
6de vergadering Donderdag 25 september 1986 

Aanvang 10.15 uur 

Voorzit ter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 129 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Van Amelsvoort, 
Beckers-de Bruijn, Beinema, J.T. van 
den Berg, Biesheuvel, Blauw, De 
Boer, Boers-Wijnberg, Bolkestein, De 
Boois, Borgman, Braams, Van der 
Burg, Buurmeijer, Van de Camp, 
Castricum, De Cloe, Dales, Dijkstal, 
Van Dis, Doelman-Pel, Dolman, 
Duyn, Eisma, Engwirda, Van Erp, Van 
Es, Esselink, Eversdijk, Franssen, 
Frinking, Frissen, Gerritse, De Grave, 
Groenman, Gualthérie van Weezel, 
Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van 
der Hek, Hennekam, Hermans, 
Hermes, De Hoop Scheffer, Hummel, 
Huys, Jabaaij, Janmaat-Abee, 
Jorritsma-Lebbink, Kamp, Keja, Knol, 
Koetje, Kok, De Kok, Kombrink, 
Korthals, Kosto, 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, Müller-van Ast, 
Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijhuis, 
Nijland, Van Noord, Nuis, Nypels, 
Oomen-Ruijten, Van Otterloo, Paulis, 
De Pree, Pronk, Reitsma, Rempt-
Halmmans de Jongh, Van Rey, 
Rienks, Roosen-van Pelt, Van der 
Sanden, Schaefer, Schartman, 
Scherpenhuizen, Schutte, Smits, 
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker, 
Stemerdink, Swildens-Rozendaal, 
Tazelaar, Tegelaar-Boonacker, E.G. 
Terpstra, Tommei, Van Traa, 
Tuinstra, Den Uyl, Ter Veld, Veld-
hoen, Te Veldhuis, Vermeend, 
Verspaget, De Visser, Van der Vlies, 
Van Vlijmen, Vos, Vriens-Auerbach, 
K.G. de Vries, Wallage, Weijers, 
Weisglas, Wiebenga, Wolters, 
Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heer Lubbers, minister-presi-
dent, minister van Algemene Zaken, 
mevrouw Smit-Kroes, minister van 
Verkeer en Waterstaat, de heren 
Koning, staatssecretaris van 
Financiën, en De Graaf, staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid 

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

Kohnstamm, wegens ziekte; 

Leijnse, alleen voor het eerste deel 
van de vergadering; 

Pronk, Tazelaar en De Cloe, alleen 
voor de middagvergadering. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Ver lenging van de 
W e t van 27 juni 1985 (Stb. 403) . 
houdende een t i jdel i jke voorzie-
ning met betrekking tot de 
wet te l i j ke minimumloonaanspra-
ken van werknemers die gelijk-
t i jdig arbeid verr ichten en 
onderricht ontvangen (19 616). 

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

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de PvdA wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen het 
wetsvoorstel te hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
de wetsvoorstellen: 

- Wi jz iging van de W e t van 16 
mei 1986, houdende wi jz ig ing 
van bepalingen van het Burger-
l i jk W e t b o e k en de Faillisse-
m e n t s w e t in verband met de 
bestri jding van misbruik van 
rechtspersonen (Stb. 275) 
( 1 9 5 8 4 ) ; 

- Wi jz iging van de Brandweer-
w e t 1985 en de R a m p e n w e t 
( 1 9 4 8 5 ) ; 

• Wijz iging van de Comptabi l i -
t e i t s w e t 1976 inzake controle op 
de administrat ie , uitgaven op 
rekeningen buiten het begro 
t ingsverband en aanbesteding 
van w e r k e n (Tweede wi jz ig ing 
van de Comptabi l i te i tswet 1976) 
( 1 9 4 3 1 ) ; 

- Intrekking van het M a c h t i -
gingsbesluit geldzuivering en de 
W e t a fwikke l ing Geldzuivering 
(19 452) 

Deze wetsvoorstellen worden zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring 
van de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
de brief van de minister-presi-
dent , minister van A lgemene 
Z a k e n , inzake de Keuringsdienst 
van W a r e n (19 555, nr. 27) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Ik dank de minister-presi-
dent voor zijn brief, waarin hij op 
verzoek van de Kamer de plannen 
inzake de keuringsdiensten nader 
heeft beargumenteerd. Voor mijn 
fractie was bij de algemene beschou-
wingen over de regeringsverklaring in 
juli het belangrijkste punt dat de 
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rijkskeuringsdienst van waren onder 
de verantwoordelijkheid van het 
ministerie van Landbouw en Visserij 
zou komen. Het regeerakkoord bevat 
inderdaad méér dan dat. Wat het 
precies bevat, is nog niet zo eenvou-
dig uit te maken. Er staat dat de 
verantwoordelijkheid voor de 
keuringsdiensten van waren wordt 
geconcentreerd bij Landbouw en 
Visserij; deze diensten worden 
verzelfstandigd, aldus het regeerak-
koord. Daar staat niet dat het om een 
organisatorische samenvoeging tot 
één dienst gaat. Dat maakt de brief 
duidelijk, maar het blijft een kwestie 
van interpretatie. 

Niet duidelijk maakt de brief, om 
welke keuringsdiensten het precies 
gaat. Er wordt gesproken over "de 
keuringsdiensten die nu bestaan bij 
Landbouw en Visseri j". Zijn dat ook 
de semi-publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke keuringsinstellingen 
onder rijkstoezicht, welke op 
bladzijde 3 worden genoemd en 
waarvoor het bedrijfsleven meer 
verantwoordelijkheid moet gaan 
nemen? Dat lijkt mij sterk, want dan 
komt de opsporende taak in het 
gedrang die immers overheidsbe-
voegdheid veronderstelt. 

De inhoud van het begrip "verzelf-
standiging" blijft geheel in de mist 
hangen. Wel trek ik uit de brief de 
conclusie dat de eerste verantwoor-
delijkheid van het ministerie van 
WVC voor met name de Warenwet 
blijft. Dat geldt althans op dit 
moment, want gezien de algemeen 
voorgestane eenheid van wetgeving, 
uitvoering en controle zal dat 
ongetwijfeld een volgend punt van 
discussie worden. 

Ik kom vervolgens tot de argumen-
ten van de minister-president voor 
samenvoeging, let wel : natuurlijk 
onder verantwoordelijkheid van het 
ministerie van Landbouw en Visserij, 
want daar werken de meeste 
mensen! Het hoofdmotief is efficien-
cy. In de achtergrondstukken van het 
regeerakkoord is dat zelfs het enige 
motief. Het wordt echter niet hard 
gemaakt. Zo is het principe van 
ketenbewaking, waarbij de overheid 
zichzelf niet voor de voeten loopt, 
een goed principe. De minister-presi-
dent lijkt echter in zijn brief te 
vergeten dat hij dan spreekt over 
maar 2 0 % van het werkveld van de 
keuringsdienst van waren. Hij vergeet 
trouwens ook dat nog eens 2 5 % van 
de activiteiten van deze dienst 
niet-levensmiddelen betreffen, zoals 
cosmetica, vuurwerk en speelgoed. 
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waar Landbouw en Visserij al 
helemaal niets mee van doen heeft. 
Wat moet daar eigenlijk mee 
gebeuren? 

Van de 2 0 % Nederlandse land-
bouwprodukten maakt de vleessector 
een belangrijk deel uit. Juist daar lijkt 
de aanvulling van de keuringsdienst 
van waren op het werk van de 
keuringsdienst voor vee en vlees 
redelijk efficiënt te noemen. Het gaat 
ook om een andere taak en om een 
andere werkwijze, repressief ten 
behoeve van de volksgezondheid, 
terwijl alle landbouwkeuringsdiensten 
preventief bezig zijn met kwaliteits-
controle in verband met een goede 
afzet. In de heroverwegingsonder-
zoeken die zijn gedaan, is vastgesteld 
dat hier van taakoverlappingen geen 
sprake is. Incidentele overlappingen 
— ik verwijs naar de brief — lijken 
door de gemaakte werkafspraken 
nauwelijks meer voor te komen en 
zeker niet in die mate dat zij een 
departementale herindeling zouden 
rechtvaardigen. De opmerking dat 
besparingen op personeel mogelijk 
zijn door tot één organisatie te 
komen, lijkt dan ook een slag in de 
lucht. 

Neen, Voorzitter, als er al het beeld 
zou bestaan van een weinig efficiënte 
overheid, dan moet beter worden 
geanalyseerd hoe dat komt. Dan 
komen wi j , meen ik, niet in eerste 
instantie bij de Keuringsdienst van 
Waren terecht, maar eerder aan de 
landbouwkant. Daar bestaat inder-
daad een wirwar van keuringsinstel-
lingen. Daar zijn de kosten hoger dan 
aan de Kamer was beloofd. Daarop 
heeft het negatieve EG-rapport over 
de toestand in de Nederlandse 
slachthuizen betrekking. Laten wij 
daarover dan de discussie voeren. 

Het tweede argument is dat het 
bedrijfsleven meer financiële 
verantwoordelijkheid moet dragen 
voor het keuringsgebeuren. Op 
zichzelf moet daarover te praten zijn. 
Maar het is geen argument voor 
samenvoeging. Ik begrijp ook niet 
goed wat hier wordt bedoeld, want 
wij hebben bij voorbeeld de waren-
wetheff ing voor bedrijven met ingang 
van 1985 afgeschaft vanwege de 
bureaucratische rompslomp. De 
laatste zinnen van deze passage 
intrigeren mij. Er staat dat er ten 
aanzien van het bedrijfsleven één lijn 
getrokken moet worden. Vervolgens 
staat er: "Samenvoeging kan 
uitsluiten dat verschillende keurings-
diensten zich achter elkaar zouden 
verschuilen." Kennelijk gebeurt dat 

Keuringsdienst van waren 

dus. Kan de minister-president daar 
voorbeelden van geven? Heeft 
Landbouw zich voor het bedrijfsleven 
misschien verscholen achter 
Volksgezondheid bij het spinaziever-
bod na Tsjernobyl? Dan mogen wij 
toch blij zijn dat wij een Keurings-
dienst van Waren onder Volksge-
zondheid hebben. 

Het derde argument is dat het 
grote voordelen zou bieden als 
Justitie maar met één verantwoorde-
lijke instantie te maken heeft. Zijn de 
justitiële autoriteiten daarover 
geraadpleegd? Is de minister-presi-
dent bekend met welke werkwijze zij 
liever te maken hebben? Is dat die 
van de AID, die veel meer onders-
hands afdoet, omdat het ministerie 
zelf bepaalt of en hoe er wordt 
vervolgd? Of is het die van de 
Keuringsdienst van Waren? Ik denk 
dat het antwoord op die vragen hem 
nog wel eens zou kunnen verrassen. 

Daarmee zijn wij opnieuw aangeko-
men bij de kern van de discussie. De 
Keuringsdienst van Waren heeft de 
taak om de gezondheid te bescher-
men; houdt toezicht op de naleving 
van wetten en voorschriften; spoort 
overtredingen op en komt dan 
rechtstreeks bij het OM terecht. De 
Keuringsdienst van Vee en Vlees 
heeft de taak om kwaliteit te 
beheersen in verband met de afzet 
van vleesprodukten en verricht 
slechts werkzaamheden in dit 
verband. De opsporingsbevoegdheid 
is aan de AID en de consequenties 
van die opsporingsbevoegdheid 
worden door het ministerie bepaald 
in het licht van de afzet van de 
produktie. Ik vrees dat het eigenlijk 
de bedoeling is, de Keuringsdienst 
van Waren zijn rechtstreekse 
opsporingsbevoegdheid af te nemen 
en hem op één lijn te brengen met de 
K W , met een vertegenwoordiging in 
de Algemene Inspectiedienst. Dat 
zou dan een behoorlijke stap terug 
zijn. Bovendien lijken mij de ervarin-
gen met de Keuringsdienst van Vee 
en Vlees als een doelmatige en 
zelfstandig werkende dienst toch niet 
zo positief. 

Wat ook de plannen mogen zijn, 
samenvoeging onder verantwoorde-
lijkheid van Landbouw leidt naar onze 
overtuiging onherroepelijk tot 
concessies waar het gaat om de 
bescherming van de gezondheid. Dat 
zou niet aanvaardbaar zijn. Het gaat 
dan niet om twijfel aan de goede 
trouw van een departement. Dat 
heeft zijn eigen invalshoek en die 
invalshoek is in de wet vastgelegd. 
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Het gaat om de erkenning van twee 
verschillende invalshoeken, van twee 
verschillende belangen, die beide tot 
hun recht dienen te komen. Dat er 
onder Landbouw meer mensen 
werken bij de keuringsdiensten zou 
dus eerder een argument moeten zijn 
om de Keuringsdienst van Waren 
onder Volksgezondheid te verster-
ken. 

Het is duidelijk dat die belangen 
soms botsen. Na Tsjernobyl is dat 
verschillende malen gebeurd. Juist in 
zo'n extreme situatie wordt zichtbaar 
hoe belangrijk het is dat beide 
belangen goed uit elkaar worden 
gehouden en worden afgewogen. De 
minister-president zegt overigens 
zelf in zijn brief dat er geen vermen-
ging van belangen mag plaatsvinden. 

West-Duitsland heeft na Tsjernobyl 
de keuringen bij Landbouw wegge-
haald en deze onder het nieuwe 
ministerie van Milieu gebracht. Ik heb 
de indruk dat Tsjernobyl in Nederland 
juist omgekeerd heeft gewerkt en 
deze discussie heeft versneld. Zeker, 
de verantwoordelijkheid voor de 
normstelling en de wetgeving blijft bij 
WVC. Toch gaat het niet alleen om 
die normstelling. Het gaat evenzeer 
om de uitvoering van het keuringsbe-
leid en dan vooral om de prioriteits-
stelling daarin, wat gaan wij wel 
meten en wat niet en hoe gaan wij 
meten. Het gaat eveneens om het 
vervolgingsbeleid. Er zijn Europese 
landen met een uitstekende wetge-
ving waar de controle zo bepaald 
wordt door handelsbelangen dat de 
volksgezondheid er in de praktijk heel 
slecht af komt. Bij een duidelijke 
scheiding van ministeriële verant-
woordelijkheid loop je dit gevaar veel 
minder. Het geneesmiddelenvoor-
beeld is geen goed voorbeeld. 
Volksgezondheid bevordert ook hier 
niet de afzet van geneesmiddelen 
maar de gezondheid van mensen. 
Dat resulteert in een duidelijke 
beperking van die afzet. Ik zou de 
minister-president met meer reden 
kunnen vragen waarom hij de 
milieu-inspectie niet onder Economi-
sche Zaken brengt. 

