meningsverschillen over ontstaan. Er moeten ook
reserveringen worden gedaan ten
behoeve van definitieve afvalverwijdering en daarnaast is er nog de
bufferfunctie. Ik weet niet of de
minister er zich wel zo gemakkelijk
kan afmaken door te zeggen dat
tarieven kostendekkend moeten zijn.
De problemen zullen optreden bij de
reserveringen.
Minister Nijpels: Mevrouw Rempt
weet dat ik over het algemeen een
redelijk optimistisch mens ben.
Gezien de deelnemers in het
aandelenkapitaal van de COVRA en
gezien de samenstelling van de raad
van commissarissen, ben ik van
meninng dat deze situatie zich niet
zal voordoen. Ik kom overigens nog
terug op de vraag over de reserveringen. Mevrouw Rempt heeft gevraagd
of de reserveringen ook vallen onder
de bepalingen van de statuten en hoe
de juridische situatie ten aanzien van
de reserveringen is.
De heer Zijlstra heeft vrij uitvoerig
betoogd, dat er geen enkele grond is
voor het vertrouwen, dat de reserveringen van COVRA voldoende zijn om
de kosten van interim- en definitieve

opslag te dekken. Naar zijn mening
zal de staat te zijner tijd met een
hoge verrekening worden geconfronteerd. Ik ben het hiermee volstrekt
oneens. Ter zake van de tariefstelling
gaan wij uit van een conservatieve
schatting van de kosten. Voor het
geval het woord "conservatief" niet
helemaal duidelijk wordt begrepen,
wijs ik erop, dat het gaat om een
ruime tariefstelling, in die zin, dat er
wellicht sprake zou kunnen zijn van
een overdekking. Verder kunnen die
tarieven natuurlijk ieder jaar worden
aangepast aan de gewijzigde
inzichten. Als er sprake is van
gewijzigde inzichten, dan belet ons
niets om die tarieven ieder jaar aan
te passen. Ik schat, dat er op dit
moment voldoende zekerheid
bestaat, dat de benodigde gelden ter
beschikking zullen komen. Die
zekerheid is uiteraard niet 1 0 0 % ,
maar dat geldt voor alle overheidsbeslissingen. Als je in dit geval een
zekerheid van 1 0 0 % wilt hebben,
dan is er sprake van pertinente onwil,
want die absolute zekerheid kan op
dit moment niet worden gegeven.
De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
Er is niet alleen geen absolute
zekerheid, er is helemaal geen
zekerheid. Er zijn enkele kostenberekeningen voor midden- en laagradioactief afval. Er is bij mijn weten —
misschien kan de minister mij
corrigeren - geen enkele berekening
over de kosten van het opbergen van
hoogradioactief afval. Daarom
hebben wij juist gevraagd in de
schriftelijke stukken. Als de kosten bij
lange na niet bekend zijn, hoe kan de
minister dan zeggen, dat er een
overdekking is? Hij heeft het dus over
een overdekking van kosten, die niet
bekend zijn. Hoe zit dit in elkaar?
Minister Nijpels: Voorzitter! Het zal
duidelijk zijn dat wij, als er sprake is
van de interim-opslag, niet doelen op
de interim-opslag in Petten, maar op
de opslag die uiteindelijk misschien
in Borssele zal plaatsvinden. Op dit
moment wordt gestudeerd —
daarvoor zijn er twee scenario's — op
de mogelijkheid van opslag en de
kosten die deze opslag van radioactief afval met zich brengt. Het naakte
feit dat wij vanaf 1992 kernsplijtingsafval uit Frankrijk kunnen verwachten, betekent dat wij in dat opzicht
calculaties zullen moeten uitvoeren.
Natuurlijk zul je nooit precies tot op
de gulden zekerheid hebben over de
kosten, die dit met zich brengt. Maar
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het gaat om de vraag of de staat
hiermee risico's zal lopen. Aangezien
het uitgangspunt is, dat de tarieven
kostendekkend zullen zijn en dat zij
jaar in jaar uit kunnen worden
aangepast, deel ik de vrees van de
heer Zijlstra niet, dat de rijksoverheid
met de tien procent aandelen, die in
haar bezit zijn, met de COVRA BV straks COVRA NV — in een zwart gat
springt.
De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
Over het afval uit Frankrijk is nog het
meeste bekend. Helemaal niets is er
bekend over kosten van berging van
hoogradioactief afval in de vorm van
afgebrande splijtstofstaven. De
minister gaat niet in op mijn vraag.
Hoe kan hij over overdekking praten,
als de kosten bij lange na niet bekend
zijn? Waar is die overdekking van
kosten, die onbekend zijn?
Minister Nijpels: Op dit moment
gaat het volgens de gegevens, die wij
van COVRA hebben gekregen, om
conservatieve schattingen. Als er
sprake is van nieuwe feiten — één
van die nieuwe feiten heb ik vandaag
meegedeeld — zullen deze leiden tot
eventuele verandering in de tariefstelling. Eerlijk gezegd begrijp ik het
probleem van de heer Zijlstra niet. Hij
maakt zich zorgen — ik bewonder
zijn bezorgdheid — over de eventuele
financiële consequenties op de
middellange termijn. Aangezien
vaststaat dat COVRA met kostendekkende tarieven zal werken, kan en zal
de overheid niet met een financieel
risico ter zake worden geconfronteerd.
De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
De minister had het over conservatieve schattingen betreffende het
opbergen van het afval. Ik neem aan,
dat het gaat om het meest kostenveroorzakende afval, het hoog
radio-actief afval. Die kostenschatting heeft de Kamer niet gehad.
Kunnen wij die krijgen voordat wij
hier besluiten over het wetsvoorstel?
De minister heeft die kennelijk wel.

les. Ik denk dat na de brief, die wij uit
Frankrijk hebben gekregen de
scenario's voor een deel dichterbij is
gekomen en dat een en ander straks
in de kostenberekening aan de orde
zal komen. Ongetwijfeld zal bij de
vergunningaanvrage in dat opzicht al
wat meer bekend zijn.
De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
Een scenario dat dichterbij komt is
heel iets anders dan conservatieve
kostenschattingen, waarover de
minister het zojuist had. Kan hij ons
die conservatieve kostenschattingen
geven?
Minister Nijpels: Mijnheer de
Voorzitter! Op dit moment kan ik
uiteraard de exacte bedragen nog
niet geven — daarom is ook een
aantal keren gevraagd tijdens de
schriftelijke voorbereiding - omdat
de studies nog aan de gang zijn.
Aangezien het echter gaat om het
principe van een tariefstelling op
kostendekkende basis is het duidelijk
dat de vrees ongegrond is dat wij
zullen worden geconfronteerd met
financiële gevolgen die niet zijn te
overzien. Die financiële gevolgen zijn
wel te overzien, omdat zij, hoe groot
zij ook zullen zijn, zullen worden
verwerkt in de tarieven.
De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
Dat is heel iets anders. Het vertrouwen dat de kosten ooit nog wel eens
gedekt zullen worden, is heel wat
anders dan de vraag naar de precieze
kostenschattingen, waarvan de
minister zojuist zei dat hij ze had.
Heeft hij ze nu of niet? Zo ja, waarom
krijgen wij ze dan niet?
Minister Nijpels: Voorzitter! Ik heb
gezegd dat in de tariefstelling wordt
uitgegaan van conservatieve
schattingen. Ik bedoel daarmee aan
te geven dat de tarieven, die worden
vastgesteld ruim zullen zijn bemeten.
Mijn ambtsvoorganger was niet in
staat exacte berekeningen over te
leggen. Ik ben dit ook niet. Met het
oog daarop worden op dit moment
juist die studies verricht.

Minister Nijpels: Op dit moment
wordt er gestudeerd, zoals bekend is.
Er is sprake van een tweetal scenario's. In het ene scenario is sprake
van uitsluitend het radio-actieve
afval, dat nu afkomstig is van
Borssele, Dodewaard en allerlei
organisaties. Het tweede is een
scenario, waarin sprake zou zijn van
uitbreiding van het aantal kerncentra-