Kortom, de voorstellen in de brief 
zijn te weinig onderbouwd. De 
voorgestelde stuurgroep komt er zo 
niet uit. Doelmatigheid is noodzake-
lijk voorzover de bescherming van de 
gezondheid ook in de praktijk recht 
overeind blijft. Voor ons betekent dat 
een duidelijk gescheiden ministeriële 
verantwoordelijkheid. Er zou echter al 
heel wat gewonnen zijn als de 
vraagstelling in zijn geheel op wat 

meer afstand dan op dit moment 
door een paar externe deskundigen 
nog eens zou worden bekeken. Dat 
zou op korte termijn moeten 
gebeuren, want de mensen die erbij 
betrokken zijn hebben al lang genoeg 
in onzekerheid verkeerd. Is de 
minister-president tot zo'n onafhan-
kelijk onderzoek bereid? 

D 
De heer De Pree (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Tijdens een kabinets-
formatie en onderhandelingen over 
een regeerakkoord komen talloze 
zaken uitgebreid aan de orde. 
Beoogde regeringsfracties vergade-
ren wekenlang zeer intensief, want er 
mag geen punt en komma verkeerd 
staan. Ik heb sterk de indruk — maar 
mijn fractie stond er natuurlijk buiten 
— dat het verleggen van de verant-
woordelijkheid voor de Keurings-
dienst van Waren van Volksgezond-
heid naar Landbouw niet of nauwe-
lijks inhoudelijk aan de orde is 
geweest. Het stond als punt 11 
onder het hoofd Reorganisatie 
rijksdienst. Wij zien dat op dit punt 
Landbouw gewonnen heeft van 
Volksgezondheid, maar een inhoude-
lijke argumentatie ervoor wordt niet 
gegeven, ook niet in de brief van de 
minister-president. Sterker nog, 
tijdens de schriftelijke en gedeeltelijk 
plenaire behandeling van het 
ontwerp voor de nieuwe Warenwet 

— die is al jaren aan de gang — 
waarin de omvorming van gemeente-
lijke en provinciale diensten tot een 
gedeconcentreerde rijksdienst voor 
de keuring van waren onder verant-
woordelijkheid van Volksgezondheid 
een belangrijk element vormde, is 
noch van de kant van de regering, 
noch door iemand in de Kamer de 
overgang naar Landbouw bepleit of 
zelfs maar genoemd. Daarom lijkt 
wat nu gebeurt zeker voor de 
betrokkenen haast een overval. 
Waarom is niet de normale procedu-
rele weg bewandeld via een nota van 
wijziging op het ontwerp voor de 
nieuwe Warenwet, want die zal toch 
gewijzigd moeten worden als dit plan 
doorgaat. De zaak is daar zowel 
inhoudelijk als organisatorisch 
belangrijk genoeg voor. 

Het is waar, wanneer het om 
keuringen gaat komen Landbouw en 
Volksgezondheid elkaar tegen. 
Beider belangen zijn legitiem, maar 
zij kunnen verschillen. De spanning 
die kan ontstaat tussen kwaliteits-
controle ter bevordering van de afzet 
van de producenten en controle 
vanuit het volksgezondheidsbelang 
ten behoeve van de consument 
wordt door de minister-president in 
zijn brief erkent. Hij zegt dat geen 
ongewenste vermenging van 
belangen mag plaatsvinden. Vervol-
gens wordt dit probleem echter ten 
nadele van het volksgezondheidsbe-
lang opgelost. Dit is niet het twijfelen 

De heer De Pree (PvdA) 
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aan de goede trouw van een bepaald 
departement, dat de minister-presi-
dent suggereert. Is de minister-presi-
dent overigens niet met mij van 
mening dat het voorbeeld van de 
geneesmiddelen — mevrouw 
Beckers wees er ook op — een slecht 
voorbeeld is? WVC zou het belang 
moeten bevorderen van de afzet van 
medicijnen, terwijl al jarenlang, 
kamerbreed gesteund, geprobeerd 
wordt het gebruik van medicijnen 
juist terug te dringen. 

De momenteel bij de Kamer 
aanhangige wijziging van de Waren-
wet accentueert het belang van de 
gezondheidsbescherming en de 
consumentgerichtheid van de wet. 
Welnu, de controle op de naleving 
ervan berust bij de Keuringsdienst 
van Waren. Het is de bedoeling dat 
Volksgezondheid eerstverantwoorde-
lijk blijft voor de normstell ing op 
grond van de Warenwet. W a t is 
daarvan de betekenis wanneer de 
opsporing, het toezicht en het 
instrument om de naleving van die 
normen te controleren verhuizen naar 
Landbouw? Is dan de volgende stap 
soms om de primaire verantwoorde-
lijkheid voor de Warenwet zelf en de 
normstell ing in een later stadium ook 
naar Landbouw over te hevelen? Is 
het de bedoeling dat onder Land-
bouw de Keuringsdienst van Waren 
zijn opsporingsbevoegdheid verliest, 
aan de AID bij voorbeeld ,en 
daarmee een deel van zijn slagvaar-
digheid? 

De modernisering van de Waren-
wet betreft onder andere de uitbrei-
ding van de keuringen tot de, zoals 
het zo duur heet, non-food sector. 
Kan de minister-president mij 
duidelijk maken wat de affiniteit is 
van Landbouw met glitterlampen en 
kinderbedjes? Moet ik uit de zinsnede 
van de brief van de minister-presi-
dent dat het in de rede ligt, dat de 
keuringskosten zoveel mogelijk 
worden gedragen door het bedrijfsle-
ven, afleiden dat de stap nog maar 
kort geledengemaakt, waarbij de 
overheid vanuit haar publieke 
verantwoordeli jkheid voor gezond-
heidsbelangen de kosten van 
Warenwetkeuringen heeft overgeno-
men — het Warenwetrecht kwam te 
vervallen — dan ongedaan wordt 
gemaakt? Welke besparing voor het 
Rijk en dan verhoging van de lasten 
voor het bedrijfsleven worden 
daarmee gerealiseerd? 

Mijn fractie vindt de voorgestelde 
overheveling en reorganisatie ook 
een slechte zaak uit het oogpunt van 

het sociale personeelsbeleid. Midden 
in een omvorming tot een gedecon-
centreerde rijksdienst, die nog niet 
eens een wettelijke basis heeft, want 
de behandeling van de wijziging van 
de Warenwet is nog niet eens 
afgerond, moet het nu weer anders. 
Dan voelen mensen zich natuurlijk 
bedreigd. 

De minister-president voert in zijn 
brief vooral ef f ic iencyoverwegingen 
aan op grond waarvan de bestaande 
keuringsdiensten, waarvan sommige 
privaatrechtelijk zijn, bij Landbouw en 
de Keuringsdienst van Waren worden 
samengevoegd en verzelfstandigd. 
Immers, er zou sprake zijn van 
ondoelmatigheid en overlap. Welnu, 
ook de fractie van de Partij van de 
Arbeid is voor doelmatigheid, maar 
juist waar het de Keuringsdienst van 
Waren betreft zijn er de laatste jaren 
concrete werkafspraken gemaakt. Ik 
denk aan afbakening met de 
Vleeskeuringsdienst. Een paar jaar 
geleden, ik herinner mij dat nog heel 
goed, zijn heel concrete afspraken 
gemaakt in het kader van de 
reorganisatie van de vleeskeurings-
diensten tot een gedeconcentreerde 
rijksdienst. Een vleeskeuringsdienst 
die preventief keurt en een waren-
dienst die repressief keurt. Hoe valt 
de voorgestelde maatregel te rijmen 
met de ook door Landbouw onder-
schreven conclusie op bladzijde 41 
van het heroverwegingsrapport 
"Diensten met opsporingsbevoegd-
he id" , dat er van overlap tussen — 
want dat zou ook nog kunnen — de 
AID van Landbouw en de Keurings-
dienst van Waren geen sprake is? 
Mijn fractie heeft de indruk dat, als er 
van gebrek aan efficiency sprake is, 
deze vooral betrekking heeft op de 
diverse keuringsinstanties ressorte-
rend onder Landbouw en niet zozeer 
op de afstemming tussen die 
instanties en de Keuringsdienst van 
Waren. Dit betekent dat er uit 
organisatorische overwegingen geen 
aanleiding is, de Keuringsdienst van 
Waren onder Landbouw te brengen. 
Dit geldt te meer met het oog op 
inhoudelijke bezwaren. In de 
komende jaren zal de gezondheids-
bescherming — denk aan het 
voedingsbeleid, Tsjernobyl, enz. -
een grotere rol spelen en dient er zo 
nodig, wanneer de volksgezondheid 
in het geding is, snel te kunnen 
worden ingegrepen, ook wanneer dat 
strijdig is met andere belangen. Dat 
kan naar onze indruk alleen, wanneer 
het instrument daartoe, de Keurings-

dienst van Waren, onder de primaire 
verantwoordelijkheid van Volksge-
zondheid blijft. 

Mijnheer de Voorzitter! De 
minister-president schrijft dat er nog 
heel wat problemen zijn op te lossen 
en dat zelfs alle problemen nog niet 
te overzien zijn. Het zou goed zijn, die 
vele problemen überhaupt niet te 
laten ontstaan. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Aan het eind 
van het debat over de regeringsver-
klaring werd door de Kamer met 
algemene stemmen uitgesproken, 
dat zij op basis van schriftelijke 
argumentatie eerst overleg met de 
regering wenste, voordat definitief 
beslist wordt dat de verantwoorde-
lijkheid voor de Keuringsdienst van 
Waren wordt overgebracht van het 
departement van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur naar het 
departement van Landbouw en 
Visserij. Dat idee was gelanceerd in 
het regeerakkoord. 

Bij brief d.d. 16 september 
jongstleden geeft de minister-presi-
dent schriftelijk zijn argumentatie. 
Wij hebben nu te beoordelen of deze 
voldoende en overtuigend is. Het 
gaat de minister-president om een 
rationale organisatorische samenvoe-
ging. Daarvoor heeft hij drie argu-
menten. 

1. Moderne kwaliteitscontrole 
volgens het principe van ketenbewa-
king. 

2. Kostentoedeling aan het 
bedrijfsleven, met versterking van de 
eigen verantwoordelijkheid van het 
bedrijfsleven; samengevat: verzelf-
standiging. 

3. Eén verantwoordelijke instantie 
in het kader van een meer slagvaar-
dig en eenduidig opsporingsbeleid. 

Vervolgens worden de hier en daar 
wel vernomen tegenargumenten of 
bezwaren in beeld gebracht en 
becommentarieerd. Een niet 
onbelangrijk, maar wel wat subjectief 
tegenargument, lijkt te zijn de 
ontstane beeldvorming en de 
daaraan gekoppelde verwachtingspa-
tronen. De conclusie is vervolgens, 
dat de argumenten ten gunste van 
één integrale dienst, met behoud van 
ieders verantwoordelijkheden voor de 
wetgeving en normstelling, sterker 
zijn dan de daartegen ingebrachte 
bezwaren. Zie daar! Je kunt nu 
zeggen: het is maar wat je wi l t 
betogen, waar je uit wilt komen! 
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Erkend wordt overigens dat in dit 
stadium niet alle praktische proble-
men geheel zijn te overzien. Daarom 
komt er een ambtelijke stuurgroep, 
die een en ander nader uitwerkt. 

Hoe hierover nu te oordelen? 
Scharnierpunt in het geheel lijkt voor 
alle partijen te zijn, dat niets in 
mindering mag komen op de diverse 
belangen, waaronder heel uitdrukke-
lijk ook het belang van de volksge-
zondheid. Daaraan worden dan 
echter wel verschillende eindconclu-
sies verbonden. Er zijn nu onder-
scheiden invalshoeken, vanuit de 
beleidsterreinen van de bij het geheel 
betrokken departementen. De vraag 
is eigenlijk of dit nu werkelijk leidt tot 
gebrek aan efficiency en tot taako-
verlappingen en hoe ernstig deze nu 
wel zijn. Hoe ziet de nieuwe structuur 
van de geïntegreerde rijksdienst er 
straks werkelijk uit? De ene dienst 
van dit ogenblik heeft preventieve, de 
andere repressieve keuring tot taak. 
De een heeft wel opsporingsbe-
voegdheid, de andere niet. Er zijn 
trouwens ook privaatrechtelijke 
instellingen in het geding. Zijn de 
verschillen in stijl, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden voldoende in 
kaart gebracht en dus onderkend? Op 
welk onderzoek naar ondoelmatighe-
den in de huidige situatie stoelt de 
keuze voor één geïntegreerde dienst? 
Zijn de voor-, maar misschien toch 
ook nadelen van zulk een integratie 
voldoende onderbouwd afgewogen 
of meer intuïtief beschouwd? In 
welke verhouding staat efficiencyver-
betering tot de veronderstelde 
kostenbesparing in de personele 
sfeer? Wat gebeurt er met het deel 
uit het pakket van de Keuringsdienst 
van Waren dat op zichzelf in het 
geheel niets te maken heeft met het 
beleidsterrein van Landbouw en 
Visserij, de non-food sector? Dat is 
toch altijd nog zo'n 20% van het 
geheel. Hoe kan worden geoordeeld 
over de bestuurlijke consistentie als 
wordt gelet op de recente herstructu-
rering van de Keuringsdienst van 
Waren, een feitelijke herstructure-
ring, tegelijk met een gewijzigde 
bestuurlijke aanhechting aan het 
ministerie van WVC? Ik doel op de 
concentratie van gemeentelijke en 
provinciale diensten naar één 
gedeconcentreerde rijksdienst. Op 
zichzelf kan er begrip worden 
opgebracht voor het argument van 
de minister-president dat dergelijke 
overwegingen de overheid niet 
zichzelf de weg naar verdergaande 
rationele veranderingen kunnen of 

mogen doen afsnijden. Het gaat om 
processen die tijd vragen, formeel- ju-
ridisch en sociaal. En dan kan het 
allemaal wel wat te snel gaan. 

Kortom, Voorzitter, zo zijn er 
natuurlijk nog meer vragen te stellen. 
De SGP-fractie wil eigenlijk niet nu al 
gedwongen worden tot het maken 
van een definitieve keuze, een keuze 
tot het inslaan van een weg waarvan 
geen terugkeer meer mogelijk is. 
Daarvoor zijn de gegeven argumen-
ten onzes inziens inhoudelijk nog te 
globaal. Dat geldt overigens voor 
beide kanten. Is het dus niet 
verstandig, een zo objectief mogelijk 
onderzoek te starten naar de 
wenselijkheid, de doeleinden, de 
mogelijkheden om die te bereiken, de 
moeilijkheden die naar alle waar-
schijnlijkheid op zulk een weg 
ondervonden zullen worden en de nu 
al bekende knelpunten, maar dan wel 
een onderzoek dat nog niet is belast 
met eraan ten grondslag liggende 
keuzes? 

Voorzitter, het gaat inderdaad om 
een efficiënte, doelmatige overheids-
dienst die geloofwaardig wordt 
gevonden. Overhaasting kan daarbij 
naar binnen en naar buiten toe 
nadelig inwerken op de kwaliteit, de 
effectiviteit en het beeld dat men van 
de dienst heeft. Dat kan niet de 
bedoeling zijn, maar het mag ook niet 
in de hand worden gewerkt. Daarom 
stel ik de minister-president heel 
concreet de vraag, of hij bereid is om 
zulk een onderzoek, hoe ook 
geconditioneerd, te starten. Dat is 
toch een nuance anders dan zijn 
voorstel om een ambtelijke stuur-
groep in te stellen. 

D 
Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Mijnheer de Voorzit-
ter! De minister-president vertaalt de 
passage uit het regeerakkoord "De 
verantwoordelijkheid voor de 
keuringsdiensten wordt geconcen-
treerd bij Landbouw en Visserij. Deze 
diensten worden verzelfstandigd. De 
betrokken departementen waaronder 
in elk geval WVC voor wat betreft 
volksgezondheid blijven verantwoor-
delijk voor het formuleren van de 
normen die bij de keuringen moeten 
worden gehanteerd." als volgt: " Ik 
meen dat dit verstaan zou moeten 
worden als een beleidsvoornemen te 
komen tot een rationele organisatori-
sche samenvoeging tussen de 
keuringsdiensten die nu bestaan bij 
Landbouw en Visserij en de Keu-

ringsdienst van Waren . " De VVD 
gaat met deze vertaling akkoord. 

De kern van de zaak is dus dat een 
dergelijke samenvoeging inderdaad 
rationeel moet zijn. De minister-pre-
sident heeft dit in zijn brief nog niet 
met harde feiten aangetoond, hij 
beperkt zich voornamelijk tot het 
bestrijden van argumenten tegen 
waarvan de bron niet bekend is. De 
enkele argumenten voor zijn nog niet 
overtuigend. Het is ook moeilijk; 
immers, de Warenwet is primair 
gericht op de bescherming van de 
consument op het terrein van de 
volksgezondheid en op het voorko-
men van misleiding van de consu-
ment. De wet betreft in de nieuwe 
opzet zowel food als non-food en 
krachtens de nieuwe wet worden niet 
alleen Nederlandse, maar ook 
geïmporteerde goederen gecontro-
leerd. De Landbouwkwaliteitswet is 
daarentegen primair gericht op 
bescherming van de belangen van 
Nederlandse producenten door 
bewaking van de kwaliteit van de 
produkten ter bevordering van de 
afzet in het algemeen en van de 
export in het bijzonder. Er is dan ook 
een verschil in werkwijze en compe-
tentie tussen de keuringsdiensten. 
De onder Landbouw en Visserij 
ressorterende keuringsdiensten 
werken voornamelijk preventief, de 
keuringsdienst van waren repressief, 
al kan via het in behandeling zijnde 
wetsvoorstel inzake de Warenwet in 
toenemende mate preventief, in de 
produktiefase worden gecontroleerd 
en eventueel ingegrepen. 

Alhoewel de VVD-fractie bij de 
schriftelijke behandeling en in de 
eerste termijn van de zijde van de 
Kamer wat zorgelijk heeft gedaan 
over de coördinatie van de onder-
scheiden keuringsdiensten, is een 
oplossing in de vorm van het 
concentreren van de gehele 
(politieke) verantwoordelijkheid bij 
Landbouw en Visserij niet bij haar 
opgekomen. 

Wat is de reden hiervoor? De 
Warenwet — het uitvoeringsbesluit 
- is basis voor de controle. Zonder 
te beschikken over het controlerend 
instrumentarium is het handhaven 
wat moeizaam, om het wat onder-
koeld te zeggen. De Kamer is niet 
voor niets zonder slag of stoot 
akkoord gegaan met de emotioneel 
ingrijpende reorganisatie van de 
Keuringsdiensten van Waren van 
gemeentelijke en provinciale diensten 
tot een gedeconcentreerde rijks-
dienst. 
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Rempt Ha lmmans de Jongh 

De voordelen zijn onder meer: de 
rechtszekerheid en gelijkheid 
worden groter, het primair verant-
woordelijke ministerie kan een betere 
grip krijgen en de efficiency neemt 
toe, mede door betere coördinatie 
met andere keuringsdiensten. Van 
enige overlappening met Landbouw 
en Visserij zou nauwelijks sprake zijn, 
zo werd ons menigmaal verzekerd. 

In tegenstelling tot hetgeen de 
brief van de minister-president 
suggereert, is deze reorganisatie 
geen "be lo f te" , maar reeds in volle 
gang. Het is slecht personeelsbeleid 
en dus demotiverend om de mensen 
opnieuw aan een reorganisatie bloot 
te stellen, indien de noodzaak niet 
keihard wordt aangetoond. 

Het in de brief van de minister-pre-
sident genoemde "toegang hebben 
to t " , het " informatie kunnen krijgen 
van" en "het toezicht houden o p " 
een verzelfstandigde keuringsdienst 
onder de hoede van Landbouw en 
Visserij, heeft voor Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne weinig zin, zonder 
op zijn minst de "medeverantwoor-
delijkheid voor". Dit probleem kan 
evenmin worden opgelost door de 
gehele Warenwet dan maar naar 
Landbouw en Visserij over te 
brengen. Het departement van 
Landbouw en Visserij vereenzelvigt 
zich meer met de belangen van het 
groene front dan Volksgezondheid 
met die van het wit te front, om een 
voorbeeld van de minister-president 
iets verder uit te werken. 

Het is tevens onverstandig om de 
nogal eens tegengestelde consumen-
ten- en producentenbelangen in één 
hand te leggen. Dat heeft helemaal 
niets te maken met het twijfelen aan 
goede trouw, zoals de minister-presi-
dent zegt. Het bewijs wordt immers 
al geleverd door het eveneens meer 
produktiegerichte departement van 
Economische Zaken ten aanzien van 
consumentenbelangen, waarvoor dat 
departement ook verantwoordelijk is. 
De afdeling die de consumentenbe-
langen behartigt heeft een zware 
dobber. 

Een en ander kan ongewild een 
effectieve controle in de weg staan. 
" M e n " zeg dat Landbouw en Visserij 
uitsluitend de controle op non-food 
wil privatiseren. Het zou echter 
onjuist zijn om alleen dat deel van de 
controle waar je geen direct belang 
bij hebt, maar dat wel op dezelfde 
wet stoelt, op deze manier af te 
stoten. 

De minister-president legt nogal 
de nadruk op het feit dat de controle 

binnen de opeenvolgende fasen van 
iedere produktieketen op de meest 
efficiënte plaatsen moet geschieden. 
Dat kan, indien de gehele keten in 
Nederlandse handen is, zoals bij 
keuringen door Landbouw en Visserij 
het geval is. Overigens betreft dit een 
zeer smal deel van de nationale 
produktie. Met name bij importgoe-
deren die onder de Warenwet vallen 
is dat niet mogelijk. Bovendien 
vermindert controle op de produktie, 
niet altijd de noodzaak van controle 
op vervoer, de opslag, de rest van de 
distributiefase of het eindprodukt. 
Wel zijn meer keuringsinstanties in 
verschillende fasen competent. Dat 
kan eventueel worden opgelost door 
de uitbreiding van de competentie 
van aanpalende keuringsdiensten. 

Onbedoeld bewijst de minister-
president op bladzijde 2, punt 2, al 
hoe ingewikkeld de materie is. Hij 
meent dat "bi j het keuren met het 
oog op het verzekerd zijn van goede 
kwaliteit en het voldoen aan volksge-
zondheidseisen het in de rede ligt het 
bedrijfsleven in de betrokken 
sectoren, die deze produkten aan de 
man brengen de kosten te laten 
opbrengen". Dat kan inderdaad in 
het eerste geval. De verantwoorde-
lijkheid voor kwaliteitscontrole — ook 
op financieel gebied — ten behoeve 
van het bedrijfsleven zelf, kan zonder 
problemen worden opgebracht c.q. 
verder worden geprivatiseerd. Voor 
wat betreft de controle in het kader 
van de Warenwet ten behoeve van 
de consumenten heeft de regering 
echter inmiddels terecht besloten dat 
de kosten voortaan door de gemeen-
schap zullen worden gedragen. Dit 
uitgangspunt wordt ook op andere 
terreinen gehanteerd. 

Fusies of reorganisaties moeten 
gebaseerd zijn op een goede analyse 
van de knelpunten en zo mogelijk op 
een keuze uit alternatieve oplossin-
gen die voorzien zijn van een kosten-
batenanalyse. Een grote dienst is niet 
per definitie efficiënter en dus 
goedkoper. Integendeel. Ik betwijfel 
of de problemen die inmiddels 
tussen Landbouw en Volksgezond-
heid zijn gerezen, kunnen worden 
opgelost door een ambtelijke 
stuurgroep waarin van de zijde van 
Landbouw een zware vertegenwoor-
diger, de SG, wordt geplaatst 
tegenover een veel lichtere van WVC, 
de DG van Volksgezondheid. De VVD 
zou het verstandiger vinden, de hulp 
van een externe organisatiedeskundi-
ge in te roepen om diverse modalitei-
ten te onderzoeken. Wat ons betreft 

moet de afhandeling van de Waren-
wet maar wachten tot meer duidelijk-
heid is verkregen. Per slot van 
rekening werd de haast van de vorige 
staatssecretaris om de Warenwet 
door het parlement te loodsen 
veroorzaakt door de noodzaak van 
een wettelijke basis voor de reorgani-
satie van de keuringsdiensten van 
waren! 

D 
De heer Nypels (D66): Nee, 
mijnheer de Voorzitter, dit is geen 
goed plan! De fractie van D66 heeft 
een vijftal zwaarwegende bezwaren 
tegen de indeling van de Rijkskeu-
ringsdienst van Waren bij het 
ministerie van Landbouw en Visserij. 
Hierbij kan de fractie in belangrijke 
mate aansluiten bij bezwaren die 
door voorgaande sprekers zijn geuit. 
Onze vijf hoofdbezwaren zijn de 
volgende. 

Allereerst moet in onze ogen bij de 
opzet van de organisatie en bij het 
verdelen van de politieke verantwoor-
delijkheden rekening worden 
gehouden met het principiële 
onderscheid in vormen van keuring, 
in de doelstellingen die worden 
gehanteerd, en in de aspecten die 
hierbij een rol spelen. De landbouw-
controlediensten hebben kwaliteits-
controle tot taak, al of niet gecombi-
neerd met een preventieve taak, 
zulks in tegenstelling tot de repres-
sieve keuring ter bescherming van de 
gezondheidsaspect en het consu-
mentenbelang bij de Rijkskeurings-
dienst van Waren. De belangente-
genstelling tussen produktie en afzet 
aan de ene kant en het volksgezond-
heidsaspecten en het consumenten-
belang aan de andere kant dreigt 
onvoldoende tot haar recht te komen 
in de voorstellen van de regering. Het 
ministerie van Landbouw en Visserij 
heeft door middel van de Landbouw-
kwaliteitswet de wettelijke opdracht, 
afzet te bevorderen. De controle die 
nu onder WVC ressorteert, heeft 
inderdaad te maken met geneesmid-
delen. WVC zelf voert echter bepaald 
geen beleid om op het gebied van 
geneesmiddelen produktie en afzet 
te bevorderen. Deze indruk zou men 
evenwel kunnen krijgen bij lezing van 
de brief van de minister-president. 
Organisatorisch gezien is het het 
beste, het onderscheid in de 
verschillende doelstellingen bij de 
controle ook tot uitdrukking te 
brengen in ministeriële verantwoor-
delijk en dus ook in de indeling bij de 
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De heer Nypels (D66) 

departementen en in de departemen-
tale verantwoordelijkheden. Dit 
principiële verschil in doelstelling van 
controle dreigt ondergesneeuwd te 
raken in de voorstellen van de 
regering. 

Ik kom tot het tweede hoofdbe-
zwaar van mijn fractie. Als groot 
voordeel noemt de regering dat de 
samenvoeging zal kunnen leiden tot 
een integrale ketenbewaking. Ik denk 
dat dit in de praktijk slechts een 
beperkt argument kan zijn ten gunste 
van het regeringsvoorstel, indien wij 
in aanmerking nemen dat de 
Rijkskeuringsdienst van Waren ook 
zo'n 2 0 % van zijn activiteiten richt op 
niet-voedingsmiddelen. Daar heeft 
ook het departement van Landbouw 
niets mee te maken. Daarnaast heeft 
van de levensmiddelencontroles — 
ook voorgaande sprekers hebben 
hierop gewezen - slechts 20% 
betrekking op Nederlandse agrari-
sche produkten. Ook wat dit betreft, 
komt het mij voor dat er een lek zit in 
de argumentatie van de regering. 

Een derde bezwaar van onze kant 
heeft betrekking op de argumenten 
van de regering ten aanzien van een 
aantal juridische aspecten. Het 
voordeel van een grote dienst zou 
zijn dat dit gemakkelijker zou werken 
voor de justitiële autoriteiten. Voor 
zover wij kunnen nagaan is dit echter 
niet gebaseerd op feiten en niet 
geverifieerd bij Justitie. Het Open-
baar Ministerie heeft, voor zover wij 

kunnen nagaan, grote bezwaren 
tegen de verzelfstandiging van 
opsporingsdiensten en met name het 
opsporingsbeleid dat op dit moment 
door het ministerie van Landbouw en 
Visserij wordt gevoerd. Dit departe-
ment bepaalt zelf te veel de opportu-
niteit van de vervolging in het kader 
van het belang van afzet, bij voor-
beeld door in voorkomende gevallen 
te kiezen voor tuchtrechtelijke 
afdoening. Ook op dit punt komt het 
ons voor dat de argumentatie van de 
regering onvoldoende is om te 
komen tot de conclusies die de 
regering voor de organisatie trekt. 

Er is een ander, een vierde, 
belangrijk bezwaar als wij de 
voorstellen van de regering plaatsen 
in de historie van de verschillende 
controlediensten, in het bijzonder van 
die van de Rijkskeuringsdienst van 
Waren. Naar onze overtuiging wijst 
daar terecht de bijzondere commissie 
van overleg bij het departement van 
WVC op. De bijzondere commissie 
heeft dat ook vastgelegd in een brief 
met afschrift aan de Kamer, onderte-
kend door ene HA. de Boer. De 
bijzondere commissie wijst erop dat 
op dit moment een belangrijke 
reorganisatie aan de gang is bij die 
Rijkskeuringsdienst van Waren. Die 
reorganisatie is enige tijd geleden in 
gang gezet, uitgaande van de praktijk 
van de Keuringsdienst van Waren in 
de gemeentelijke en provinciale 
opzet; een reorganisatie die op dit 

moment bepaald nog niet is voltooid, 
maar die wel een stempel heeft 
gedrukt op het praktisch functione-
ren van de diensten. Een reorganisa-
tie die ook grote personeelsconse-
quenties heeft op grond waarvan een 
sociaal plan is opgesteld; een 
reorganisatie die heeft geleid tot 
overeenstemming met eigenlijk alle 
betrokkenen, waaronder het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken, het 
ministerie van VWC, het IPO, de VNG 
en de centrales van overheidsperso-
neel. Het is wat vreemd om op het 
moment dat men bezig is met een 
belangrijke reorganisatie, alweer een 
volgende op tafel te leggen zonder 
dat daar belangrijke nieuwe argu-
menten voor zijn aan te voeren zoals 
bij voorbeeld dat er op dit moment 
een totaal andere situatie zou zijn 
ontstaan met nieuwe gegevens en 
nieuwe feiten afwijkend van het 
moment waarop men besloot tot de 
reorganisatie die op dit ogenblik aan 
de gang is. Nogmaals, deze reorgani-
satie is gebaseerd op een zeer 
vergaande mate van overeenstem-
ming van alle betrokkenen. 