De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Mag ik de minister en de heer Zijlstra
erop wijzen dat het Koninklijk
Instituut voor Ingenieurs in 1983
kostenramingen heeft gemaakt?
Weliswaar zijn die van zeer voorlopige aard en kan men ze bestrijden,
maar zij zijn er wel. In het recente
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jaarverslag van COVRA w o r d t ernaar
verwezen.
De heer Zijlstra (PvdA): Die
betreffen laag en middelhoog
radio-actief afval, niet hoog radio-actief afval.
De heer Lansink (CDA): Nee,
Voorzitter.
De V o o r z i t t e r : Het woord is aan de
minister.
Minister N i j p e l s : Voorzitter! De heer
Lansink heeft nog eens extra
benadrukt dat er op dit moment
kennelijk wel gegevens zijn. Als de
heer Zijlstra die gegevens wenst te
hebben, is er geen bezwaar tegen die
te verstrekken op het moment dat zij
ter beschikking staan. Ik wijs er
echter op dat een aantal van die
gegevens, zoals de begroting van
COVRA, niet naar de Kamer worden
gestuurd. Op een aantal momenten
zal er evenwel gelegenheid zijn,
inzicht te geven in een aantal
belangrijke financiële aspecten. Men
zal overigens ieder jaar aan de hand
van het jaarverslag van COVRA
kunnen vaststellen hoe de tariefstelling en de financiële structuur van
COVRA zich ontwikkelen. Men heeft
daarvan al een beeld kunnen krijgen,
zoals de heer Lansink heeft aangegeven, via het jaarverslag dat deze
week naar de Kamer is gegaan. Ik
geef overigens graag toe dat dit
jaarverslag, zeker gezien het tijdstip
van verschijning, wel wat eerder
richting Kamer had kunnen worden
gestuurd. Ik zeg dit vooral aan het
adres van de heer Tommei.
Voorzitter! Ik kom tot de vraag van
mevrouw Rempt hoe kan worden
voorkomen dat winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in
plaats van dat gereserveerd wordt
voor toekomstige investeringen. Het
antwoord op die vraag is simpel. In
artikel 25 van de statuten wordt
bepaald dat de winst geheel dient te
worden gereserveerd, tenzij de raad
van commissarissen deze winst
geheel of gedeeltelijk ter beschikking
stelt van de algemene vergadering
van aandeelhouders. Het betreft dus
een besluit van de raad van commissarissen, dat volgens de statuten
slechts met eenparigheid van
stemmen kan worden genomen. Alle
commissarissen, ook die van de
Staat, hebben het vetorecht.
De heren Tommei en Leerling
hebben in dat kader gevraagd: moet
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het 10% zijn, waarom geen 2 5 % en
moet het niet meer zijn? Wij denken
dat het laatste niet moet gebeuren.
Uitgangspunt is heel sterk geweest
dat de vervuiler dient te betalen. Ik
meen dat dit principe in de huidige
verdeling van het aandelenpakket
goed tot uitdrukking komt. Daarnaast
heeft de regering zich voorzien van
een groot aantal mogelijkheden via
dat vetorecht. Ik wil enkele voorbeelden noemen van besluiten die door
het vetorecht kunnen worden
getroffen. Deze voorbeelden geven
aan dat de overheid wel degelijk een
beslissende stempel op de besluitvorming van COVRA kan drukken.
Overigens regarderen die besluiten
niet alleen de statuten. Zij zijn voor
een gedeelte ook verwoord in de
aandeelhoudersovereenkomst, die
destijds aan de Kamer is voorgelegd.
Daarin zijn uitgangspunten voor het
handelen van COVRA vastgelegd. Als
voorbeelden noem ik het oprichten
en overnemen van en deelnemen in
andere ondernemingen; het aanvragen en opzeggen van de erkenning
als ophaaldienst in de zin van de
Kernenergiewet; het vaststellen van
de algemene voorwaarden voor de
overeenkomsten met de leveranciers
van radio-actief afval; het vaststellen
van de door de vennootschap te
gebruiken methode voor het
verwerken van radio-actief afval; het
vaststellen van de door de vennootschap te gebruiken methode voor de
verwijdering van radio-actief afval.
Het zijn vijf belangrijke zaken,
waarvoor instemming is vereist.
De heer Leerling stelde een vraag
over de mogelijkheid van het opslaan
van afval, dat uit het buitenland
afkomstig is. Voorzitter! Dat is niet
mogelijk o m d a t het door middel van
de statuten is uitgesloten.
Mevrouw Rempt vraagt, of ik nader
kan verklaren waarom de bestaande
kerncentrales het risico inzake de
nadere studie — het gaat hier om het
bedrag van ƒ 3,5 miljoen — niet
kunnen dragen. Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof dat dit onredelijk zou
zijn. Bij deze studie gaat het immers
om zaken, die van belang zijn voor op
dit moment nog onbekende exploitanten. Het zou niet redelijk zijn om
bestaande centrales op te zadelen
met de kosten die uit de studie
voortvloeien. Als het inderdaad komt
tot uitbreiding van het aantal
kerncentrales zullen de toekomstige
exploitanten deze kosten moeten
dragen.
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Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s de
J o n g h (VVD): Voorzitter! In de nota
naar aanleiding van het eindverslag
geeft de regering op bladzijde 6 aan,
dat het onderzoek- en ontwerpwerk
voor de opslagfaciliteiten van
kernsplijtingsafval en dergelijke
voorlopig gefinancierd zal worden
door middel van leningen bij
kredietinstellingen. Het risico voor
deze leningen wordt afgedekt door
de staat. Er w o r d t geen verschil
gemaakt tussen opslag van afval van
de al bestaande kerncentrales en de
opslag van hoogradio-actief afval van
toekomstige centrales. Zou de
minister mij kunnen meedelen wat de
huidige kerncentrales op dit moment
bijdragen aan de bestrijding van de
kosten, verbonden aan studies ten
behoeve van het opslaan van het
eigen kernafval? Het is zeker dat zij
dit afval teruggestuurd krijgen.
Minister N i j p e l s : De huidige
centrales dragen bij langs de weg
van de normale exploitatie, zoals die
nu plaatsvindt. Er wordt nu gestudeerd en die studie brengt kosten
met zich. Die kosten drukken op het
budget van COVRA. De studies, die
betrekking hebben op hoogradio-actief afval, zijn nogal duur en daarom
heeft COVRA zich gewend t o t het
kabinet met de mededeling, dat men
het bedrag van ƒ 3,5 miljoen niet kan
" t r e k k e n " . Men wenst op dit punt
een specifieke garantie van het
kabinet te verkrijgen. Dat is dan ook
de mededeling, die mijn ambtsvoorganger destijds aan de Kamer heeft
gedaan.

afgesproken dat in de huidige
tarieven voor het ophalen van
middel- en laagradio-actief afval
absoluut geen reserve mag zijn
opgenomen ten behoeve van het
opslaan van hoogradio-actief afval.
Naar mijn smaak behoren die initiële
kosten, die kennelijk vrij hoog zijn,
daar ook bij. Wellicht kan de minister
in tweede termijn aangeven op welke
wijze en hoeveel de kerncentrales op
dit moment bijdragen aan het dekken
van de kosten van de studies ten
behoeve van het opslaan van het
eigen hoogradio-actief afval.
Minister N i j p e l s : Bij de schriftelijke
voorbereiding was er sprake van een
aantal afvalsoorten. Voor zover ik mij
dat herinner, heeft mijn voorganger
in de nota naar aanleiding van het
eindverslag gezegd, dat de kosten
zoveel mogelijk per afvalsoort zullen
moeten worden gedekt. Er zijn een
aantal afvalsoorten. Er kan onderscheid worden gemaakt in laag-actief, middel-actief en hoog-actief
afval. Er is een verdere uitsplitsing
tot vijf of zes afvalsoorten mogelijk.
Het beleid is erop gericht, de kosten
die per afvalsoort worden gemaakt
ook zoveel mogelijk te laten doorwerken in de tarieven die voor de
verwerking en de opslag van de
desbetreffende afvalsoort worden
gehanteerd. Daarmee wordt naar
mijn mening ook zoveel mogelijk
tegemoetgekomen aan hetgeen
mevrouw Rempt in feite wenst.

Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s de
J o n g h (VVD): Maar daarmee komt
COVRA toch in de problemen?
Immers, wij hebben duidelijk

Overigens maak ik haar erop attent
dat de aandeelhouders er zelf bij zijn.
Die aandeelhouders zullen de eersten
zijn om te piepen als er in de COVRA
dingen gebeuren waarmee zij het niet
eens zijn. De aandeelhouders zullen
straks het beleid in een belangrijke
mate kunnen beïnvloeden. Als men
niet mee wenst te betalen, denk ik
dat ik daarover als aandeelhouder in
de eerstvolgende vergadering een
opmerking zou maken. Mocht de
situatie die mevrouw Rempt vreest
zich voordoen — ik verwacht dat
daarvan door de toerekening per
afvalsoort geen sprake zal zijn — dan
nog behouden de aandeelhouders
altijd de mogelijkheid er opmerkingen
over te maken.
De heer Zijlstra is teruggekomen
op een onderwerp dat bij het
mondeling overleg van een paar
weken geleden over het afwerkingsplan Tsjernobyl al zijn warme
belangstelling genoot, de wettelijke
aansprakelijkheid. Vandaag gaat het
dan om de aansprakelijkheid bij bij
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Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s de
J o n g h (VVD): Kunt u mij zeggen uit
welke bron die fondsen komen? Gaat
het daarbij o m het eigen vermogen of
om middelen, verkregen uit de
tarieven?
Minister N i j p e l s : Voorzitter! Ik denk
dat mevrouw Rempt beter dan ik in
staat is om te beoordelen w a t een
NV aan mogelijkheden heeft als het
erom gaat, kosten te dekken.
Natuurlijk w o r d t dit niet gedekt met
behulpvan het aandelenkapitaal. Het
gaat om factoren, die bij de exploitatie een rol spelen, zodat een en ander
tot uitdrukking komt in de verlies- en
winstrekening.
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Nijpels
voorbeeld ongelukken met kernafval.
Ik hoef de Kamer niet meer te
vertellen hoe het regime op dit
moment is. ƒ 200 min. wordt op dit
moment gedekt door de verzekering.
Het risico wordt met ƒ 800 min.
opgehoogd via een dekking door de
rijksoverheid. De heer Zijlstra heeft al
eerder opvattingen kenbaar gemaakt
over de vraag of dat bedrag van een
miljard zou kunnen worden opgehoogd. In het mondeling overleg heb
ik al betoogd wat daaraan internationaal gebeurt. Het gaat met name om
de harmonisatie van de verdragen
van Parijs en Brussel aan het verdrag
van Wenen, omdat de juristen thans
nog twijfelen of wij zo maar eenzijdig
de cijfers die worden genoemd in de
Kernenergiewet kunnen verhogen.
De vraag is interessant geworden
doordat de heer Zijlstra de vraag naar
voren bracht of de aansprakelijkheid
in een voldoende mate gedekt is in
de postoperationele fase. Hij doelt
dan op de situatie dat de stoffen die
straks worden opgeborgen bij
Borssele definitief een bestemming
vinden, bij voorbeeld in ondergrondse zoutkoepels. Die situatie zal zich
zoals het zich nu laat aanzien de
eerstkomende 50 jaar zeker niet
voordoen. Ik waardeer de bezorgdheid van de heer Zijlstra over hetgeen
zich in een periode van 50 tot 100
jaar kan voordoen, maar ik meen dat
de discussie over de aansprakelijkheid in de postoperationele fase
moet plaatsvinden op het moment
dat besloten wordt, die richting uit te
koersen. Collega De Korte zal
ongetwijfeld ingaan op de discussie
over opslag van kernafval. Het is
volstrekt prematuur, er al van uit te
gaan dat die opslag zal plaatsvinden
in zoutkoepels. De postoperationele
fase is naar mijn mening nog niet aan
de orde. Ik denk wel dat de heer
Zijlstra gelijk heeft. In een debat in de
Kamer over ongeveer 75 jaar zullen
de opslag van radioactief afval en de
daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid een rol kunnen spelen.
De heren Lansink, Tommei en
Leerling hebben vragen gesteld over
de verslaggeving betreffende COVRA
aan de Kamer. De Kamer krijgt ieder
jaar het jaarverslag. Ik zal er zorg
voor dragen dat de Kamer dit zo snel
mogelijk na verschijnen krijgt. Verder
ben ik graag bereid om de Kamer op
de hoogte te stellen van alle
belangrijke besluiten die door
COVRA worden genomen en
waarvan wij kennisnemen via onze
commissaris of gewoon als aandeel-

houder. Op die manier is de Kamer in
staat, zich ook daarover een oordeel
te vormen. Ik heb het destijds al
gezegd bij de discussie overTsjernobyl: het kabinet heeft in dit opzicht
niets te verbergen. Het stelt oordeelsvorming van de Kamer op hoge
prijs.
De heer Leerling vroeg of het niet
goed zou zijn als het parlement extra
mogelijkheden tot het controleren
van COVRA kreeg. Naar mijn mening
is de Kamer met de toezeggingen die
ik tot nu toe heb gedaan, genoegzaam in staat om aan de bel te
trekken indien dat nodig mocht zijn.
De heer Lansink vroeg een beetje
tussen haakjes of het volume een rol
gaat spelen bij de tariefstelling. Hij
zou het onredelijk vinden als het
volume van de verpakking bij de
berekening van het tarief zou
meetellen. Als het zo zou zijn, had de
heer Lansink geVijk, maar zo is het
niet. Bij de tariefberekening gaat het
om wat er in de verpakking zit. Op
basis daarvan wordt het tarief
vastgesteld.