Nu doet zich het vreemde voor — 
dat is ook meteen ons vijfde belang-
rijke bezwaar — dat afgeweken 
wordt van een aangegeven weg waar 
wel overeenstemming is, terwijl over 
die afwijking als zodanig juist geen 
overeenstemming is tussen een groot 
aantal belanghebbenden. Het is 
immers bekend — dat blijkt ook uit 
de brief van de bijzondere commissie 
— dat met name de centrales van 
overheidspersoneel deze voorstellen, 
dit plan van de regering afwijzen; dat 
er op ambtelijk niveau geen overeen-
stemming is bereikt over dit nieuwe 
plan en dat dit verkrijgen van 
overeenstemming zelfs niet is 
gebeurd in het overleg tussen de 
betrokken bewindslieden. Op grond 
van al deze argumenten en luisterend 
naar de andere woordvoerders komt 
de fractie van D66 tot de conclusie 
dat het plan dat op dit moment wordt 
gepresenteerd geen goed plan is. 
Met name komen in de regerings-
voorstellen de principiële verschillen 
in doelstellingen, achtergronden en 
aspecten tussen de verschillende 
vormen van controle die hierbij aan 
de orde zijn onvoldoende tot hun 
recht. 

Nu zitten wij natuurlijk met het 
grote probleem, zeker voor een 
kabinet dat net is aangetreden, dat 
het regeerakkoord bepaalde uitspra-
ken bevat. Daarbij hebben wij te 
maken met het algemene karakter 
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van een regeerakkoord. Ik zou in dit 
verband bij de minister-president een 
vraag op tafel willen leggen, die hij 
uiteraard zal moeten bespreken met 
alle leden van zijn kabinet. De vraag 
is als volgt: moet een regeerakkoord 
beschouwd worden als een onaan-
tastbaar dictaat, dat tijdens de 
gehele kabinetsperiode moet gelden 
en in het bijzonder tijdens het begin 
van die periode. Is het niet vanzelf-
sprekend, dat een regeerakkoord een 
intentie aangeeft van beleid dat 
gevoerd moet worden? Op grond 
daarvan worden door de coalitiepart-
ners afspraken gemaakt. Is het niet 
verstandig om het regeerakkoord te 
beschouwen als niet meer dan een 
intentie en afwijkingen daarvan toe te 
staan, zeker als goed onderzoek en 
goede argumenten daartoe aanlei-
ding geven? Ik vraag derhalve de 
minister-president en dus het hele 
kabinet, het in ieder geval mogelijk 
maken tot bijstelling en aanpassing 
van het regeerakkoord te komen als 
daarvoor door deugdelijk onderzoek 
goede argumenten op tafel komen. 
Op dat laatste vertrouw ik. 

D 
De heer Schutte (GPV): Voorzitter! 
Het voornemen, de Keuringsdienst 
van Waren over te hevelen van het 
ministerie van WVC naar het 
ministerie van Landbouw lijkt weinig 
zorgvuldig te zijn, zo zeg ik andere 
sprekers na. 

De Keuringsdienst van Waren 
functioneert slechts sinds eind 
januari 1986 als rijksdienst, daaraan 
vooraf ging een ingrijpende reorgani-
satie. Voor de vorming van een 
rijksdienst waren goede argumenten 
voorhanden en het lijkt erop dat die 
argumenten terecht zijn geweest. De 
ervaringen met de nieuwe rijksdienst 
zijn to t nu toe positief. 

Alleen al gezien de zeer recente 
reorganisatie ligt het niet voor de 
hand tot nieuwe wijzigingen in de 
organisatiestructuur over te gaan. Ik 
vrees echter dat het kabinet voor een 
dergelijk argument niet zo gevoelig 
is, gelet op de bezuinigingsvoorstel-
len ten aanzien van het wetenschap-
pelijk onderwijs. 

Nu kan een reorganisatie na een 
recente vorige wijziging nodig en 
aanvaardbaar zijn als volstrekt 
duidelijk is dat de nieuwe voorstellen 
een belangrijke verbetering zullen 
inhouden. Als dat zo zou zijn, zou ik 
mijn bezwaar van snel opeenvolgen-
de structuurveranderingen willen 
inslikken. Of dit zo is, weet ik niet. Er 

ligt immers nauwelijks een voorstel 
op tafel. Het enige dat wij weten is, 
dat de Keuringdienst van Waren 
moet verhuizen naar Landbouw, 
integreren met een aantal diensten 
van dat departement en vervolgens 
verzelfstandigen. Om welke diensten 
het gaat, hoe de onderlinge verhou-
dingen zullen zijn, hoe de integratie 
moet plaatsvinden, hoe ver strekkend 
de verzelfstandiging zal zijn, dat blijft 
allemaal nog onduidelijk. 

Wat wij wel kunnen nagaan is, hoe 
dat beleidsvoornemen tot stand is 
gekomen. De afgelopen wintermaan-
den werd op ambtelijk niveau 
gewerkt aan het deelproject voorbe-
reiding departementale herindeling. 
Dit is op zich zelf een goede zaak. De 
rapporteurs vingen kennelijk geluiden 
op over diverse keurende en elkaar 
overlappende diensten. Als knelpunt 
werd gerapporteerd de organisatie 
van de uitvoering van de warenwet-
geving is onoverzichtelijk en ineffi-
ciënt. Dit werd vermeld in een 
rapport dat werd afgesloten nog 
geen drie maanden na de start van 
de nieuw gevormde rijksdienst voor 
de keuring van waren; een wel wat 
wankele basis voor een ver strekken-
de conclusie! 

Vervolgens gingen in de weken na 
de kamerverkiezingen prominente 
leden van de fracties van CDA en 
VVD met het rapport aan het werk. 
Zij vonden een reeks van interdepar-
tementale "hang"-punten, zoals zij 
die noemden. Een van de diensten 
die hangen moest, was de kersverse 
rijksdienst voor de keuring van 
waren. Een andere rijksdienst, het 
RIB ontsprong de dans. De heren 
Deetman en De Korte hadden per 
ongeluk het verkeerde alternatief 
geprikt. De Keuringsdiensten 
kwamen in het regeerakkoord 
terecht. Zo'n manier van werken kan 
toch moeilijk de basis vormen voor 
een beleidsbeslissing! Wat nu in de 
brief van de minister-president aan 
argumentatie wordt geboden, is 
voorts van een hoog abstractieni-
veau. Eén dienst zou moderner en 
efficiënter zijn en zou minder 
overlapt zijn. Maar de verschillende 
diensten moeten dan wel een 
werkterrein hebben dat op hetzelfde 
vlak ligt. Een gemeentebestuur kan 
bij voorbeeld met dezelfde argumen-
ten de GGD en de gemeentereiniging 
laten fuseren, omdat de GGD zich 
ook wel met reinigingswerkzaamhe-
den bezighoudt. 

Het kabinet is van oordeel dat een 
moderne kwaliteitscontrole zich in 
principe kan bezighouden met alle 

fasen van produktie en distributie. 
Dat is waar. Maar het miskent toch 
wel dat de Keuringsdienst van Waren 
vooral controleert vanuit een 
oogpunt van volksgezondheid en niet 
primair met het oog op de kwaliteits-
bewaking. Daar komt bij dat men 
maar voor een klein deel van de 
produkten waarmee de Keurings-
dienst van Waren te maken heeft in 
verschillende fasen van het produk-
tieproces met verschillende instan-
ties te maken krijgt. Het lijkt erop dat 
dit kleine deel het hele beleid 
beïnvloedt. 

Vorige sprekers wezen al op de 
positie van de non-foodsector van de 
Keuringsdienst van Waren. Verder 
argumenteert het kabinet dat de 
kosten van de keuring meer door het 
bedrijfsleven moeten worden 
gedragen. Waarom? Is de bewaking 
van de volksgezondheid niet typisch 
mede een overheidstaak? Bovendien 
is de warenwetheffing onlangs 
afgeschaft. Wat vreemd om iets 
dergelijks nu terug te laten komen. 
Samenvoeging zou het voor de 
justitiële autoriteiten makkelijker 
maken, een vervolgingsbeleid te 
voeren. Kortheidshalve sluit ik mij op 
dit punt aan bij de opmerkingen van 
mevrouw Beckers. 

Het belangrijkste bezwaar is wel de 
samenvoeging van produktie en 
controle in één hand. Daar kunnen 
conflicten liggen. Denk maar aan het 
eerder genoemde spinazieverbod in 
mei. De minister-president zegt heel 
geruststellend in zijn brief dat de 
normering in handen blijft van het 
ministerie van WVC. Maar tussen de 
normering en het werken met die 
normen in de praktijk moet geen 
grote afstand ontstaan, omdat het 
gevaar anders bestaat dat die 
normen in de lucht komen te hangen. 
Wanneer de uitvoering van keuringen 
in andere handen komt, kan die 
andere instantie een eigen beleid 
gaan voeren bij het hanteren van de 
normen. Lang niet alles wordt 
gekeurd. Men moet keuzen maken, 
prioriteiten stellen. Dat gebeurt nu 
ook, maar dan altijd met het oog op 
de bescherming van de volksgezond-
heid. Wanneer die prioriteitstelling bij 
de uitvoering van het keuringsbeleid 
straks gebeurt op het ministerie van 
Landbouw en Visserij is de primaire 
invalshoek toch niet de bescherming 
van de volksgezondheid maar een 
andere! Dat is het ministerie van 
Landbouw en Visserij niet kwalijk te 
nemen. Dat is nu eenmaal de aard 
van dat beestje. 
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Voorzitter. Ik sluit niet uit dat er 
voldoende argumenten voor samen-
voeging en verzelfstandiging van de 
Keuringsdienst van Waren en enkele 
landbouwdiensten aanwezig zijn. 
Maar wat tot nu toe aan argumenten 
is genoemd, is zwak en onvoldoende 
onderbouwd. Er zijn wat raakvlakken 
tussen de Rijksdienst voor de Keuring 
van Vee en Vlees, de Veterinaire 
Inspectie en een klein onderdeel van 
de Keuringsdienst van Waren. Voor 
zover bekend zijn er goede afspraken 
gemaakt om overlappingen zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

De minister-president heeft het in 
zijn brief over incidenten, maar op 
incidenten bouw je toch geen beleid! 
Zeker is het onvoldoende reden, de 
hele Keuringsdienst van Waren over 
te hevelen naar een ander departe-
ment. Graag zie ik duidelijk aange-
toond waar de knelpunten liggen, 
met name binnen de sector vee en 
vlees. Een oplossing die toegesneden 
is op de mogelijke problemen in die 
beperkte sector moet met niet al te 
veel moeite te vinden zijn. Een 
complete departementale verhuizing 
van de Keuringsdienst van Waren lijkt 
mij vooralsnog niet nodig. Wij hoeven 
niet met een kanon op een mug te 
schieten, want dat is zeker niet 
efficiënt. 

D 
De heer Be inema (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Voor een aantal leden 
van mijn fractie is de door de 
minister-president in zijn brief van 16 
september j l . gegeven argumentatie 
voldoende om tot dezelfde conclu-
sies te komen als de schrijver van de 
brief. De meerderheid van mijn 
fractie is evenwel van mening dat in 
de kantlijn van dit schrijven redelijker-
wijs zoveel vraagtekens geplaatst 
moeten worden dat zij het voors-
hands niet verantwoord achten, tot 
uitvoering van de daarin verwoorde 
beleidsvoornemens over te gaan. 

Ik volg de brief op de voet om een 
aantal van die vragen te stellen en 
toe te l ichten. Ik zal er daarbij, om 
mijn conclusie te onderbouwen, niet 
aan kunnen ontkomen om hier en 
daar iets te herhalen van wat een 
keur van collega's reeds heeft 
gezegd. Allereerst ga ik in op de door 
de minister-president gegeven 
argumenten om tot één geïntegreer-
de keuringsdienst te komen, los van 
de vraag onder welk departement die 
ene dienst zou moeten vallen. Vrij 
samengevat schrijft de minister-pre-

sident dat het niet efficiënt is om het 
werk te verdelen tussen meer 
diensten die in opeenvolgende fasen 
van het produktie- en distributiepro-
ces hun werk doen. Worden met 
deze stelling wezenlijke verschillen 
tussen de verantwoordelijkheden van 
de nu bij de keuring betrokken 
departementen niet veronacht-
zaamd? Het is toch zo dat het 
toezichts- en opsporingsbeleid van 
de Rijks Keuringsdienst van Waren in 
beginsel repressief is en vooral 
gericht is op de gezondheidsbescher-
ming, terwijl de keuringsdiensten van 
Landbouw en Visserij meer preven-
tief werken en anders dan die van 
WVC in belangrijke mate ook gericht 
zijn op de bevordering van produktie 
en afzet. Ik sprak van een stelling van 
de minister-president. Is het eigenlijk 
niet meer een veronderstelling? Zijn 
de overlappingen waarvan ik het 
bestaan niet geheel en al durf te 
ontkennen, van incidentele of van 
structurele aard? Naast een rapport 
van Binnenlandse Zaken dat, zonder 
hoor en wederhoor overigens van het 
departement van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur, de overlappin-
gen benadrukt, liggen de recente 
vierde en vijfde heroverwegingsrap-
porten die de overlappingen ontken-
nen. Geeft deze tegenspraak geen 
aanleiding tot gerede twijfel? 

Een ander door de minister-presi-
dent gehanteerd argument is dat 
samenvoeging van de keuringsdien-
sten kan uitsluiten dat verschillende 
keuringsdiensten zich achter elkaar 
zouden verschuilen. "Kan uitsluiten" 
en "zouden verschuilen": de 
formulering is prijzenswaardig 
voorzichtig. Desalniettemin gaat er 
een suggestie van uit die voor zover 
onze informatie strekt, niet op feiten 
gebaseerd is. Voor plaatsing van de 
ene door de minister-president 
beoogde keuringsdienst bij het 
departement van Landbouw en 
Visserij geeft hij slechts één — 
enigszins tussen haakjes terzijde 
geplaatst — argument, bestaande uit 
het feit dat de onder Landbouw en 
Visserij ressorterende keuringsdien-
sten nu eenmaal het grootste deel 
zullen uitmaken van de geïntegreerde 
dienst. Dat is tellen in plaats van 
afwegen. Is het bij voorbaat uitgeslo-
ten dat, als er al één geïntegreerde 
dienst moet komen, een inhoudelijke 
argumentatie leidt tot plaatsing bij 
WVC? 