Minister De Korte: Mijnheer de
Voorzitter! Als voornaamste bezwaar
tegen dit wetsvoorstel voert de heer
Zijlstra aan, dat hiermee vooruit
wordt gelopen op de bouw van
nieuwe kerncentrales. Naar mijn
mening is dat niet het geval. Ik
verwijs dan naar de door de Kamer
aanvaarde motie-Lansink, juist om
duidelijk te maken dat er verband is
tussen een eventuele uitbreiding van
het nucleair vermogen en de
oplossing van het daarmee verband
houdende afvalvraagstuk. Bij het
nemen van een beslissing over het al
dan niet uitbreiden van de toepassing
van kernenergie moet duidelijk
worden gemaakt of aan de in de
motie-Lansink gestelde voorwaarden
kan worden voldaan. Daarom lopen
wij met dit voorstel bepaald niet uit
op een eventueel komende discussie.
Het is volstrekt legitiem en noodzakelijk.
De heer Zijlstra vroeg waarom de
elektriciteitbedrijven die nog steeds
overwegen om kerncentrales te gaan
bouwen, niet meebetalen aan de
studiekosten voor het COVRA-ontwerp. Pas als er positieve besluiten
zijn genomen over de bouw van
nieuwe kerncentrales zullen de
elektriciteitsmaatschappijen die
alsnog geïnteresseerd zijn in bouw en
exploitatie van kerncentrales.

aandeelhouder worden van COVRA.
Op dat moment zullen zij de ontwerpkosten mede financieren. Het ligt
voor de hand dat zij weigeren mee te
betalen zolang de politiek geen
uitsluitsel heeft geboden over de
vraag of het aantal kerncentrales wel
of niet wordt uitgebreid.
De heer Leerling vroeg naar de
resultaten van de NEA-studie. Op
Nederlands initiatief is in dat kader
onderzoek gaande naar de verschillende aspecten van een eventuele
internationale opslagplaats. Een
eerste globale feasibility-studie is
thans bijna afgerond. Binnenkort zal
in NEA-kader nader worden gesproken over het bestuderen van een
aantal deelaspecten, met name waar
het gaat om de economie en de
vergelijkbaarheid van verschillende
radio-actieve afvalstoffen. COVRA is
hier niet direct, maar wel indirect bij
betrokken via een waarnemerschap
bij de ILONA-groep.
De heer Leerling vroeg ook nog
naar het Chinese aanbod voor
opslag. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen, in de zin van concrete
contacten met Europese elektriciteitsbedrijven te melden. Wel is ons
bekend dat er nog steeds over de
verschillende mogelijkheden wordt
gesproken, waarbij de prijs van $
1500 per kilogram ter discussie
staat. Overigens is door de temporisering in het Chinese nucleaire
programma onduidelijkheid ontstaan
over de intenties van China.
De heer Leerling vroeg of andere
landen nog hebben aangeboden om
Nederlands radioactief afval op hun
grondgebied op te slaan. Wij hebben
geen concreet aanbod ontvangen.
Wel zijn er uiterst terughoudende
opmerkingen gemaakt tegen de
achtergrond van mogelijke reactordeals. Dit punt is thans niet relevant,
omdat in Nederland eerst een
herevaluatie zal worden gehouden.
Mevrouw Rempt vroeg naar de
overheidsgarantie van ƒ 3,5 miljoen.
Die overheidsgarantie was nodig,
omdat de COVRA ontwerpstudies
diende te maken voor zowel opslag
van KSA van de bestaande centrales
als van nieuwe centrales. Aangezien
de bestaande niet voor de kosten van
dat deel van de studies voor de
nieuwe centrales wensten op te
draaien was een staatsgarantie
noodzakelijk. Het gaat daarbij om
maximaal ƒ 3,5 miljoen, dat wil
zeggen 80% van de geschatte totale
ontwerpstudiekosten.
De bestaande kerncentrales
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De Korte
kunnen en willen deze kosten niet
dragen, omdat zij die niet kunnen
doorberekenen in de tarieven van de
elektriciteit die zij produceren. Dat is
volstrekt logisch en in de lijn met het
principe dat de vervuiler alleen
betaalt voor het afval dat hij zelf
produceert. Ook zij bedacht dat de
oplossingen voor het volume KSA
van bestaande centrales veel minder
studie zullen vereisen dan die voor
oplossingen voor een veel groter
volume. Dat zou aan de orde kunnen
komen als wel naar uitbreiding wordt
gestreefd.
Over de kwestie van de opvang van
reserveringen voor de kosten van
berging van afval is in feite al door
collega Nijpels gesproken. In het
verleden zijn bij de bestaande
kerncentrales al voorzieningen
getroffen voor de dekking van de
kosten van de berging van het afval.
Deze voorzieningen zijn steeds weer
aangepast aan gewijzigde inzichten
over de kosten van berging van afval.
Overdracht van bestaand afval aan
COVRA betekent ook dat er geld is
voor dekking van de door COVRA te
maken kosten voor concrete
afvalberging.
In de tarieven van het afval dat
aangeleverd w o r d t , wordt steeds zo
goed mogelijk rekening gehouden
met de kosten van de eind-opberging. Ik zeg dus " z o goed mogelijk".
Wanneer deze kostenramingen
moeten worden bijgesteld, zal dit
onmiddellijk leiden tot hogere
tarieven. Via de overheidscommissaris en zijn vetorecht heeft de
overheid garantie dat deze tariefstelling steeds zo reëel mogelijk gebeurt.
Dit geldt in principe ook voor het
KSA c.q. de bestraalde splijtstof.
Aangezien deze afvalcategorie nog
niet wordt aangeleverd, is de
tariefstelling nog niet concreet aan
de orde. Wanneer dit het geval is, zal
het gedeelte dat bestemd is o m de
eind-opberging te financieren in een
apart fonds moeten worden ondergebracht.
Het is de vraag welke oplossing er
is wanneer tussentijds zal blijken dat
de geraamde kosten van afvalopberging in de praktijk hoger zijn.
Afgesproken is dat dit niet leidt tot
navorderingen op de elektriciteitsbedrijven respectievelijk op de klanten
daarvan die in het verleden stroom
hebben gebruikt. Dit soort kostenstijgingen worden verwerkt in de voor
de toekomst te betalen tarieven.
De heer Lansink stelde nog een
vraag over de overheidsgarantie met
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betrekking tot de deelname van de
ECN. Hij vroeg of die per 1 januari
kan worden beëindigd, nu ECN zijn
financiële positie heeft versterkt. Het
antwoord is " j a " .
De heer Lansink heeft nog enkele
vragen gesteld over de OPLA- en de
MINSK-rapporten. Over het OPLAprogramma is nog het volgende te
melden. De uitvoering van fase 1 van
dit programma ondervindt enkele
maanden vertraging, zodat de
eindrapportage pas omstreeks de
jaarwisseling 1 9 8 7 / 1 9 8 8 verwacht
mag worden. Een eventueel besluit
over fase 2, waarbij ook onderzoeksactiviteiten op locaties worden
voorzien, is pas in de loop van 1988
te verwachten. Als oorzaken voor de
vertraging kunnen worden genoemd
het inpassen van het stralingsschade-onderzoek (onderzoek-Den
Hartog) en het verwerken van de
aanbevelingen van en de beoordeling
door de Nuclear Energy Agency van
de OESO. Na het eerste tussenrapport dat de Kamer begin dit jaar
heeft ontvangen, is begin 1987 een
tweede tussenrapportage te
verwachten.
Over MINSK, het technische
onderzoek naar langdurige interimopslag, kan gezegd worden dat het
onderzoeksproject is afgerond en dat
het eindrapport aan het parlement
aangeboden is.
W a t DO RA betreft - het zijn
allemaal mooie vrouwennamen —
diepzeeonderzoek via participatie in
het NEA-programma, kan ik zeggen
dat de oriëntatiefase in 1987 zal zijn
afgerond. Dit is ook aan de orde op
de bijeenkomst, deze week, van de
London Dumping Convention. Het
ministerie van Buitenlandse Zaken
heeft daarover een brief aan de
Kamer gestuurd.
W a t NORA betreft (onderzoek
naar opslag in Noordzee-zoutkoepels) kan ik meedelen dat het is
gestopt, omdat het onderzoek naar
deze vorm van opslag waarschijnlijk
niet zinvol is.
Hiermee heb ik de vragen die
betrekking hebben op mijn beleidsterrein naar vermogen beantwoord.

D
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik ga nog eens in op ons
hoofdbezwaar dat men vooruitloopt
op de eventuele beslissing tot het
bouwen van nieuwe kerncentrales.
Als het de regering werkelijk ernst is
met die herbezinningsnota, dus dat
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het " j a " of " n e e n " kan worden, zou
het vertrouwen daarvoor het best
kunnen worden verkregen door nu
geen besluit te nemen over het
opbergen van het afval van die
nieuwe kerncentrales. Ik vrees, als ik
de minister zo hoor spreken, dat hij
doof is voor de argwaan tegen
kernenergie die de laatste jaren
helaas in grote delen van de maatschappij is ontstaan. Ik bespeurde
dat ook al in het mondeling overleg,
niet zo lang geleden, toen ons
voorstel inzake een parallelexpertise
over de veiligheid van de bestaande
kerncentrales niet onmiddellijk door
de regering werd geaccepteerd. Wij
houden onze oren heel goed open,
juist ook wat dit betreft.
Het afval van de nieuwe kerncentrales zal niet voor het begin van de
volgende eeuw op ons afkomen. Het
zal ook niet voor het jaar 2 0 1 0 zijn,
indien opwerking wordt toegepast.
Het lijkt ons dan ook overbodig o m
nu al voor iets dat pas in het begin
van de volgende eeuw nodig zal zijn
— wij hopen van niet, maar goed —
een terrein te kopen en een installatie
in te richten, althans daartoe de
mogelijkheden te bieden. Dit kan nog
meer argwaan tot gevolg hebben. De
waarheid zat 'm volgens mij in de
staart van de ministeriële argumentatie. De echte reden o m toch de
COVRA met inbegrip van afval van
nieuwe kerncentrales door te zetten,
is dat COVRA een belangrijk element
is in de besluitvorming over die
nieuwe kerncentrales. Immers, het
afvalprobleem " o p l o s s e n " is een van
de beslissende factoren voor de
bouw van nieuwe kerncentrales.
Maar met die " o p l o s s i n g " zijn wij
weer terug op het terrein van de
schijnargumenten. Ik neem aan dat
de minister van VROM ook dat heeft
meebeleefd in het recente verleden.
Een tussentijdse oplossing is geen
oplossing, is geen " E n d s o r g u n g " ,
zoals de Duitsers dat zo treffend
zeggen. Nergens ter wereld is de
echte oplossing, de eindoplossing
nog aangetoond, maar daar hebben
wij al verschillende keren over
gesproken. Ik zal die discussie nu
niet weer opnemen. Wel is het heel
opmerkelijk, dat voor die zogenaamde eindoplossing nu al vaststaat, dat
de wettelijke aansprakelijkheid er niet
voor zal gelden. Mijn conclusie uit
het antwoord van de bewindslieden
is helaas, dat COVRA kennelijk toch
nodig is als mede-wegbereider voor
nieuwe kerncentrales, althans na de
aanvaarding van dit wetsvoorstel.
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Zijlstra
Mijn tweede hoofdpunt uit de
eerste termijn betrof de wettelijke
aansprakelijkheid. Ik heb eens
nagegaan hoe veel de inventaris zou
kunnen zijn van een opslag van hoog
radioactief afval op basis van twee of
vier nieuwe kerncentrales in het
begin van de volgende eeuw, bij
voorbeeld na tien jaar werken van die
kerncentrales. Ik ga er dan even van
uit dat de keuze van de COVRA voor
Borssele, ook uiteindelijk zal worden
gehonoreerd. Ik verbind daar ook een
vraag aan. Mijn berekeningen geven
me aan, dat de inventaris van zo'n
opslagplaats enkele malen zo groot
kan zijn als die van een kerncentrale
bij Borssele zelf. Dan denk ik met
name aan de langlevende isothopen
cesium, strontium en plutonium. Kan
de minister mij zeggen of dat waar is
en, zo ja, is hij dan nog van mening
dat een wettelijke aansprakelijkheidsbeperking van 1 mld. zal kunnen
voldoen aan de eventuele aanspraken
van hen die schade lijden?
Wat betreft de post-operationele
fase vraagt de minister waar wij
eigenlijk over praten, want dat is pas
over 150 jaar. De COVRA voorziet
een levensduur van 50 tot 100 jaar.
Bovendien zal het uit Frankrijk
terugkomende verglaasde afval
zodanig bij ons terugkomen — indien
althans het opwerkingscontract
wordt gehonoreerd — dat het
meteen gereed is voor de eindopslag. De OPLA - ik meen dit ook te
bespeuren in hetgeen de minister
van Economische Zaken zegt — zal
tegen het einde van deze eeuw toch
gereed zijn met het onderzoek,
althans een heel eind op weg. Dat
betekent dus, dat in het begin van de
volgende eeuw opslag in Nederland
in bij voorbeeld zoutkoepels mogelijk
zou zijn. Dat zijn dus geen 150 jaar
maar enkele decennia. Als men
echter nu al overtuigd is — sommigen zijn daarvan overtuigd — van een
goede eindoplossing, een echte
Entsorgung, waarom maakt men dan
die wettelijke aansprakelijkheid niet
onbeperkt, ook in de tijd?

COVRA naar buiten te brengen?
Overigens, heeft de minister kennis
van de begroting? Op onze vraag
over de optimale opslagduur,
uitgaande van verschillende varianten met hun financiële consequenties, hebben wij geen antwoord
gekregen. Kunnen wij dat nu krijgen
om althans heel grof een indruk te
krijgen van wat wij ons financieel op
de nek laden? In hoeverre kunnen
kosten worden doorberekend aan de
exploitanten als een kerncentrale al
buiten bedrijf is, indien bij voorbeeld
opwerking plaatsvindt als Dodewaard
definitief is stilgelegd en de GKN niet
meer bestaat? Pas lang daarna vindt
dan mogelijke terugzending en
opslag plaats. Wat gebeurt er als dan
de fondsvorming te gering blijkt om
die opslagplaatsen te betalen?
Nacalculatie mag niet; dat wordt
verhaald op later over te dragen
afval. Maar als dat afval er niet komt
omdat er bij voorbeeld geen nieuwe
kerncentrales komen of omdat de
prijs prohibitief hoog w o r d t , wat
gebeurt er dan? De laatste financiële
vraag, ook door collega Rempt
gesteld: Waarom kunnen de
elektriciteitsbedrijven die nog steeds
overwegen kerncentrales te bouwen,
dat niet zelf betalen? Ook de
potentiële vervuiler behoort te
betalen. De opmerkingen van collega
Rempt hierover leken mij dan ook
volkomen terecht.
Voor dit alles bij deze enorme,
schier onbegrensde onzekerheid
geldt de vraag wie het kind van de
rekening zal kunnen zijn. Dat zal de
Staat zijn. De ervaringen in het
recente verleden hadden ons toch
eigenlijk tot nadenken moeten
stemmen. Zijn er bij het COVRAvoorstel niet al te veel financiële
valkuilen? Zou men niet op zijn minst
de financiële risico's zoveel mogelijk
moeten beperken door het afval te
beperken tot dat van Dodewaard en
dat van Borssele? Mede daarom leg
ik de Kamer een uitspraak voor.

Voorzitter! Mijn derde punt betrof
de financiën. De minister heeft op
mijn precieze vragen nauwelijks
antwoord gegeven en ik spits ze
daarom nog wat toe. Kan wat betreft
de zogenaamde facility attachments
worden uitgelegd, waarom de kosten
van de COVRA van deze facility
attachments strikt geheim worden
gehouden? Op grond van welke
zakelijke overwegingen zou het
onjuist zijn om de begroting van de

van mening, dat een grondige
analyse en evaluatie van de Russi-
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Motie
Door de leden Zijlstra, Veldhoen, De
Boois, Rienks en Van Otterloo wordt
de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,

sche kernramp uitgevoerd moet
worden, op basis waarvan tevens een
herbezinning op de wenselijkheid en
mogelijkheid van de toepassing van
kernenergie in Nederland dient plaats
te vinden;
derhalve van mening, dat niet
vooruitgelopen dient te worden op
een eventuele positieve beslissing tot
de bouw van nieuwe kerncentrales;
verzoekt de regering, voor zover het
kerncentrales betreft, in haar beleid
op het gebied van radioactief afval
uitsluitend het afval van de bestaande Nederlandse kerncentrales te
betrekken,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 10 (18 907).
De heer Zijlstra (PvdA): De eerste
overweging zal sommige aanwezigen
bekend in de oren klinken.
De heer Lansink (CDA): Mag ik uit
de eerste overweging van deze motie
opmaken dat de heer Zijlstra achteraf
van oordeel is dat hij voor de motie
had moeten stemmen die ik samen
met collega Braams heb ingediend?
In die motie stond dezelfde overweging, maar bij de stemming heeft de
Partij van de Arbeid er nadrukkelijk
tegen gestemd. Ik zal blij zijn als de
heer Zijlstra t o t inkeer is gekomen.
Het is of het één, of het ander.
De heer Zijlsta (PvdA): Voorzitter!
Wij hebben tegen de motie gestemd,
omdat de regering, en helaas ook de
fractie van het CDA, niet met een
blanco lei wilde beginnen. Het
juni-besluit van 1985 bleef overeind
en wij kennen zelfs nu nog een
waarborgingsbeleid, dat het onmogelijk lijkt te maken om op bepaalde
plaatsen kolencentrales te bouwen.
Zo moest die motie worden opgevat,
niet als een verzoek om een studie
die volslagen onbevooroordeeld
verricht zou worden. Daarom hebben
wij tegen die motie gestemd.
Nu is die motie door een meerderheid van de Kamer aangenomen.
Waarom zouden wij dan niet uitgaan
van dat democratisch genomen
besluit? De nieuwe situatie gebiedt
ons daarmee rekening te houden, en
dat doen wij dan ook.

gehoord de beraadslaging;