Nadat de minister-president in zijn 
brief zijn eigen argumenten gegeven 
heeft, schrijft hij: "Tegen een 

concentratie als aangekondigd in het 
regeerakkoord, zijn vanuit verschil-
lende hoeken ook wel bezwaren naar 
voren gebracht." Dat is een fraai 
understatement. Ik waardeer die 
stijlvorm en zal deze dadelijk ook 
toepassen. Tegen het bezwaar dat de 
bewindspersoon van WVC na 
overheveling zijn verantwoordelijk 
voor de volksgezondheid niet zou 
kunnen nakomen, plaatst de 
minister-president het contra-argu-
ment dat WVC verantwoordelijk zal 
blijven voor de wetgeving en de 
vaststelling van de normen. Dat lijkt 
mij slechts een gedeeltelijke weerleg-
ging te zijn. Het contra-argument 
slaat immers alleen op het vaststel-
len van de normen, terwijl het 
bezwaar ook en vooral het toezien 
volgens de normen betreft. 

Het argument dat het niet gewenst 
zou zijn aan een zogenaamd produk-
tiedepartement als Landbouw de 
controle van de produktie toe te 
vertrouwen, brengt de minister-presi-
dent tot de uitspraak dat het bij 
voorbaat twijfelen aan de goede 
trouw van dit departement een 
oneigenlijk argument is. Dat ben ik 
van harte met hem eens. Ik distantie-
er mij ver van elke vorm van ver-
dachtmaking van welk departement 
dan ook. Maar ook hier raakt de 
tegenwerping het mogelijke bezwaar 
niet in zijn kern. Het gaat immers niet 
om vertrouwen of wantrouwen, maar 
om het scheppen dan wel handhaven 
de optimale condities waaronder de 
controle ten bate van de volksge-
zondheid geschiedt. 

Tenslotte, zo schrijft de minister-
president, wordt wel als argument 
gehoord dat een samenvoeging in 
strijd zou zijn met gedane beloften bij 
de overgang van diensten bij lagere 
overheden naar een gedeconcen-
treerde rijksdienst. Hij zwakt dan die 
beloften af tot verwachtingen die zijn 
gaan leven en vervolgt zijn brief met 
de zinsnede "dat hij de daarmee 
samenhangende sociale problemen 
onderkent. Waar het echter op 
aankomt, is dat met een verdergaan-
de integratie niets in mindering komt 
op het belang van de volksgezond-
heid." 

Mijnheer de Voorzitter! Nu ben ik 
zo langzamerhand aan een understa-
tement toe. Ik sluit niet uit dat het 
contra-argument, namelijk niets in 
mindering op de volksgezondheid, 
over iets anders gaat dan het 
bezwaar aangaande de sociale 
aspecten. 

Ik heb uiting gegeven aan een 
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aantal vragen die de nadere argu-
mentatie van de minister-president 
om de verantwoordelijkheid van de 
keuringsdiensten te concentreren bij 
Landbouw en Visserij, bij mijn fractie 
oproept. De daaruit blijkende 
aarzeling brengt mij ertoe namens 
mijn fractie de regering te vragen om 
uitgaande van de mogelijkheid dat 
een integratie van de nu onder WVC 
en Landbouw en Visserij ressorteren-
de keuringsdiensten zal bijdragen tot 
een doelmatiger functioneren, 
externe deskundigen de structuur en 
de werkwijze van voornoemde 
keuringsdienten op korte termijn te 
laten evalueren en daarbij onder 
meer de volgende vragen te beant-
woorden. Ten eerste, mag verwacht 
worden dat de integratie van de 
keuringsdiensten inderdaad tot 
grotere doelmatigheid leidt? Ten 
tweede, kunnen binnen één geïnte-
greerde dienst de verschillende 
verantwoordelijkheden van WVC en 
Landbouw genoegzaam tot hun recht 
komen? Ten derde, waar kan, indien 
de vorige vragen met ja beantwoord 
worden, de politieke eindverantwoor-
delijkheid het best gelegd worden? Is 
dat bij beide departementen, 
eenzijdig bij Landbouw of eenzijdig 
bij WVC, een mogelijkheid die 
logischerwijze uit onze opstelling 
voortvloeit? 

Ik besef dat de brief van de 
minister-president handelt over een 
punt van het regeerakkoord. Collega 
Nypels heeft daarop al zorgzaam 
gewezen. Dat brengt voor een 
regeringsfractie bijzondere verant-
woordelijkheid met zich. Een 
regeerakkoord, zo zeg ik tegen 
collega Nypels, is meer dan een 
verzameling intentie-uitspraken. Kan 
een regeringsfractie zo'n punt wel in 
discussie brengen? Ik meen dat de 
minister-president deze mogelijkheid 
al voorzien en genoemd heeft toen 
hij bij het uitspreken van de rege-
ringsverklaring zei dat het regeerak-
koord slechts veranderd kan worden 
bij overeenstemming tussen de 
coalit iegenoten; veranderd als 
argumenten, ook van buiten de 
coalitie, vanuit de Kamer als geheel 
daar overtuigend aanleiding toe 
geven. 

Mijn fractie zegt nu niet bij 
voorbaat dat het regeerakkoord op 
het punt van de keuringsdiensten 
veranderd zou moeten worden, 
althans niet uitgevoerd. Ik vraag in 
eerste instantie slechts een beargu-
menteerd oordeel van onafhankelijke 
deskundigen. Dat betekent nu enig 

uitstel van de uitvoering van dit punt. 
Dat kan tot uitvoering leiden, maar ik 
sluit het niet uitvoeren niet bij 
voorbaat uit. De keuze daartussen 
hangt af van de mate waarin vooral 
de coalitiegenoten overtuigd zullen 
worden door de door ons gevraagde 
evaluatie. 

Ik besluit met een dringend beroep 
op de minister-president om vanuit 
de open opstelling die hij al in de 
regeringsverklaring koos, in te 
stemmen met de breed door de 
Kamer voorgestelde procedure en 
daardoor wat ons betreft, een 
kameruitspraak overbodig te maken. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Meer efficiency bij de 
overheid. Uitstekend! Een meer 
rationele aanpak van de rijksdienst 
heeft onze hartelijke instemming. 
Men laat echter de kassier toch niet 
zijn eigen kas controleren. Niet, 
omdat wij de kassier wantrouwen, 
maar omdat een dergelijke controle 
weinig geloofwaardig is en zelfs niet 
in het belang van de kassier zelf. 

De minister-president is blijkens de 
regeringsverklaring en de brief van 
16 september toch van plan een 
soortgelijke handelswijze toe te 
passen op de Rijkskeuringsdienst van 
Waren. De passage over de Keu-
ringsdienst van Waren die in het 
regeerakkoord stond, heeft de 
RPF-fractie maar ook de betrokken 
ambtenaren van de Rijkskeurings-
dienst, alsmede consumentenorgani-
saties en voormalige beheerders van 
de keuringsdiensten bevreemd. In de 
achter ons liggende kabinetsperiode 
heeft de Tweede Kamer het in 
overeenstemming met de ministeries 
van Landbouw en Visserij en 
Economische Zaken vastgestelde 
aanvankelijke beleidsstandpunt 
geaccepteerd. Hierdoor was de fusie 
van de 16 gemeentelijke en provinci-
ale Keuringsdiensten van Waren tot 
een rijksdienst binnen Volksgezond-
heid vastgelegd. Dit aanvankelijke 
beleidspunt dat in december 1984 
door de Tweede Kamer is aanvaard, 
kreeg per 1 januari 1986 gestalte in 
de samenvoeging van de keurings-
diensten tot een rijksdienst, waarbij 
moet worden opgemerkt dat de 
reorganisatie op dit moment nog niet 
volledig is voltrokken. Drie diensten, 
te weten die van Amsterdam, Goes 
en Utrecht, vallen nog onder 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

Het is overigens bekend dat dit met 
grote spanningen gepaard is gegaan. 

Toch is uiteindelijk vertrouwen in 
de overdracht aan WVC gegroeid. 
Vooral de duidelijke afspraken 
omtrent het behoud van de huidige 
vestigingsplaatsen van plaatselijke en 
provinciale diensten, de personeels-
sterkte en de vergaande mate van 
zelfbeheer hebben eraan bijgedragen 
het vertrouwen te versterken. 
Bovendien moet een uitspraak van 
staatssecretaris Van der Reijden van 
26 mei jongstleden in aanwezigheid 
van al het personeel van de Keurings-
diensten van Waren worden vermeld, 
namelijk na alle veranderingen bij de 
Keuringsdiensten van Waren nu geen 
verdere veranderingen. 

Daarom is het zeer begrijpelijk dat 
betrokkenen geschokt op de reeds 
aangehaalde passage in het regeer-
akkoord hebben gereageerd. Er moet 
toch wel enige consistentie zijn in het 
overheidsbeleid. Zeker, als de 
regerende coalitie het karwei zal 
voortzetten en zelfs wil afmaken. 

Mijnheer de Voorzitter! De na de 
regeringsverklaring aanvaarde 
motie-Beckers-de Bruijn heeft de 
minister-president inmiddels 
uitgevoerd bij brief van 16 september 
jongstleden. Wij spreken toch wel 
onze teleurstelling uit over de inhoud 
van de brief. De aangevoerde 
argumentatie heeft ons niet over-
tuigd van de dwingende noodzaak 
voor deze operatie. Eerder komt bij 
ons de vraag op, in hoeverre het hier 
slechts gaat om het honoreren van 
een allang gekoesterde wens bij het 
departement van Landbouw en 
Visserij. Wil de minister-president 
ons daarover meer duidelijkheid 
verschaffen? 

Ik loop kort de door de minister-
president aangevoerde argumenten 
voor overheveling langs en plaats 
daarbij een enkele kanttekening en 
een enkele vraag. 

Efficiënte kwaliteitscontrole door 
ketenbewaking van produktie en 
distributie zou overlapping tegen-
gaan, zo wordt gesteld. Wij constate-
ren echter dat produktie en distribu-
tie zich op verschillende plaatsen 
afspelen. De vleeskeuring (om mij 
tot dat voorbeeld te beperken) wordt 
verricht in de slachthuizen en is 
gericht op de inspectie van de 
gezondheid van slachtdieren, terwijl 
de keuring van waren hoofdzakelijk 
geschiedt in slagerijen en warenhui-
zen en gericht is op monstername, 
ten behoeve van het laboratoriumon-
derzoek. 
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Wat de incidentele overlappingen 
betreft, wil len wij de minister-presi-
dent vragen of hem bekend is dat 
deze in twee heroverwegingsrappor-
ten — te weten de gedeconcentreer-
de rijksdiensten, vierde heroverwe-
ging 1985, en opsporingsdiensten 
rijksdiensten, vierde heroverweging 
1985, en opsporingsdiensten, vijfde 
heroverweging 1986 — ten stelligste 
worden ontkend. 

Het argument van de versterking 
van de verantwoordelijkheid voor het 
bedrijfsleven zou de mogelijkheid 
uitsluiten dat verschillende keurings-
diensten zich achter elkaar verschui-
len, aldus de minister-president. Kan 
hij dit met enkele voorbeelden 
staven? Wij hebben doorgaans geen 
bezwaar tegen meer verantwoorde-
lijkheden voor het bedrijfsleven. Toch 
achten wij een controlerende taak in 
deze kwestie, waarbij het gaat om de 
volksgezondheid, niet gewenst. Deze 
taak hoort bij de overheid en dan, 
wat ons betreft, het ministerie van 
WVC. 

De minister-president stelt 
vervolgens dat één verantwoordelijke 
instantie grote voordelen heeft voor 
de justitiële autoriteiten, waar het 
gaat om de opsporingsbevoegdheid. 
Kan de minister-president deze grote 
voordelen dan wat nader toelichten? 
Wij hebben deze tot nu toe niet 
gezien. Het gaat volgens ons om 
overtredingen ten aanzien van 
verschillende wetten. 

De minister-president gaat in zijn 
brief ook in op eerder aangevoerde 
bezwaren van diverse zijden. Als 
eerste bezwaar wordt genoemd, dat 
bij samenvoeging de bewindslieden 
van WVC de verantwoordelijkheid 
voor de volksgezondheid niet meer 
zouden kunnen nakomen. Echter, zo 
zegt de minister-president, het 
ministerie van WVC zal de verant-
woordelijkheden en de bevoegdhe-
den blijven behouden. Wij vragen ons 
dan af, hoe lang dat argument stand 
kan houden. Het is onzes inziens zeer 
onlogisch, maar ook zeer inefficiënt 
om eenheid van bestuur (wetgeving 
en controle) te verbreken. Is de 
minister-president dit met ons eens? 
Bij de keuringsambtenaren leeft de 
vrees om, evenals bij de overgang 
van de keuringsdienst voor vee en 
vlees van het ministerie van WVC 
naar het ministerie van Landbouw en 
Visserij is gebeurd (nu drie jaar 
geleden), de opsporingsbevoegdheid 
te verliezen. Ten aanzien van die 
keuringsdienst zijn alle bevoegdhe-
den om te verbaliseren ingetrokken 
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en ondergebracht bij de Algemene 
Inspectiedienst. Welke garanties zijn 
er dat dit proces zich niet zal 
herhalen? Bovendien vraag ik de 
minister-president of het hem 
bekend is dat noodzakelijk geachte 
verbeteringen bij het uitvoeren van 
de vleeskeuring door het ministerie 
van Landbouw en Visserij niet 
worden aangebracht. Dit zou hebben 
geleid tot stappen van de EG-com-
missie, waar de minister van 
Landbouw en Visserij nog niet op 
heeft gereageerd. 

Met betrekking tot het argument 
van de checks-and-balances leg ik de 
minister-president de vraag voor of 
het niet veel consequenter zou zijn de 
controle op zowel produktie als 
distributie in handen van het 
ministerie van WVC te leggen. Zou er 
niet juist dan sprake zijn van een 
werkelijke afstand tussen verant-
woordelijkheid voor produktie 
enerzijds en controle anderzijds? 
Geldt eigenlijk niet hetzelfde voor 
behartiging van de consumentenbe-
langen die thans onder de verant-
woordelijkheid van de minister van 
Economische Zaken valt? 

De minister-president probeert het 
wantrouwen in de mogelijke meer-
waarde van het exportbelang te 
ontzenuwen door te stellen dat ook 
de producenten baat hebben bij een 
goede en doelmatige keuring. Toch 
komt de minister-president tot de 
conclusie dat van belang is dat er 
een zodanige doeltreffende controle 
en opsporing ontstaat, dat geen 
ongewenste vermenging van 
belangen kan optreden. Echter, toont 
het voorbeeld van de Griekse kersen 
niet aan dat belangenverstrengeling 
moeilijk kan worden voorkomen? Of 
kan de minister-president aantonen 
dat hierbij geen vermenging van 
belangen aanwezig was? 