D
De heer T o m m e i (D66): Voorzitter!
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Tommei
Ik dank de beide bewindslieden voor
de antwoorden die ik heb gekregen.
Mijn fractie is ervan uitgegaan dat
het opslaan van radioactief afval, als
dat er eenmaal is, veilig moet
gebeuren, op de beste plaats. Dat
aspect handhaaf ik. Dat is in grote
lijnen ook het uitgangspunt van de
regering geweest. Op dat punt zullen
wij, naar ik aanneem, de komende
tijd een heel eind gezamenlijk
optrekken.
Door de minister van VROM is nog
eens gemeld dat wij nog een
regeringsstandpunt over de opslagplaats voor het afval krijgen, met de
lokatiegebonden MER. Wij hebben al
geconstateerd dat de niet-locatiegebonden MER nogal wat tekortkomingen had. Wij zullen het gehele pakket
in één keer moeten beoordelen en
ook dan zal onze fractie zich een
definitief oordeel vormen over de
beste plaats, waarbij ik wel de
kanttekening maakt dat een plaats
direct aan zee, zo laag gelegen, door
dat aspect niet direct zo vreselijk
aantrekkelijk is.
Ik betreur het dat de fractie van de
PvdA op dit punt al in een heel vroeg
stadium een keuze gemaakt heeft:
het moest en zou in Borssele. Dat
moet overigens nog steeds! Die
keuze werd gemaakt, los van de
vraag of dat vanuit milieuoverwegingen wel de juiste plaats is. Ik betreur
dat standpunt. Ik zou iets meer
soepelheid op prijs stellen. Wij gaan
er bij het bepalen van onze keuze van
uit dat het de beste plaats moet zijn.
Ik kom bij de vraag of dit voorstel
een voorschot neemt op de bouw
van nieuwe kerncentrales. Naar onze
opvatting is dat niet het geval en
mag dat ook niet het geval zijn. Er is
nu afval. Er komt een centrale
faciliteit. Je kunt niet de stelling
handhaven dat je op grond van de
veronderstelling dat er ooit nog
nieuw afval geproduceerd w o r d t in
nieuwe centrales, nu niet kunt
besluiten tot de bouw van een
opslagplaats voor radioactief afval.
Door in te stemmen met het voorstel
— en dat doen w i j ! - nemen wij op
geen enkele wijze een voorschot op
de bouw van nieuwe centrales. Onze
fractie is op de bouw daarvan
bepaald niet dol, maar dat zal de
regering bekend zijn.
Wij nemen graag kennis van de
nadere informatie over de resultaten
van het overleg met COGEMA. Als ik
kijk naar de uitgangspunten van de
regering voor de opslag van radioactief afval — geen dumping in zee,
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centrale opslag op land etc. — kom
ik tot de conclusie dat de "deep
seabed disposal" absoluut niet aan
de voorwaarden voldoet en dus
eigenlijk zo snel mogelijk moet
worden vergeten. Dat zou ik zeer op
prijs stellen.
Vervolgens kom ik bij de financiële
kant van de zaak. Er zijn financiële
risico's. Die zijn in de eerste plaats
voor de exploitant — dat moeten wij
in ieder geval vaststellen — die het
omslaat op de producenten van het
afval. Als er op dit punt iets misloopt
in de planning — dat kan, want er zijn
onzekerheden — dan merken wij dat
onmiddellijk. Ik neem aan dat de
regering ons dan direct inlicht. Zo
gauw blijkt dat er een probleem is,
horen wij dat. Bovendien is er het
jaarverslag en kan er dus niet iets
gigantisch mislopen zonder dat wij er
onmiddellijk bij zijn. Ik denk dat wij
niet veel risico's lopen. De nodige
veiligheid is gegarandeerd, al blijf ik
het merkwaardig vinden dat een
vorig kabinet zei dat het verstandig
was om een aparte rechtspersoon te
vormen voor het hoog radioactief
afval ten behoeve van de definitieve
berging, terwijl het huidige kabinet
op grond van dezelfde gegevens zegt
dat het risico betrekkelijk bescheiden
is. Erg overtuigend is die redenering
niet!

staatsgarantie absoluut niet op haar
plaats. Het kabinet heeft zelf gezegd
dat er geen voorschot w o r d t
genomen op de bouw van nieuwe
kerncentrales. Ik vind de redenering
van beide bewindslieden niet bepaald
overtuigend. Graag verneem ik
opheldering op dit punt.
Voorzitter! Tot slot merk ik op dat
ik de aangeboden openheid over
COVRA gaarne in dank aanneem.
Uiteraard kan het kabinet rekenen op
een positieve benadering van onze
kant.

D

Ik kom ten slotte te spreken over
de kwestie van de 3,5 miljoen,
waarover wij een brief d.d. 14
februari hebben gekregen. Mevrouw
Rempt heeft dit punt ter sprake
gebracht. Ik meen dat zij het gelijk
aan haar kant heeft. In de brief wordt
heel nadrukkelijk gesproken over
opslag van radioactief afval voor nog
te bouwen kerncentrales. Alsof dat
ander afval zou zijn dan het afval van
de huidige kerncentrales! Het is van
tweeën één. Of de regering zegt: wij
nemen geen voorschot op de bouw
van nieuwe kerncentrales. Dan hoeft
er ook geen onderzoek te komen
naar het afval dat uit die nieuwe
kerncentrales komt. Of de regering
zegt ten onrechte dat er geen
voorschot wordt genomen op de
bouw van nieuwe kerncentrales en
gaat het toch alleen o m de afval uit
die nieuwe kerncentrales. Dan is
wellicht een staatsgarantie op haar
plaats. Hoe zit het dan met dat niet
nemen van een voorschot? Ik meen
dat het gaat om een opslagplaats
voor alléén de opslag van afval uit de
huidige centrales. Dan hoort dat geld
ook te komen van de exploitanten
van de huidige centrales en is een

Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s d e
J o n g h (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de bewindslieden voor de
antwoorden op de vragen van de
zijde van de fractie van de VVD. Ik
heb in tweede termijn nog slechts
een paar opmerkingen te maken.
Het verheugt mij dat de fondsvorming ten behoeve van de definitieve
afvalverwijdering niet zal gescheiden
worden van het risicodragend
kapitaal van COVRA zelf. Ik moet
zeggen dat de gedachte alleen al niet
chic was. Ik vind het ook hoogst
ongebruikelijk dat dergelijke reserves
zouden worden afgescheiden. Het is
volgens mij ook onjuist tegenover
eventuele schuldeisers, indien er
onverhoopt een faillissement zou
optreden. Ik heb begrepen dat het de
bedoeling was om dan zo'n fonds te
kunnen redden. Ik ben blij dat de
regering van dit slechte pad is
teruggekeerd naar het goede
beginpunt.
Ik meen dat ik nog geen antwoord
heb gekregen op de vraag op welke
wijze gecontroleerd kan worden of de
reserves van de kerncentrales
voldoende zijn om al het afval in de
toekomst te kunnen opslaan. Zij
zouden dat zelf financieren.
Ik kom ook nog even op de studies
waar ik het over heb gehad. Het is
mij een raadsel hoe COVRA zelf dat
deel van de studies ten behoeve het
hoog-radioactief afval van de
bestaande kerncentrales kan
financieren. Een daarvan - ik mag
dit wel zeggen — zal in elk geval in
1992 de handel definitief terugkrijgen. Gezien de tariefstelling voor het
laag- en middel-radioactief afval,
waarin nog niet daarvoor gereserveerd kan worden, begrijp ik niet
waar men het geld vandaan zal
halen. De nota naar aanleiding van
het eindverslag doet toch vermoeden
dat wij het hebben over de totale
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Rempt-Halmmans de Jongh
kosten van de studies naar het
hoog-radioactief afval. Ik moet de
minister van Milieu toch ervoor
waarschuwen dat de voornaamste
aandeelhouders — dat zijn de
kerncentrales — in de oorspronkelijke
aandeelhoudersovereenkomst van
meet af aan hebben geprobeerd om
de kosten nu eigenlijk al te laten
reserveren, niet alleen voor de
studies maar ook voor de opslag, uit
de huidige tariefstelling voor het
laag- en middel-radioactief afval. De
heren hadden absoluut geen zin om
hun eigen reserves daarvoor al aan te
spreken. Ik heb het idee dat zij hier
ook weer een spelletje spelen. De
Kamer — dit moet ik hieraan
toevoegen — heeft daar zeer
eensgezind een stokje voor gestoken.
Vandaar ook dat de aandeelhoudersovereenkomst is veranderd. De
heren — vrouwen zijn er niet bij —
behoeven het ook helemaal niet uit
de elektriciteitstarieven te halen of
het daarin door te berekenen. Daar is
het bedrag voor de centrales relatief
toch te gering voor. Bovendien
hebben zij gereserveerd, zoals de
minister al zei. Wat ik mij al helemaal
niet kan voorstellen, is dat de
hoeveelheid afval die te zijner tijd
opgeslagen moet worden, zo'n
verschil zal maken met de kosten
voor MER. Ik heb daarom een motie
opgesteld. Ik heb begrepen dat ik
deze zelf moet voorlezen.

Motie
Door het lid Rempt-Halmmans de
Jongh wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat de regering zich
garant heeft gesteld voor het risico
van kredietverlening ten behoeve van
studies van de COVRA betreffende
tijdelijke bovengrondse opslag van
hoog-radioactief afval;
van mening, dat de producenten van
dit afval, de reeds bestaande
Nederlandse kerncentrales, reeds
reserveren voor de kosten van deze
opslag;
overwegende, dat de kosten van
deze studie behoren tot de initiële
kosten;
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van mening, dat deze producenten
derhalve deze kosten voor hun
rekening moeten nemen, dan wel
garant moeten staan voor het risico
van de kredietverlening;
verzoekt de regering, daartoe in
overleg te treden met de betrokkenen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt
deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 11 (18 907).

D
De heer Lansink (CDA): Voorzitterl
Ik wil beginnen met de bewindslieden beide te bedanken voor de
antwoorden op de gestelde vragen.
Ik geloof dat alle vragen die ik zelf
aan de orde heb gesteld, toereikend
beantwoord zijn. In de beschouwing
van de minister vaf) Milieubeheer
was één nogal nieuw punt. Ik zou
bijna zeggen dat dit een nieuwspunt
is. Dit betreft de zekerheid dat het
kernsplijtingsafval van de centrale
Borssele dat in Frankrijk opgewerkt
moet worden, uiterlijk 1992 teruggezonden wordt. Er is altijd de bijna
zekerheid geweest dat dit zou
gebeuren, maar kennelijk is nu dan
voor de eerste keer vastgelegd dat
het werkelijk zal gebeuren. Dat
betekent dus dat het nodig is dat wij
met gezwinde spoed voort blijven
werken aan oplossingen voor het
vraagstuk, los van de vraag of nieuwe
centrales worden bijgebouwd of niet.
Degenen die nog wel eens de illusie
hebben gekoesterd dat het eigenlijk
in de rede zou liggen dat een land
dat zeer veel afval produceert ten
behoeve van andere landen ook iets
zou willen doen voor de verwerking
en opslag, zullen zich nu realiseren
dat het geboden is dat wij zelf
verdergaan op de weg van de
afvalverwerking. Het blijft overigens
uitgangspunt van het kabinet dat een
internationale aanpak van het
vraagstuk, zeker als het gaat om de
definitieve oplossing ervan, geboden
blijft.

vinden voor het afval dat nu wordt
geproduceerd in ziekenhuizen en de
bestaande centrales. Ook als wij in
1988 tot de beslissing komen dat wij
er beter mee kunnen stoppen in dit
land, moet dit vraagstuk worden
opgelost. Dan is het verder een
kwestie van schaal of er nog iets
meer bij kan. Zo eenvoudig is het,
zeker als het gaat om een beperkt
aantal kerncentrales.
De heer Zijlstra (PvdA): Ik heb
berekeningen gezien en de heer
Lansink ongetwijfeld ook, hoe in het
jaar 2020 de samenstelling zal zijn
van het hoog radioactieve afval
enerzijds afkomstig van Borssele en
Dodewaard tot nu toe en anderzijds
van twee of vier nieuwe kerncentrales. Daarbij valt het afval van de twee
kleine centrales van Borssele en
Dodewaard in het niet. Hoe kan de
heer Lansink dan zeggen dat het een
beetje een kwestie is van schaalvergroting?
De heer Lansink (CDA): Ik heb
gezegd dat het een kwestie van
schaal is. Natuurlijk geeft twee of
drie centrales erbij, dus ongeveer
2000 megawatt, meer afval. U hebt
deze berekeningen dus wel gezien. U
heeft echter tegen de minister
gezegd dat u niet wist hoe het zat
met de kosten. Het zijn echter exact
deze berekeningen. U weet het nu
dus wel en daar ben ik blij om, maar
dat betekent dat u zojuist echt
bezijden de werkelijkheid hebt
gesproken.
De heer Zijlstra (PvdA): Nee, dat
weet ik van onze medewerkers.

Dit nieuws brengt mij bij de motie
van collega Zijlstra. Hij heeft nog
eens omstandig beweerd dat dit
wetsvoorstel als het ware de weg
bereidt tot de bouw van nieuwe
kerncentrales. Dat is niet waar. Wij
zijn gegeven hetgeen zich hier van
1981 tot en met 1983 heeft afgespeeld, gehouden een oplossing te

De heer Lansink (CDA): Er zijn
hierover cijfers, alsmede heel
voorlopige kostenramingen, die men
kan inzien. Men kan dus ook zien wat
voor hoeveelheden het zijn. Het
maakt verschil uit of er wordt
opgewerkt of niet en meer van dit
soort zaken. Ik houd staande dat ook
als wij beslissen dat wij in Nederland
niet verdergaan met de bouw van
kerncentrales, wij nog dit vraagstuk
moeten oplossen. Tegen die
achtergrond is deze motie volstrekt
overbodig, want feitelijk dekken de
twee moties die in 1985 en 1986
door collega Braams en mij zijn
ingediend, als het ware het gehele
vraagstuk af. Dat de heer Zijlstra nu
achteraf probeert nog een stukje van
zijn gelijk te halen, terwijl hij veel
eerder aan de discussie had moeten
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Lansink
deelnemen en de oordeelsvorming
mee had moeten maken in 1985 en
1986 in de Kamer, stemt mij tot
enige tevredenheid, maar of dat ook
moet leiden tot het stemmen voor
die motie, weet ik nog niet. Ik zal
daarover nadenken, want ik wil mij
nog wel eens door een ander laten
overtuigen. Het is een fictie te
denken dat als wij ons beperken tot
de bestaande kerncentrales, het
eenvoudiger zal zijn om de kwestie
van het hoogwaardig radioactief
afval, het kernsplijtingsafval op te
lossen.
Ten slotte de kwestie van de
betalingen door de huidige stroomproducenten voor werk dat op de
toekomst is gericht, want zo vat ik de
motie van mevrouw Rempt samen.
Men kan natuurlijk redeneren dat die
mensen daarover eigenlijk niet te
moeilijk moeten doen, ook al betreft
het ook een zaak voor de toekomst,
dus wellicht ook voor nieuw afval.
Voorts kan men zich afvragen of 3,5
miljoen nu zo'n moeilijk bedrag is. Er
ligt natuurlijk een beginsel aan ten
grondslag, namelijk de vervuiler
betaalt. Ik weet niet of wij op de
goede weg zijn als wij de weg volgen
die mevrouw Rempt nu wijst.
Overigens is het ook geen halszaak.
Ik zal later nog wel eens zeggen wat
wij met die motie doen.

Minister Nijpels: Voorzitter! Bij mijn
beantwoording in eerste termijn was
ik er al bang voor — en het blijkt nu
dat mijn angst gegrond was — dat ik
de heer Zijlstra er niet van kon
overtuigen dat het kabinet met dit
wetsvoorstel niet vooruit wenst te
lopen op een beslissing inzake het al
dan niet uitbreiden het potentieel aan
kernenergie in Nederland. Dit is ons
standpunt. Uit de besluitvorming van
het kabinet kan op geen enkele wijze
een positieve of een negatieve
benadering van de uitbreiding van
kernenergie worden afgelezen. Het
kan nog steeds "ja of neen" zijn.
De heer Zijlstra meent dat het
goedkeuren van deelneming van de
staat in het aandelenkapitaal van de
COVRA, een stap in de richting is van
een "ja" tegen kernenergie. Voorzitter! Ik ben het daar niet mee eens. Ik
zeg nog eens met nadruk dat de
heren Lansink en Braams destijds die
motie niet voor niets hebben
ingediend. Deze motie heeft een
meerderheid in de Kamer gekregen.
Met deze motie werd op geen enkele