Over de reden dat integratie meer 
zal opleveren dan harmonisatie, is de 
bewindsman zeer kort. Kan hij nader 
toelichten waarom hij verwacht dat 
bij harmonisatie problemen gaan 
optreden inzake de coördinatie en de 
efficiency? 

Ten slotte vecht de ministei-presi-
dent het bezwaar aan dat samenvoe-
ging in strijd zou zijn met gedane 
beloften bij de overgang van diensten 
bij lagere overheden naar een 
gedeconcentreerde rijksdienst. 
Volgens de minister-president is er 
nooit een belofte gedaan, maar zijn 
er hooguit verwachtingen gewekt. Is 
dit laatste echter ook niet een 
beginsel van behoorlijk bestuur, dat 
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honorering verdient? Wat zal er 
overblijven van het nu nog fragiele 
vertrouwen bij de betrokken ambte-
naren als de overgang toch doorgang 
vindt? 

De minister-president komt in zijn 
brief van 16 september tot de 
conclusie dat voor de nadere 
uitwerking een ambtelijke stuurgroep 
dient te worden ingesteld. Zoals uit 
mijn betoog blijkt, zijn wij nog lang 
niet zo ver. Vooralsnog wijzen wij 
integratie van de diverse diensten bij 
Landbouw en Visserij af. De prakti-
sche en principiële bezwaren achten 
wij te groot. Derhalve vragen wij de 
minister-president, op dit moment af 
te zien van doorvoering van de 
integratieplannen en eerst de zaak 
nog eens op zijn merites te beoorde-
len en daarvoor een onafhankelijk 
onderzoek te doen instellen. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de verschillende 
geachte afgevaardigden voor de 
gemaakte opmerkingen en de 
gestelde vragen. Toen ik zo zat te 
luisteren, dacht ik: dit is een mooie 
ochtend; als mijn vrouw hier stond, 
zou zij ongetwijfeld haar handen in 
het haar steken. Maar dat is voor mij 
minder doelmatig in deze situatie. 
Als ik op alle gemaakte opmerkingen 
en op alle gestelde vragen nu in zou 
moeten gaan, dan vergt dat, wil ik de 
zorgvuldigheid van de geachte 
afgevaardigden in acht nemen, 
ongetwijfeld grondig kabinetsoverleg. 
Ik denk echter dat ik voor twee 
belangrijke punten een uitzondering 
kan maken. Dat zijn kernpunten. 

Het eerste kernpunt kwam naar 
voren uit de vraag van de geachte 
afgevaardigde de heer Nypels over 
het regeerakkoord. Ook anderen 
hebben hierover iets gezegd. Ik hecht 
eraan, mij wat dat betreft aan te 
sluiten bij de citaten van de geachte 
afgevaardigde de heer Beinema. Dat 
kan ik ook gemakkelijk doen, omdat 
hij mij zo correct citeerde uit een 
vroegere gedachtenwisseling met de 
Kamer. 

Het tweede kernpunt betreft de 
passus in het regeerakkoord over het 
concentreren van de verantwoorde-
lijkheid voor de keuringsdiensten bij 
Landbouw en Visserij. Velen in dit 
huis betwijfelden of dit nu wel 
doelmatig is. Aangezien ik vind dat 
wij inderdaad altijd moeten proberen 
om een zo duidelijk mogelijke 
argumentatie te krijgen — ik verwijs 
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naar de opmerkingen van de heer 
Schutte - op een zo concreet 
mogelijk niveau, met well icht nog 
minder abstractie, ben ik voome-
mens om, gehoord de Kamer, een 
onafhankelijk bureau opdracht te 
geven om te rapporteren over de 
doelmatigheid van een dergelijke 
concentratie van keuringsdiensten. Ik 
kan niet helemaal overzien hoeveel 
tijd zo'n bureau nodig heeft voor een 
dergelijke rapportage. Het lijkt mij 
echter verstandig om te proberen in 
het belang van alle betrokkenen, voor 
het eind van het jaar een rapport ter 
tafel te hebben. Omdat er zo veel 
gesproken is van doelmatigheid, 
meen ik dat het doelmatig is als ik 
hiermee nu volsta. 

De heer Beinema (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De minister-president 
sprak van een extern en onafhankelijk 
onderzoek naar de doelmatigheid van 
het beleidsvoornemen. Kan ik daaruit 
begrijpen dat bij dat onderzoek ook 
de vraag wordt betrokken of de 
verschillende verantwoordelijkheden 
van de twee departementen, zoals nu 
in de Kamer van verschillende zijden 
is verwoord, binnen één geïntegreer-
de organisatie tot hun recht kunnen 
komen? 

Minister Lubbers: Uiteraard moet er 
sprake zijn van doelmatigheid met 
inachtneming van de plichten die 
voortvloeien uit de wet. Overigens zie 
ik dat onderzoek niet als een 
arbitraire zaak. Ik zie het meer als 
een mogelijkheid meer inzicht te 
verschaffen in de materie zodat er 
minder ruimte ontstaat om op het 
punt van de doelmatigheid langs 
elkaar heen te praten. Wi j moeten 
niet een extern bureau opzadelen 
met de politieke verantwoordelijk-
heid. Die moet liggen bij de regering, 
die voorstellen doet, en bij de Kamer, 
die zich daar al of niet in kan vinden. 

De Voorzi t ter: Ik stel voor, de 
spreektijd in tweede termijn te 
bepalen op vijf minuten per fractie. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Laat ik maar 
duidelijk zijn. Ik heb hier het concept 
van een motie, waar al een aantal 
handtekeningen onder staat. Ik wil nu 
weten of ik die motie wel of niet in 
moet dienen. Het gaat in die motie 
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om twee overwegingen. De eerste is 
dat er twee verschillende belangen in 
het geding zijn, de bescherming van 
de gezondheid en de afzet van de 
produktie. De tweede is dat over de 
noodzaak van een doelmatige 
organisatie en werkwijze van de 
keuringsdiensten geen verschil van 
mening bestaat. Ik wil de regering 
over het inmiddels toegezegde 
onafhankelijk onderzoek twee dingen 
vragen. Dat onderzoek zou moeten 
gaan over de meest doelmatige 
organisatie en werkwijze van de 
keuringsdiensten en daarbij zou ook 
de vraag betrokken moeten worden 
hoe de ministeriële verantwoordelijk-
heid het best geregeld kan zijn om 
beide invalshoeken, beide belangen 
optimaal tot hun recht te laten 
komen. Ik hoorde de heer Beinema al 
weer het woord "samenvoeging" 
gebruiken. Zo is het hier niet 
geformuleerd. Ook het regeerak-
koord spreekt niet over samenvoe-
ging van diensten, het spreekt over 
het concentreren van de verantwoor-
delijkheid voor een aantal diensten 
op één departement en dat is iets 
anders. Het eerste kan het gevolg zijn 
van het tweede, maar dat hoeft niet. 
Kan de minister-president het eens 
zijn met de open formulering van 
deze concept-motie, dat wil zeggen, 
wil hij die inhoud aan het onderzoek 
geven? 

D 
De heer De Pree (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kan mij voorstellen 
dat de minister-president niet ingaat 
op de vele vragen die zijn gesteld. 
Ook mij lijkt dat niet erg doelmatig. Ik 
kan mij dat nog beter voorstellen 
gezien zijn toezegging aan de Kamer. 
Ik heb in verband daarmee een vraag 
die aansluit bij die van de heer 
Beinema en mevrouw Beckers. Er 
wordt onderzocht of het doelmatig is 
om tot vormen van concentratie, 
samenvoeging over te gaan. De 
uitslag daarvan kan zijn dat het 
doelmatig is of dat het niet doelmatig 
is. Mag ik de toezegging van de 
minister-president nu ook zo 
verstaan dat wat betreft de ministe-
riële verantwoordelijkheid hangende 
het onderzoek, in feite het uitgangs-
punt dat de verantwoordelijkheid bij 
Landbouw komt, waarvan in de brief 
nog wel sprake was, verlaten is? Dat 
is voor mij de kernvraag. Houdt de 
minister-president vast aan dat 
uitgangspunt en kan het onderzoek 
dus alleen maar gaan over de 
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doelmatigheid en de wijze waarop, 
dan ben ik met deze toezegging niet 
content. 

D 
Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik geloof dat het na de buitenge-
woon brede kritiek, ik mag wel 
zeggen kamerbrede kritiek, verstan-
dig is van de minister-president om 
in te gaan op het verzoek van onder 
meer de VVD-fractie om externe 
organisatiedeskundigen het onder-
zoek te laten verrichten. Ik zou 
daaraan het een en ander wil len 
toevoegen. Ik meen dat het onver-
standig zou zijn, alleen de doelmatig-
heid van een concentratie als 
zodanig te laten bestuderen. Ik ben 
van oordeel — ik herhaal wat ik in 
eerste termijn hierover heb gezegd 
— dat na een analyse van de 
mogelijke knelpunten eventueel een 
keuze uit alternatieve oplossingen 
gemaakt zou moeten worden. Dus 
niet: alleen ja of nee. Daaraan moet 
mijns inziens een kosten-batenanaly-
se worden toegevoegd, want een en 
ander is voor een groot deel ook 
bedoeld in de sfeer van efficiency. 

Ten slotte meen ik dat het kabinet 
een uitspraak moet doen over de 
politieke verantwoordelijkheid en zich 
niet per definitie gebonden zou 
moeten achten aan hetgeen nu in het 
regeerakkoord is vermeld. 

D 
De heer Nypels (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben verheugd over de 
toezegging van de minister-president 
om een onafhankelijk bureau 
opdracht te geven voor een onder-
zoek op dit terrein. Ik meen ove-
rigens, dat mevrouw Beckers precies 
heeft aangegeven waarom het bij 
zo'n onderzoek moet gaan. Ik sluit 
mij dan ook graag aan bij de vragen, 
die zij heeft gesteld. Het is vooral van 
grote betekenis dat zo'n onderzoeks-
bureau een oordeel kan uitspreken -
dat moet dan gevraagd worden te 
doen — over de beste verdeling van 
de ministeriële verantwoordelijkhe-
den, als men de verschillende 
vormen van controle, die in het 
geding zijn, zo goed mogelijk tot hun 
recht wil laten komen. Daarnaast is 
uiteraard de politieke vraag aan de 
orde wat men doet met de resultaten 
van een dergelijk onderzoek. Men kan 
niet zeggen dat al bij voorbaat 
vastligt hoe de verdeling van de 
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ministeriële verantwoordelijkheden 
over de verschillende departementen 
moet plaatsvinden. Anders lijkt het 
mij dat het onderzoek, dat de 
minister-president heeft aangekon-
digd, niet zoveel zin heeft. Ik hoop, 
dat de minister-president duidelijk zal 
maken dat dit, wat hem betreft, de 
bedoeling is. 

Ik kan mij vinden in de opmerking 
over het regeerakkoord. Het ging er 
mij om vast te stellen, met name bij 
dit onderwerp, dat er geen sprake 
mag zijn van een onaantastbaar 
dictaat. Het is natuurlijk de taak van 
de minister-president, in het 
algemeen vast te stellen dat in het 
kabinetsbeleid in een bepaalde 
periode zo min mogelijk wordt 
afgeweken van regeerakkoorden, 
maar het moet op zichzelf mogelijk 
zijn — ik begrijp uit de woorden van 
de minister-president opnieuw dat 
het kan — met name als er overeen-
stemming over bestaat tussen de 
coalitiepartners. Ik hoop dan ook — 
maar eerst moet het onderzoek 
worden gehouden - dat het mogelijk 
is, op grond van de resultaten van 
zo'n onafhankelijk onderzoek tot een 
aanpassing te komen. 

D 
De heer Beinema (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de minister-
president van harte voor zijn korte en 
kernachtige antwoord. In eerste 
aanleg geeft dat ons aanleiding tot 
grote tevredenheid. Of die tevreden-
heid groot blijft, ja zelfs of die 
tevredenheid blijft, zal afhangen van 
de mate, waarin het onderzoek 
aansluit bij de precisering die ik in 
eerste termijn heb gegeven. Ik 
herhaal de elementen. Het eerste 
betreft de vraag van de doelmatig-
heid. Daarover zijn wij het eens. De 
volgende vraag was of de verschil-
lende verantwoordelijkheden goed 
kunnen samengaan. In antwoord op 
mijn interruptie zei de minister-presi-
dent, dat die vraagstelling eigenlijk 
impliciet is. De derde vraag was die 
over de politieke eindverantwoorde-
lijkheid. Dat is per definitie een 
politieke vraag. Het lijkt mij niet dat 
een organisatiebureau daarop het 
eindantwoord zou moeten geven. 

Het lijkt mij wel dat het onderzoek 
zo zal moeten en kunnen zijn, dat er 
elementen worden aangedragen 
waardoor een zekere conclusie ten 
aanzien van de politieke eindverant-
woordelijkheid meer verantwoord 
mogelijk is dan nu blijkbaar mogelijk 

is. Als mijn fractie in het onderzoek 
en de evaluatie het antwoord op de 
vragen terug kan vinden, uiteraard 
gecompleteerd, zeker wat betreft de 
vraag over de politieke eindverant-
woordeli jkheid, met de opvattingen 
van de regering, dan zal daarmee de 
basis gelegd zijn voor een construc-
tieve voortzetting van de discussie. 

• 
Minister Lubbers: Voorzitter! Ik kan 
ook in tweede termijn kort zijn. Voor 
de goede orde lees ik de in de brief 
aangehaalde passage uit het 
regeerakkoord voor: 

"De verantwoordelijkheid voor de 
keuringsdiensten wordt geconcen-
treerd bij Landbouw en Visserij. Deze 
diensten worden verzelfstandigd. De 
betrokken departementen waaronder 
in elk geval WVC voor wat betreft 
volksgezondheid blijven verantwoor-
delijk voor het formuleren van de 
normen die bij de keuringen moeten 
worden gehanteerd." 

Ik stel nu voor, een extern advies-
bureau een opdracht te geven met 
een heel simpele vraagstelling: is dit 
doelmatig te achten? Punt! 

Wat gebeurt er vervolgens? Kan de 
uitkomst ook zijn, dat deze passage 
in het regeerakkoord niet wordt 
uitgevoerd? Het antwoord ligt voor 
de hand. Waarom zou ik anders het 
onderzoek gelasten? Dat kan een 
bouwsteen zijn voor een beslissing in 
de richting die in het akkoord is 
aangegeven, maar het kan ook 
anders uitvallen. Als het buitenge-
woon doelmatig blijkt, blijft nog de 
vraag van de politieke verantwoorde-
lijkheid over. Precies daarnaar wordt 
het onderzoek uitgevoerd. De 
vraagstelling kan heel simpel zijn: is 
dit doelmatig te achten? Alle 
aspecten komen dan aan de orde. 