wijze bedoeld om de studie en de
initiatieven van de overheid op het
terrein van de opslag van kernafval te
beperken. Toen en ook nu hebben
degenen die de motie destijds
hebben gesteund, niet gezegd dat wij
thans met de operatie-COVRA
dienen te stoppen. Voorzitter! Ik heb
gepoogd duidelijk te maken dat het
kabinet het van groot belang vindt
dat de studie in de COVRA wordt
voortgezet. Los van dit standpunt,
doet het kabinet niets anders dan de
wens van de Kamer uitvoeren. Het
zou merkwaardig zijn als wij deze
wens van de Kamer naast ons neer
zouden leggen. Wij zijn dat dan ook
niet van plan.
De heer Zijlstra heeft naar voren
gebracht dat het veelzeggend is dat
de aansprakelijkheid voor de
definitieve opslag zal gelden. Ik vind
dit een merkwaardige uitspraak. Ik
heb juist betoogd dat de aansprakelijkheid een zaak is die pas aan de
orde komt als wij besluiten tot het
definitief opbergen van het hoogwaardig radio-actief afval. Met
andere woorden: de vraag van de
aansprakelijkheid is op dit moment
niet aan de orde. Ik heb de heer
Zijlstra al gezegd dat dit een vraag is
waar de Tweede Kamer over 50 of
over 75 jaar voor staat als een
beslissing moet worden genomen
over bij voorbeeld opslag in ondergrondse zoutkoepels. Het gaat mij
echt te ver dat de heer Zijlstra uit
mijn woorden opmaakt dat het
kabinet dus maar niets wenst te
regelen ten aanzien van de aansprakelijkheid bij het definitief opbergen
van het afval.
De heer Zijlstra is in tweede termijn
ook ingegaan op de vraag of het
bedrag van 1 mld. dat bijeen wordt
gebracht door de verzekering en de
overheid voldoende is. Hij vroeg zich
af of hiervoor geen onbeperkt bedrag
moest gelden. Ook die opmerking
verbaast mij toch. Ik heb nu en ook in
het mondeling overleg van enkele
weken geleden inzake Tsjernobyl
benadrukt dat het kabinet initiatieven
heeft genomen om te bezien of die
aansprakelijkheid kan worden
verhoogd. Ik heb noch enkele weken
geleden, noch vanavond gezegd dat
wij ertegen zijn om die aansprakelijkheid te vergroten. Ik heb wel betoogd
dat dit in een internationaal kader
moet gebeuren. Nederland heeft zich
aan verdragen te houden. Ik noem de
verdragen van Brussel en Parijs. Je
zult eerst uit moeten vinden wat de
juiste juridische internationale
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benadering is. De heer Zijlstra mag
hieruit niet de conclusie trekken dat
het kabinet het niet zou willen.
Hetzelfde geldt voor de verlenging
van de termijn. Ook dat is een
onderwerp dat hierbij aan de orde
kan komen.
De heer Zijlstra heeft wanhopig
uitgeroepen: wat laden wij financieel
op onze nek. Hij heeft deze woorden
met een wanhopige blik uitgesproken. Ik meen dat de heer Zijlstra sterk
overdrijft. De financiële risico's van
de overheid zijn beperkt tot ƒ 200
000 in het aandelenkapitaal. Als de
overheid verplicht zou worden tot
volstorting, kan het bedrag met ƒ 600
000 worden verhoogd. De maximale
aansprakelijkheid via het aandelenkapitaal bedraagt ƒ 800 000. Ik noem
ook nog wat er zou kunnen gebeuren,
als COVRA niet meer bij ons is. Op
dat moment zal moeten worden
nagegaan, wat er met de opslag
moet gebeuren. Men weet, wat
hierover is afgesproken in de
aandeelhoudersovereenkomst. De
kosten, die op dat moment aan de
orde zijn, zullen mede worden
betaald door degenen die in het
aandelenkapitaal deelnemen.
Wat gebeurt er met die ƒ 3,5 min.,
als er geen nieuwe centrales komen?
De garantiestelling van de overheid
betekent, dat de overheid voor dat
bedrag zal moeten opdraaien.
Degenen die dit hebben geconcludeerd, hebben een juiste conclusie
getrokken. Het lijkt mij ook een
redelijke zaak. Als straks wordt
besloten, dat geen uitbreiding van
het aantal kerncentrales zal plaatsvinden - die mogelijkheid is reëel
aanwezig — dan zou het niet juist
zijn, dat de bestaande kerncentrales
worden opgezadeld met de kosten
van onderzoek naar het opbergen van
hoogwaardig radioactief afval van
toekomstige kerncentrales.
De heer Tommei toonde begrip
voor de garantiestelling van ƒ 3,5
min. Ik wijs erop, dat dit bedrag
nodig is voor onderzoek met
betrekking tot opslag van hoogwaardig radioactief afval van eventuele
nieuwe centrales. Uit dat onderzoek
mag op geen enkele wijze worden
afgeleid, dat het kabinet hiermee ja
zegt tegen uitbreiding van centrales.
De motie-Lansink vraagt juist aan het
kabinet om ter zake onderzoek te
verrichten. Het kost mij geen moeite
om die ƒ 3,5 min. in verband te
brengen met de motie-Lansink, die
destijds door de Kamer is aanvaard.
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Nijpels
Dat geld is nu eenmaal nodig om het
probleem van de opslag te onderzoeken.
De heer T o m m e i (D66): Toch is er
naar mijn mening w e l sprake van
strijdigheid, in die zin, dat het op dit
moment absoluut niet opportuun is
om het onderzoek te verrichten. Er is
geen besluit inzake de bouw van
nieuwe kerncentrales. Als er een
besluit zou komen — dat zal pas over
enkele jaren het geval zijn — dan
duurt het nog een groot aantal jaren,
voordat de centrales zullen zijn
gebouwd. Daarna duurt het nog een
aantal jaren, voordat het afval er is.
Er is op dit moment geen enkele
noodzaak, dat COVRA nu uitgaven
doet voor het beantwoorden van de
vraag, hoe dat afval op dat moment
opgeslagen zal worden. Als de
minister geen argwaan wil wekken,
dan vraag ik mij af, waarom een
bedrag van ƒ 3,5 min. uit de staatskas moet worden gehaald voor dit
onderzoek. Dat gaat mij toch wel erg
ver.
De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Ter verduidelijking merk ik op, dat in
mijn motie de voortgang van het
besluitvormingsproces in een
bepaalde fase gekoppeld was aan de
vraag, of er een behoorlijk opslagsysteem was. Men kan natuurlijk niet in
een kringetje rond blijven draaien.
Door Tsjernobyl is er een nieuwe
situatie ontstaan. Daarop slaat de
andere, door mij ingediende motie.
Maar ook in 1988 zal men de andere
zaken nog eens in beschouwing
moeten nemen. Dat was de betekenis van de motie ingediend in 1986,
die in het verlengde ligt van die,
ingediend in 1985.
Minister Nijpels: De heer Lansink
heeft herhaald, wat ik in eerste en
tweede termijn heb betoogd. Het
aannemen van de motie van de heer
Lansink — ik weet niet of de fractie
van D66 daar indertijd voorstandster
van was — heeft in ieder geval geleid
tot het onderzoek, dat nu plaatsvindt
en, via de garantiestelling tot het
afdekken van het risico voor de
rijksoverheid. Dit risico zal straks
geen opgeld doen, als wij besluiten
tot de b o u w v a n nieuwe kerncentrales, want dan zullen de kosten
worden gedragen door de nieuwe
kerncentrales. Gebeurt dit niet, dan
zal het de overheid 3,5 miljoen
kosten. Dat is juist. Ik meen dat dit
een juiste opstelling is. Als er straks
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wordt besloten tot het niet bouwen
van kerncentrales, dan is dit in
belangrijke mate een besluit van de
rijksoverheid. Het is dan niet
onredelijk, dat de rijksoverheid
daarvoor ook — zij het in buitengewoon beperkte mate, namelijk voor
3,5 miljoen — een bepaalde
financiële verantwoordelijkheid
draagt. Door de garantiestelling zal
dit ook gebeuren.
De heer T o m m e i (D66): Ik wil nog
eenmaal een poging wagen. Er ligt
op dit moment geen besluit tot de
bouw van nieuwe centrales. In de
motie-Lansink wordt uitgesproken
dat er onderzoek moet worden
gedaan o m na te gaan of het
afvalprobleem kan worden opgelost.
Mijn stelling is: uit het feit dat het
bestaande afval kan worden opgeslagen — daar wordt een plaats voor
gezocht, dus er komt een ontwerp —
blijkt dat geen enkel nader onderzoek
nodig is. Het gaat er immers om
hetzelfde soort afval uit de nieuwe
centrales op te slaan. In principe kan
dat. Het argument dat wellicht
vertraging ontstaat, is niet van
toepassing. Waarom dan nu dit
onderzoek, terwijl er geen enkele
noodzaak voor is?
Minister Nijpels: Voorzitter! Het
gaat niet alleen om een onderzoek. Ik
heb al eerder meegedeeld, dat er in
de loop van 1987 sprake zal kunnen
zijn van een vergunningaanvraag van
de zijde van COVRA en dat er sprake
zal zijn van een MER, waarover in
deze Kamer kan worden gediscussieerd. Uit het simpele feit dat men
kijkt naar de situatie die zich zou
kunnen voordoen als wij zouden
besluiten tot uitbreiding van het
aantal kerncentrales mag nog niet
worden geconcludeerd dat wij dan
ook daadwerkelijk dat besluit hebben
genomen. Op dit moment is er
sprake van twee scenario's. Het
eerste heeft betrekking op het
opslaan van het huidige radio-actief
afval. Het tweede betreft mede ook
een onderzoek naar het opslaan van
het hoogwaardig radio-actief afval.
Waarom dat tweede scenario? Als er
sprake is van het uitbreiden van het
aantal kerncentrales zal de opslag
veel groter zijn en zal de vraag aan
de orde komen of wij dan niet op een
andere wijze moeten opslaan. Dat
betekent dat je de faciliteit wellicht
moet aanpassen. Dat wordt op dit
moment mede bekeken en dat betreft
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in feite de uitvoering van de motieLansink ter zake.
Voorzitter! De heer Zijlstra heeft
opnieuw benadrukt dat, w a t hem
betreft, door de aanvaarding van dit
wetsvoorstel schier onbekende
financiële risico's worden genomen.
Ik vermag dit niet in te zien. Het zal
duidelijk zijn dat het kabinet de
aanvaarding van de motie van de
heer Zijlstra dan ook sterk ontraadt.
De overweging lijkt in eerste instantie
heel onschuldig. Waar het gaat om
"van m e n i n g " geeft de heer Zijlstra
aan dat hij vindt dat met dit besluit
vooruit w o r d t gelopen op de
besluitvorming. Ik heb gezegd dat dit
niet de mening is van het kabinet.
Ten slotte heeft hij de zoveelste
poging gedaan in deze Kamer om de
opslag van het radio-actieve afval
uitsluitend te beperken t o t dat van de
bestaande kerncentrales. Dat spoort
niet met het beleid van het kabinet.
De heer Tommei heeft nog eens
gewezen op de tekortkomingen in de
lokatie-onafhankelijke MER en de
wens uitgesproken dat die worden
meegenomen bij de lokatie-afhankelijke MER. Ik zeg dit graag toe, omdat
ik denk dat er grond is o m kritiek te
kunnen uitoefenen op die lokatie-onafhankelijke MER. Dit betekent dat
wij ons die kritiek ter harte zullen
nemen. Ik neem althans aan dat
degenen die de MER opstellen zich
die kritiek ter harte zullen nemen als
het gaat o m de lokatie-afhankelijke
MER.
De heer Tommei onderschrijft —
daarom was ik enigszins verbaasd —
onze stelling dat dit besluit geen
voorschot betekent op de toekomstige besluitvorming over kerncentrales.
Daarom kan ik met een gerust
gemoed in het licht van hetgeen ik
eerder tegen de kamercommissie
heb gezegd dit wetsvoorstel vandaag
verdedigen. Ik ben ervan overtuigd
dat geen voorschot wordt genomen
op bedoelde besluitvorming, ook al
gaat COVRA studeren op dat wat er
zou kunnen gebeuren.
De heer Tommei heeft nog een
soort van hartekreet geuit inzake
seabed disposal en hij heeft gesteld:
moeten wij daar niet af en is het wel
reëel? Ik zal zeker niet de laatste zijn
om te zeggen dat de waarschijnlijkheid van het opbergen van dit spul in
diepe lagen in de zeebodem met de
dag kleiner wordt.
Voorzitter! De heer Tommei vroeg
nog wat er mis kan gaan met de
financiële planning. Hij heeft terecht
opgemerkt dat wij ieder jaar een
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IMijpels
jaarverslag krijgen en dat de Kamer
dus elk jaar de vinger aan de pols kan
houden. Hij heeft onderstreept dat,
als het gaat om belangrijke besluiten
van COVRA, de Kamer door het
kabinet op de hoogte wordt gehouden. Het gaat dus in feite om een
opmerking aan het adres van de heer
Zijlstra, die ik met volle instemming
heb begroet.
Mevrouw Rempt heeft haar
tevredenheid verwoord over het feit,
dat de regering is teruggekeerd op
het goede pad door niet over te gaan
tot een juridische scheiding van het
fondsenbeheer. Ik dank haar voor dit
compliment maar zij behoudt haar
zorgen over de wijze, waarop men
ten aanzien van het bedrag ad ƒ 3,5
miljoen en de tariefstelling te werk
gaat. Mijn collega De Korte zal hierop
nader ingaan en een oordeel geven
over haar motie.
De heer Zijlstra vraagt waarom de
begroting van COVRA niet openbaar
kan worden gemaakt. Voorzitter! Als
dat zou gebeuren, zouden de
aannemers daarin kunnen lezen w a t
zij voor hun werk zouden kunnen
vragen. Dat lijkt ons een openbaarheid, die het kostenniveau van de
operatie niet ten goede zou komen.
De heer Lansink heeft nog eens
onderstreept dat mijn mededeling
over het kernsplijtingsafval, zoals het
uit Frankrijk terugkomt vanaf 1 9 9 2 ,
een ander licht w e r p t op de discussie. Hiermee w o r d t duidelijk gemaakt
dat de discussie over het kernafval in
internationaal verband moet
plaatsvinden. Ik heb dit al eerder
betoogd bij het mondeling overleg
over het werkplan-Tsjernobyl. Ook bij
de discussie over het kernafval
moeten wij ons ervan bewust zijn, dat
er internationale dimensies zijn. Door
mijn bezoek aan Wenen ben ik in
deze mening gesterkt.