Er is ook gevraagd of het denkbaar 
is dat er varianten naar voren komen. 
Daarop antwoorden lijkt mij specula-
tief. Ik geloof niet dat het zinvol is, nu 
als het ware een formulering te 
gebruiken waarmee op zichzelf weer 
politiek wordt bedreven, door net wat 
andere woorden te gebruiken. Wij 
zouden dan een soort préjugé 
favorable geven. De opdracht moet 
niet zo geformuleerd worden dat wij 
al laten blijken dat het moet door-
gaan of niet doorgaan. Wij moeten 
open kaart spelen. Het gaat erom de 
gegevens concreet voor ogen te 
krijgen. Een extern adviesbureau kan, 
gehoord de Kamer, grote diensten 
bewijzen, door ons de zaken 

concreter voor te leggen, met de 
doelmatigheidsaspecten. De regering 
zal daaraan een standpunt moeten 
verbinden dat, uiteraard met het 
onderzoeksresultaat, aan de Kamer 
wordt voorgelegd. Ik sluit zeker niet 
uit dat daarin dan een variant of 
benadering is opgenomen die nu nog 
niet in de stukken te vinden is, maar 
die uit het onderzoek voortvloeit. Wi j 
zullen die dan hier verdedigen. Ik 
weet dat nu eerlijk gezegd niet. Ik 
moet zoiets op dat moment bekijken. 

Het meegeven van een lading aan 
het onderzoek door een bepaalde 
formulering wil ik in ieder geval 
ontraden. Er zou dan een soort 
voorgeprogrammeerd antwoord 
komen. Het is juist de bedoeling, de 
vraag zo onbevangen mogelijk te 
stellen. Dat is het meest correct. Wij 
moeten gewoon vragen of uitvoering 
van dit punt van het regeerakkoord 
doelmatig is. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! De zaak is voor mij nog 
niet helder. Mijn bezwaar - en ik heb 
dat van iedereen in dit debat gehoord -
was juist dat de brief ging over 
doelmatigheid - ik gebruik even het 
andere woord - over efficiency en dat 
hij te weinig ging over het afwegen 
van twee verschillende belangen. 
Mijn vraag aan de minister is, of het 
onderzoek zo open is dat beide 
vraagstellingen, de doelmatigheid 
van organisatie en werkwijze, de 
efficiency van organisatie en werk 
wijze, èn de zorgvuldige afweging 
van belangen aan de orde zijn. 

Minister Lubbers: Om geen 
misverstand te laten bestaan: bij het 
woord "doelmat igheid" gaat het mij 
niet alleen om het aantal "mannet-
jes", maar ook om de vraag, of de 
door de overheid te vervullen 
functies in het licht van wat er moet 
worden gedaan, op een doelmatige 
wijze worden vervuld. Dat spreekt 
voor mij vanzelf. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Zegt u dus " j a " op mijn vraag? 

Minister Lubbers: Ik wens geen 
andere vraagstelling te hanteren dan: 
wil nu bekijken of deze passus van 
het regeerakkoord, voor zover een 
extern organisatiebureau dat kan 
beoordelen — ik wijs op de politieke 
en bestuurlijke verantwoordelijkheid, 
die intact blijft - doelmatig te 
achten is. Ik breng geen enkele 
restrictie aan, maar ik zie ook geen 
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enkele aanleiding om een andere 
formulering te kiezen dan deze. 

De heer De Pree (PvdA): Betekent 
dit nu voor de regering dat ook de 
kwestie van de ministeriële verant-
woordelijkheid — Landbouw en 
Visserij of Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne — nog open is? 

Minister Lubbers: Uiteraard. Met 
name van de zijde van de regerings-
partijen begrijp ik — daarom neem ik 
die vrijmoedigheid — dat de Kamer 
beklemtoont dat ik niet moet 
overgaan tot uitvoering van deze 
passus uit het regeerakkoord, dat ik 
mij moet bezinnen; niet alleen, maar 
met externe deskundigen die een 
rapport op tafel leggen om de vraag 
te kunnen beantwoorden, of dit nu de 
goede weg is. Ik proef uit de 
opmerkingen van de Kamer dat men 
er wel van overtuigd is dat ons 
voorstel is ingegeven door overwe-
gingen van doelmatigheid, maar dat 
men zich afvraagt, of de zaak wel 
klopt, of het wel de goede weg is. 
Alles afwegend, na gesproken te 
hebben met vele mensen, meen ik 
zelf dat het de goede weg is; vandaar 
de conclusie in mijn brief. Maar er 
zijn heel wat voetangels en klemmen, 
dat blijkt ook uit de brief. Het lijkt mij, 
de woorden van de Kamer beluiste-
rend, verstandig om een paar 
maanden de tijd te nemen om 
externe deskundigen een rapport te 
laten maken op basis van de vraag: 
Zijn wij op de goede weg met de 
uitvoering van dit deel van het 
regeerakkoord, is dit werkelijk 
doelmatig te achten? 

De Voorzi t ter: Ik stel voor, de 
beraadslaging te sluiten. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Voorzitter! Ik zou nog 
graag een enkele opmerking maken. 

De Voorzitter: Dan stel ik voor, de 
gelegenheid te geven voor een 
tweede termijn met een spreektijd 
van twee minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Ik heb nog maar één 
vraag te stellen. Zou de minister-pre-
sident ter voorkoming van allerlei 
misverstanden in een eventueel 
verder debat hierover bereid zijn, een 

afschrift van de taakopdracht aan het 
organisatiebureau aan de Kamer te 
doen toekomen? 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Ik moet zeggen dat ik 
werkelijk niet begrijp waarom de 
minister-president niet gewoon met 
" j a " op mijn vraag heeft geantwoord. 
Hij heeft het begrip "doelmat igheid" 
iets uitgebreid, maar hij heeft te 
weinig afstand genomen van de 
inhoud van zijn brief. De minister-
president is ook niet ingegaan op de 
argumenten van de kant van de 
Kamer, hij is in het algemeen niet 
ingegaan op de vraag, hoe hij nu zijn 
brief en zijn argumenten in het licht 
van de kritiek van de Kamer ziet. 
Voorzitter! Ik dien dan ook toch de 
motie in die ik van plan was, in te 
dienen. 

Motie 

Door de leden Beckers-de Bruijn, De 
Pree, Nypels en Leerling wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de brief van de 
minister-president over de keurings-
diensten belangrijke vragen onbeant-
woord laat; 

overwegende, dat in het geheel van 
keuringsactiviteiten zowel de 
bescherming van de gezondheid als 
de afzet van de produktie in het 
geding is; 

overwegende, dat over de noodzaak 
van een doelmatige organisatie en 
werkwijze van de keuringsdiensten 
geen verschil van mening bestaat; 

verzoekt de regering, 
- een onafhankelijk onderzoek in te 

doen stellen naar de meest doelmati-
ge organisatie en werkwijze van de 
keuringsdiensten; 

• bij dit onderzoek ook de vraag te 
betrekken, hoe de ministeriële 
verantwoordelijkheid het best 
geregeld kan zijn om beide invals-
hoeken optimaal tot hun recht te 
laten komen; 

- de resultaten hiervan zo spoedig 
mogelijk aan de Kamer voor te 
leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 29 (19 555). 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord op de vraag 
van mevrouw Rempt is " j a " . Zij vroeg 
of ik een afschrift van de taakop-
dracht aan het organisatiebureau, die 
nog op papier moet worden gezet, 
onverwijld aan de Kamer wil doen 
toekomen. Ik doe dat met alle 
genoegen. 

De Voorzitter: Handhaaft mevrouw 
Beckers haar motie? 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter. Ik wacht hier nog even 
mee. Ik neem aan dat wij hierover 
vanmiddag stemmen? 

De Voorzitter: Ik was van plan, dat 
voor te stellen. 

Ik stel voor, de beraadslaging te 
sluiten en hedenmiddag over deze 
motie te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 11.51 uur 
tot 12.45 uur geschorst. 

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

(De lijst is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.)3 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
besloten, de navolgende bijzondere 
commissies op te heffen: 

7 404 Wetenschappelijk onderwijs 
voor de krijgsmacht; 
7 587 Initiatief-voorstel Tazelaar 
omtrent het uitloven van premiën bij 
openbare verkopingen en verpachtin-
gen; 
10 363 Nota situering van nieuwe 
terreinen voor militaire doeleinden; 
12 831 Spreiding Rijksdiensten; 
13 656 Wijziging van de bepalingen 
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Na het debat over de Keuringsdienst wordt premier Lubbers bestormd door kamerleden. V.l.n.r. de heer De 
Pree (PvdA), de heer Nypels (D66), mevrouw Beckers-de Bruin (PPR), de heer Beinema (CDA) en mevrouw 
Rempt-Halmmans de Jongh (CDA) 

omtrent de beëindiging van arbeidso-
vereenkomsten; 
14 359 Het vliegveld Welschap; 
14 391 Structuurschema Vaarwe-
gen; 
14 406 Gehandicaptenbeleid; 
16 082 Onderzoek zaak-Khan; 
16 102 Minderhedenbeleid; 
16 320 De ontwikkeling van het 
Markerwaardgebied; 
16 322 Abortus provocatus; 
16 680 Hulpverlening aan drugsver-
slaafden; 
16 830 Onderzoek gedragscodes 
Multinationale Ondernemingen; 
17 375 Structuurschema buisleidin-
gen; 
19 339 0 0 W . 

Ook heeft het Presidium besloten, de 
bijzondere commissies 9181 
(Grondwetsherziening) en 16 635 
(Sekten) op te heffen op het 
moment, dat over de nu aanhangige 
stukken is beslist. 

Het Presidium stelt aan de Kamer 
voor, de vaste commissie voor de 
Naturalisaties op te heffen. 

Ten slotte stelt het Presidium voor, 
twee nieuwe vaste commissies in te 
stellen, te weten: 

• de vaste commissie voor het 
Gehandicaptenbeleid; 
- de vaste commissie voor het 
Minderhedenbeleid. 

Overeenkomstig deze voorstellen 
wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, met de 
behandeling van de begrotingshoofd-
stukken te beginnen op dinsdag 14 
oktober en gedurende de gehele 
periode van de begrotingsbehande-
ling op de dinsdagen te vergaderen 
van 14.00 tot - zo nodig - uiterlijk 
23.00 uur en op de woensdagen en 
donderdagen van 10.15 tot - zo 
nodig - uiterlijk 23.00 uur. 

Als totale spreektijd voor de begro-
tingsbehandeling stel ik voor: 

CDA 675 minuten; 
PvdA 650 minuten; 
VVD 400 minuten; 
D66 240 minuten; 
SGP 100 minuten; 
PPR 90 minuten; 
PSP, GPV en RPF elk 75 minuten. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
te behandelen in de vergaderingen 
van 14, 15 en 16 oktober: 

1. het wetsvoorstel Regelen ten 
aanzien van de beleidsvorming en de 
uitvoering en bekostiging van 
voorzieningen op het terrein van het 
maatschappelijke en sociaal culturele 
welzijn (Welzijnswet) (18 957); 

2. hoofdstuk III (Algemene Zaken) 

van de begroting voor 1987 (19 
700-III). 
Hierbij zijn tevens aan de orde: 
- het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk III (ministerie van 
Algemene Zaken) van de begroting 
van de uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1984 (slotwet; tweede wijzi-
gingsvoorstel) (19 472); 
- het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk III (ministerie van 
Algemene Zaken) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1985 (wijziging naar aanleiding 
van de Voorjaarsnota; eerste 
wijzigingsvoorstel) (19 516); 
• het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk III (ministerie van 
Algemene Zaken) van de begroting 
van de uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1982 (slotwet; derde wijzigings-
voorstel) (19/619) ( indiende 
voorbereiding zal zijn voltooid); 

3. hoofdstuk I (Huis der Koningin) 
van de begroting voor 1987 (19 
700-I) ; 

4. hoofdstuk II (Hoge Colleges van 
Staat en Kabinet der Koningin) van 
de begroting voor 1987 (19 700-11); 

5. de gezamenlijke behandeling van: 
- hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) 
van de begroting voor 1987 (met 
uitzondering van de delen Politie, 
Overheidspersoneelsbeleid en 
Financiën Binnenlands Bestuur) (19 
700-VII) ; 
- de begroting van het Staatsdrukke-
rij- en Uitgeverijbedrijf voor 1987 
(19 700-F); 
- het wetsvoorstel Wijziging van de 
begroting van het Staatsdrukkerij" en 
Uitgeverijbedrijf voor het jaar 1983 
(19517) . 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

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

Donderdag 2 oktober 
van 10.15 uur tot uiterlijk 13.30 uur 
van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken over Zuid-Afrika 
(17 895); 

Maandag 20 oktober 
I. van 11.15 uur tot uiterlijk 16.15 uur 
van de vaste commissie voor de 
Volksgezondheid over de stukken 
inzake de Kankerbestrijding (15 
426) ; 
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Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Regel ing van het openbaar 
vervoer, het besloten busver-
voer , en het taxivervoer ( W e t 
personenvervoer) (18 985). 

(Zie vergadering van 18 september 
1986.) 

In stemming komt het amendement-
Castricum (stuk nr. 22, l,A). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 22 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 1 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Castricum (stuk nr. 
50). 

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

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Castricum (stuk nr. 
50), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Castricum (stuk nr. 48) 
tot invoeging van een artikel 2a. 

De Voorzit ter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
het CDA tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Hennekam (stuk nr. 
46), eveneens tot invoeging van een 
artikel 2a. 

De Voorzit ter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de GPV tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. Er zal dus een 
hernummering nodig zijn. 

Artikel 3 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Castricum (stuk nr. 24) tot invoeging 
van een artikel 3a. 

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

De artikelen 4 t /m 10 en 10a worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hennekam (stuk nr.17, I). 

De Voorzit ter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stern-
men is aangenomen. 

Artikel 1 1 , zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Hennekam (stuk nr. 17, I), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 12 en 13 worden zonder 
stemming aangenomen. 

De heer Castr icum (PvdA): Kunt u 
wat dichter in de microfoon spreken? 

De Voorzit ter: Dat zal ik doen. In 
het kerstreces komt er een nog veel 
mooiere geluidsinstallatie en dat is 
dan de laatste modernisering voordat 
de nieuwbouw klaar is! 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Hennekam c.s. (stuk 
nr. 42, I). 

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

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement de 
andere op stuk nr. 42 voorkomende 
amendementen - met uitzondering 
van 42, VI — als aangenomen 
kunnen worden beschouwd. 

Artikel 14, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Hennekam c.s. (stuk 
nr. 42, I), wordt zonder stemming 
aangenomen 

Artikel 14a, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het gewijzig-
de amendement-Hennekam c.s. 
(stuk nr. 42 , I), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzit ter: Door de aanneming 
van het gewijzigde amendement-
Hennekam c.s. (stuk nr. 42, III) 
behoeft niet meer te worden 
gestemd over het amendement-Hen-
nekam (stuk nr. 17, II). 