D
Minister De K o r t e : Mijnheer de
Voorzitter! De heer Zijlstra vraagt wat
er moet gebeuren als de opslagkosten tegenvallen terwijl de desbetreffende kerncentrale al uit de running
is. Dan zijn er twee mogelijkheden.
De eerste is dat men niet doorgaat
met kernenergie; de kerncentrale is
al uit de rit zodat het afvalprobleem
zeer beperkt is. De tweede is dat
men wèl doorgaat met kernenergie;
dan komt er nieuwe nucleaire
elektriciteit op de markt waarin
mogelijk tegenvallende kosten
kunnen worden verwerkt.
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De heer Tommei ziet geen reden
voor de garantiestelling ad ƒ 3,5
miljoen. Voorzitter! Ook ik wijs erop
dat er een motie-Lansink is, die
vermeldt dat er slechts een besluit
tot uitbreiding kan worden genomen
als er voor de opslag een adequate
voorziening kan worden aangewezen.
Dat is een politiek besluit en zo'n
besluit kan men niet aan de desbetreffende potentiële leveranciers van
kernenergie toerekenen. De heer
Lansink zei terecht dat er ook nog
zoiets is als het principe dat de
vervuiler betaalt. Als die potentiële
producenten er nog niet zijn, dient de
overheid die garantie op zich te
nemen. Immers, het ging ten slotte
o m een besluit van de politiek, dat
een en ander noodzakelijk maakte.
Dat is de logica.

de kip of met de kip of het ei. In dit
debat komen wij daar niet uit.
Mevrouw Rempt vraagt in haar
motie o m nader overleg over de
mogelijkheid dat de garantiestelling
door de Staat niet nodig is. Misschien kunnen de kosten door de
huidige producenten worden
gedragen. Ik heb al beredeneerd
waarom ik dat niet zo logisch vind,
maar ik wil best, zoals in de motie
wordt gevraagd, de huidige producenten eens vragen wat zij ervan
denken. Ik heb er niet veel hoop op
dat zij erop insteken, maar wat in de
motie w o r d t gevraagd wil ik wel
proberen. Daarom laat ik het oordeel
over de motie aan de Kamer over.

De heer T o m m e i (D66): Graag zou
ik zien dat de minister reageerde op
mijn argument dat ook het huidige
afval opgeslagen kan worden en dat
er op dit punt nu geen nieuw
onderzoek nodig is. De stelling is
duidelijk: de besluitvorming wacht
niet op de resultaten van dit onderzoek.

De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, de
stemmingen in verband met het
wetsvoorstel en over de daarbij
voorgestelde moties de volgende
week te houden.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

Daartoe w o r d t besloten.
Sluiting 2 2 . 5 4 uur.

Minister D e K o r t e : Als men een
onderzoek doet in verband met
tijdelijke opslag moet men het ook
goed doen. Als men het goed wil
doen, doet men het zowel voor de
bestaande producenten van afval als
voor potentiële. Het is een herhaling
van zetten als ik zeg dat men het ook
doet in verband met de motie-Lansink.
De heer T o m m e i (D66): De minister
weigert halsstarrig in te gaan op het
argument, dat dit onderzoek voor het
nemen van een besluit over de bouw
van nieuwe centrales niet nodig is,
omdat wij al weten dat dit soort afval
opgeslagen kan w o r d e n . Het is meer
van hetzelfde. Het is geen ander
afval.
Minister D e Korte: Het moet toch
duidelijk zijn, dat het opslaan van
afval van de huidige producenten iets
anders is in vergelijking met een vijfof tienvoudige hoeveelheid. De
studie komt daardoor in een ander
perspectief. Daarom kan men als
men een studie verricht er niet
onderuit, die studie zo breed mogelijk
op te zetten. Dat wordt gevraagd in
de motie-Lansink. Het is de kwestie
van de kip en het ei. Het is maar
waarmee men begint, met het ei of
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Noot 1 (zie blz. 387)
Lijst van i n g e k o m e n s t u k k e n ,
m e t de door d e V o o r z i t t e r t e r
zake gedane voorstellen:
1. drie Koninklijke boodschappen,
ten geleide van de volgende wetsvoorstellen:
Wijziging van de inkomstenbelasting (verruiming toepassing huurwaardeforfait) (19 7 4 1 ) ;
Verdere verlenging van de werkingsduur van de Wet van 29
december 1 9 8 2 , Stb. 762, houdende
voortzetting van de beperking van de
vakantie-uitkering voor het overheidspersoneel en overeenkomstige
personen (19 7 4 2 ) ;
Wijziging van de Vestigingswet
bedrijven 1 9 5 4 (Stb. 1964, 66), de
Vestigingswet detailhandel (Stb.
1 9 7 1 , 569) en de Drank- en Horecaw e t ( S t b . 1964, 386) ( 1 9 7 4 3 ) .
Deze Koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken zijn al
gedrukt en rondgedeeld;
2. de volgende brieven:
een, van de minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken, over het tripartite overleg van
29 september t / m 2 oktober 1986
(19 700-IV, nr. 7);
een, van de ministervan Buitenlandse Zaken, over de top in Reykjavik
(19 753);
een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, over radioactief
afval ( 1 8 3 4 3 , nr. 34);
een, van de staatssecretaris van
Justitie, over de Tamilproblematiek
( 1 8 9 4 0 , nr. 2 8 ) ;
een, van de ministervan Onderwijs
en Wetenschappen, over knelpunten
voortvloeiende uit de herziening
onderwijs salarisstructuur (1 7 497,
nr. 20);
een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, over
het examenbureau (19 700-VIII, nr.
15);
een, van de ministervan Financiën,
over heroverwegingsonderzoeken
(19 700, nr. 7);
een, van de staatsssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over de
zgn. ABP-zaak ( 1 9 6 2 3 , nr. 6);
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, over Eurocontrol
( 1 3 4 1 9 , nr. 57);
een, van de minister van Landbouw
en Visserij, ten geleide van de notitie
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Biotechnologie en het octrooi- en
kwekersrecht (19 744);
een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, over
borstvoeding en werk (19 368, nr. 7);
twee, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur,te
weten:
een, over de Welzijnswet (18 957,
nr. 25);
een, over de W e t Afbreking
zwangerschap (19 700-XVI, nr. 9).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
3. de volgende brieven:
een, van de staatssecretaris van
Financiën, over aftrekbare kosten van
zeevarenden;
een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over
weigeringsgronden splitsingsverordening;
een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van een SER-advies aanvraag
inzake gelijktijdige verkiezingen voor
Ondernemingsraden.
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;
4. de volgende adressen:
een, van A.F. van Doorn te Haarlem,
met betrekking tot belastingen;
een, van G A . de Ben te Rhoon,
met betrekking tot belastingen;
een, van L.G. Wesseling te Weesp,
met betrekking tot belastingen;
een, van G. Simons te Venlo, met
betrekking tot onroerend-goedbelasting;
een, van mevr. C.A.M. van Weert
te Tilburg, met betrekking tot
belastingen;
een, van A R . Kalloe te 's-Gravenhage, met betrekking tot belastingen;
een, van C. Aafjes te Krommenie,
met betrekking t o t belastingen;
een, van P. Kortenaar te Pijnacker,
met betrekking tot belastingen;
een, van de gebroeders J . en W . M .
v.d. Vorm te Barendrecht, met
betrekking tot omzetbelasting;
een, van mevr. L. Hollenaar te
Leiden, met betrekking tot belastingen.
Deze adressen zijn gesteld in handen
van de commissie voor de Verzoekschriften;
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5. de volgende brieven e.a.:
de Arbeidsvoorwaardennota 1987
van het CNV;
een twintigtal openbare rapporten
van de Nationale ombudsman;
een, van het KNOV, over de
behandeling van de begroting van
Binnenlandse Zaken;
een, van de Stichting van de
Arbeid, over het concept-inkomensbesluit Toeslagenwet.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage. Kopie is zo nodig gezonden aan de betrokken commissies;
6. de volgende brieven e.a.:
een, van J.Th. Terhorst, over
vervolging van een onschuldige
medeburger;
een, van de Stichting Federatie
Eekta, over het bezuinigingsbeleid;
een, van de Classis Gouda-LeidenWoerden van de Gereformeerde
Kerken, over actieve euthanasie;
een, van de VNG, over welzijnswetgeving;
een, van R. Knap, over de BKR;
een, van 'Het Twiskehuis', over het
beleid t.a.v. bejaardenoorden;
het jaarverslag 1985 van het
Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort;
een, van L.J.J. van Eekelen, over
de zgn. defensiebelasting;
een, van J.W. Brouwer, over
bezuinigingen;
een, van P. de Wolf, t.g.v. een visie
tot structurele aanpak voor stimulering van de werkgelegenheid;
een, van Havenschap Delfzijl, t.g.v.
bestuursnotulen;
een, van de Stichting Woonwinkel,
t.g.v. het boekje 'Een snoer van
incidenten of een struktuur';
een, van het gemeentebestuur van
Maarssen, t.g.v. een motie inzake
een sociaal-economische boycot van
Zuid-Afrika;
een, van de SVR-externe betrekkingen, over het geschil tussen AWF en
BV Vervoer;
een, van het Landelijk bureau
racismebestrijding, ten geleide van
het rapport 'Mag het een buitenlander
wezen';
een, van de VEGIN, ten geleide van
het statistisch jaarboek van Openbare
gasvoorziening 1985;
het kwartaalbericht van de Nederlandsche Bank, tweede kwartaal
1986.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage.
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