In stemming komt het amendement-
Hennekam/Castricum (stuk nr. 45). 

De Voorzit ter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stern-
men is aangenomen. 

Door het aannemen van dit 
amendement wordt niet meer over 
42, VI gestemd. 

Artikel 1 5, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de gewijzigde 
amendementen-Hennekam c.s. (stuk 
nr. 42, III, IV, V e n VII) en het 
amendement" Hennekam/Castricum 
(stuk nr. 45), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 16, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Hennekam c.s. (stuk 
nr. 42, VIII), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Schutte (stuk nr. 20). 

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

II. van 16.30 uur tot uiterlijk 23.00 
uur van de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken over: 
- het deel Financiën Binnenlands 
Bestuur van hoofdstuk VII (Binnen-
landse Zaken) van de rijksbegroting 
voor het jaar 1987 (19 700-VII); 
• begroting van het Gemeentefonds 
voor 1987 (19 700-D); 
- begroting van het Provinciefonds 
voor 1987 (19 700-E); 

III. van 11.15 uur tot uiterlijk 16.15 
uur van de vaste commissie voor 
Onderwijs en Wetenschappen over 
de notitie Versterking management 
onderwijsinstellingen (19 132). 

IV. van 16.30 uur tot uiterlijk 23.00 
uur van de vaste commissie voor 
Verkeer en Waterstaat over de 
bemanningseisen zeescheepvaart. 
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Artikel 17, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de gewijzigde 
amendementen-Hennekam c.s. (stuk 
nr. 42, IX, X en XI), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 18 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het nader 
gewijzigde amendement-Castricum 
(stuk nr. 51) tot invoeging van een 
artikel 18a. 

De Voorzit ter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de RPF tegen dit 
nader gewijzigde amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 19 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Castricum (stuk nr. 26, I). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 26 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 20 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Schutte (stuk nr. 21). 

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

Artikel 2 1 , zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Hennekam c.s. (stuk 
nr. 42, XII en XIII), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 22, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Hennekam c.s. (stuk 
nr. 42, XIV), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het nader 
gewijzigde amendement-Castricum 
c.s. (stuk nr. 52, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
nader gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 52 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 23, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het nader 
gewijzigde amendement-Castricum 
c.s. (stuk nr. 52, I), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hennekam (stuk nr. 19, herdruk) tot 
invoeging van een artikel 23a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stern-
men is aangenomen. 

Artikel 24, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het nader 
gewijzigd amendement-Castricum 
c.s. (stuk nr. 52, II), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 25 t /m 37 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Castricum (stuk nr. 29). 

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

Artikel 38 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 39 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Castricum (stuk nr. 
49). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement is verwor-
pen met dezelfde stemverhouding als 
het vorige. 

Artikel 40 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 41 en 42 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Castricum (stuk nr. 3 1 , I) tot 
invoeging van artikelen 42a, 42b, 
42c en 42d. 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 31 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

De artikelen 43 t /m 46, 46a, 47 en 
48 worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement" Jorritsma-Lebbink/Ca-
stricum (stuk nr. 4 1 , I) tot invoeging 
van een artikel 48a. 

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

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement de 
andere op stuk nr. 41 voorkomende 
amendementen als aangenomen 
kunnen worden beschouwd. 

De artikelen 49 t /m 53 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Castricum (stuk nr. 32). 

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

Artikel 54 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Jorritsma-Lebbink (stuk nr. 38). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de PPR en de PSP tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Artikel 55, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
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Jorritsma-Lebbink (stuk nr. 38), 
wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel 56 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Castricum c.s. (stuk nr. 33, I). 

De Voorzit ter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stern-
men is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 33 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 57, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Castricum c.s. (stuk nr. 33, I), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzi t ter: Ik merk op, dat door 
de aanneming van het amendement-
Castricum c.s. (stuk nr. 33, II) is 
ingevoegd een artikel 57a. 

De artikelen 58 t /m 61 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Castricum (stuk nr. 34) tot invoeging 
van een artikel 61a. 

De Voorzit ter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de RPF tegen dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

De artikelen 62, 63 en 63a t /m 63d 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het amendement-
Jorritsma-Lebbink/Castricum (stuk 
nr. 39, I) tot invoeging van een artikel 
63e. 

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

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 39 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

De artikelen 64 t /m 71 worden 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzi t ter: Ik merk op, dat door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement" Jorritsma-Lebbink/Ca-
stricum (stuk nr. 4 1 , II) is ingevoegd 
een artikel 71a. 

De artikelen 72 t /m 76 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 77, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement" Jorritsma-Lebbink/Ca-
stricum (stuk nr. 4 1 , III), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 78 en 79 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Castricum (stuk nr. 35). 

De Voorzit ter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stern-
men is aangenomen. 

Artikel 80, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Castricum (stuk nr. 35), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 81 t /m 92, 92a en 93 
t /m 98 worden zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzit ter: Ik merk op, dat door 
de aanneming van het amendement-
Jorritsma-Lebbink/Castricum (stuk 
nr. 39, II) is ingevoegd een artikel 
98a. 

De artikelen 99 en 100 en de 
beweegreden worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzit ter: Ik stel voor, over het 
wetsvoorstel te stemmen op dinsdag 
14 oktober. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Opneming van strafbepal ingen in 
de A lgemene Bi jstandswet (19 
237) 

De Voorzitter: Mevrouw Dales 
vraagt heropening van de beraadsla-
ging. Ik stel voor, daartoe onmiddel-
lijk de gelegenheid te geven, omdat 
de stemming anders wel lang op zich 
zou laten wachten. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Onze opstelling bij dit 
wetsvoorstel is verdicht in een 
amendement en vraagt afronding 
met een motie. Ik wil die motie bij 
dezen graag indienen. 

Motie 

Door het lid Dales wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat administratieve 
strafsancties naast een uitspraak van 
de strafrechter terzake van eenzelfde 
delict niet mogelijk behoren te zijn; 

verzoekt de regering, de Kamer 
voorstellen te doen tot wijziging van 
de wetten waarin deze samenloop 
nog niet is uitgesloten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 9 (19 237). 

Staatssecretaris De Graaf: Ik wil 
deze motie ontraden, gezien de 
discussie die wij over dit onderwerp 
hebben gehad. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over de 
motie te beslissen op dinsdag 14 
oktober. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het amendement-
Dales (stuk nr. 8). 

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

Het enig artikel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

33 beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 
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Dales 

Mevrouw Dales (PvdA) 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR en de PSP tegen dit wets-
voorstel hebben gestemd en die van 
de overige fracties ervoor, zodat het 
is aangenomen. 

Aan de orde is de s temming over 
een motie, ingediend bij het debat 
over de grenswijziging Brederwie-
de/Zwarts lu is , te weten: 
- de gewijzigde motie-De Visser over 
gedecentraliseerde besluitvormings-
procedures (19 056, nr. 8). 

(Zie vergadering van 23 september 
1986.) 

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

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijziging van de W e t op het 
basisonderwijs en de In ter imwet 
op het speciaal en het voortge-
zet speciaal onderwi js met 
betrekking to t de regeling van 
de vervoerkosten (Wet gemeen-
tel i jke regel ingen leerlingenver-
voer) (18 841) . 

(Zie vergadering van 24 september 
1986.) 

In stemming komt het amendement-
Van Ooijen (stuk nr. 17). 

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

In stemming komt het gewijzigde 
amendement" Janmaat-Abee/Frans-
sen (stuk nr. 27, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA en de VVD voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 27 voorkomende amende-
menten als aangenomen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-De Cloe (stuk nr. 23, 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D66, de PPR en de PSP 
voor dit gewijzigde amendement 

hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit gewijzigde amendement het 
andere op stuk nr. 23 voorkomende 
amendement als verworpen kan 
worden beschouwd. 

Artikel I, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de gewijzigde 
amendementen-Janmaat-Abee/ 
Franssen (stuk nr. 27 , I en II), word t 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 24). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de PvdA, de PPR en de PSP 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel II, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de gewijzigde 
amendementen- Jan maat-Abee/ 
Franssen (stuk nr. 27, III en IV), 
wordt zonder stemming aangeno-
men. 

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

De Voorzitter: Ik stel voor, over het 
wetsvoorstel te stemmen op dinsdag 
14 oktober. 

De heer Franssen (VVD): Voorzitter! 
Dit is een geheel ander wetsvoorstel 
dan de Wet personenvervoer. Wij 
hebben gisterochtend een uitgebrei-
de artikelsgewijze behandeling 
gekregen. Het gaat feitelijk om één 
amendement dat is aangenomen. Het 
lijkt mij dat hierover nu best de 
eindstemming kan plaatsvinden. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
geen van de leden hiertegen bezwaar 
heeft. In dat geval breng ik het 
wetsvoorstel in stemming. 

Ik constateer, dat het wetsvoorstel 
met algemene stemmen is aangeno-
men. 

Stemmingen over de verwi jz ing 
naar het regulier onderwi js 
( 1 9 4 8 3 , nr. 8) . 

(Zie vergadering van 24 september 
1986.) 
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De Voorzit ter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijziging van de Jeugdspaarwet 
(niet premieren van de rente) en 
overhevel ing van twaa l f mil joen 
gulden uit het Bezitsvormings-
fonds (19 366) 

(Zie vergadering van 24 september 
1986.) 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld/Melkert (stuk nr. 1 1 , II). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 11 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen II t /m IV en de beweeg-
reden worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzi t ter: Ik constateer, dat dit 
wetsvoorstel met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Regeling van de fusie van 
verenigingen en van st icht ingen 
(18 285) 

(Zie vergadering van 24 september 
1986.) 

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

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzi t ter: Ik constateer, dat dit 
wetsvoorstel met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Aan de orde is de s temming over 

een motie, ingediend bij het debat 
over de Keuringsdienst van 
W a r e n , te weten: 
• de motie-Beckers-de Bruijn c.s. 
over een onafhankelijk onderzoek 
naar organisatie en werkwijze van 
keuringsdiensten (19 555, nr. 29). 

De Voorzitter: Mevrouw Beckers-de 
Bruijn vraagt heropening van de 
beraadslaging. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! De minister-president 
heeft vanmorgen een onafhankelijk 
onderzoek toegezegd op verzoek van 
praktisch de hele Kamer. Over de 
vraagstelling van dat onderzoek 
bestond nog enige twijfel. Nu ook de 
toezegging is gedaan dat de 
vraagstelling binnenkort aan de 
Kamer wordt voorgelegd, wi l ik graag 
mijn motie daarover tot dat moment 
aanhouden. 

De Voorzitter: Op verzoek van 
mevrouw Beckers-de Bruijn stel ik 
voor, haar motie (19 155, nr. 29) 
van de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

Personenvervoer 

D 
De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Castricum 
heeft enkele op zich niet onsympa-
thieke amendementen ingediend. 
Nochtans hebben wij ertegen 
gestemd en dat vraagt een verkla-
ring. 

Wij hebben tegen amendement nr. 
26 inzake de Wet gemeenschappelij-
ke regelingen gestemd. Wij vertrou-
wen er namelijk op dat de discussie 
binnen de gemeenten gaande blijft 
en op basis van vrijwillige afspraken 
toch tot dergelijke constructies wordt 
gekomen. Wi j moeten dat verder 
afwachten. Zou de toekomst laten 
zien dat zulks niet of onvoldoende 
gebeurt, dan kunnen wij er altijd nog 

op terugkomen en dat eventueel wat 
dwingender opleggen. Dat is echter 
het laatste dat moet gebeuren. 

De CDA-fractie heeft voorts tegen 
amendement nr. 24 van de heer 
Castricum over de marktscheiding 
gestemd. Wij kunnen ons vinden in 
het systeem dat de minister heeft 
voorgesteld en ook heeft toegelicht. 
Dat systeem moet dan overigens wel 
werken. In dat opzicht kunnen wij de 
minister helaas niet méér geven dan 
het voordeel van de twijfel. Bij onze 
stembepaling hebben wij duidelijk de 
toezeggingen overwogen die de 
minister in het debat heeft gedaan. 

Gelet op hetgeen de laatste dagen 
is gebeurd, merk ik nog op dat naar 
onze opvatting openbaar vervoerbe-
drijven zich in het algemeen niet 
kunnen bewegen op de markt van de 
vrije ondernemer. Zou dat een enkele 
keer wel mogelijk en aanvaardbaar 
zijn — en dat is wel het geval — dan 
moet dat in ieder geval gebeuren op 
dezelfde voorwaarden en normen als 
gelden voor de sector van het 
besloten busvervoer. Er mag dus 
geen sprake zijn van oneerlijke 
concurrentie. Wij willen uitdrukkelijk 
verklaren dat wij de vinger aan de 
pols zullen houden. Het vrije bedrijf 
mag niet worden beconcurreerd met 
subsidiegelden. Wanneer dat toch 
het geval mocht blijken te zijn, dan 
zullen wij in dit huis onmiddellijk op 
deze zaak terugkomen. 

D 
Mevrouw Jorr i tsma-Lebbink 
(VVD): Voorzitter! De VVD-fractie 
heeft gestemd voor het amendement 
van de heer Castricum op stuk nr. 48 
inzake het experimenteerartikel. Wij 
verwachten niet dat op zeer korte 
termijn experimenten uitgevoerd 
kunnen worden, maar vinden wel dat 
de mogelijkheid daartoe open 
gehouden moet worden. Als er eens 
een experiment kan plaatsvinden, 
behoeft daarvoor dan ten minste 
geen wetswijziging meer worden 
doorgevoerd. 

Wij hebben tegen het amendement 
op stuk nr. 24 inzake de marktschei-
ding gestemd. Wij menen dat de 
minister voldoende toezeggingen 
heeft gedaan om zeer duidelijke en 
strenge rekenregels te stellen en 
hebben voldoende vertrouwen dat 
daarmee onereuze concurrentie 
wordt voorkomen. 

Grenswijz iging Brederwiede / 
Zwartsluis 
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D 
De heer M a t e m a n (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De gewijzigde motie 
van collega De Visser was de 
CDA-fractie uit het hart gegrepen. 
Wij hebben daarom tegengestemd. 
Als bijkomende reden geven wij aan 
dat naar onze mening de motie 
overbodig was. 

Leerl ingenvervoer 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! De fracties 
van het GPV, de RPF en de SGP 
hebben uiteindelijk gemeend, hun 
stem aan het wetsvoorstel inzake het 
leerlingenvervoer niet te moeten 
onthouden. Ik wi l dat namens de 
genoemde drie fracties als volgt 
verklaren. 

De woordvoerders van deze 
fracties hebben zich tijdens de 
gedachtenwisseling kritisch uitgela-
ten, vanwege de door hen gevreesde 
effecten voor de ouders van leerlin-
gen die op het bij deze wet geregelde 
vervoer zijn aangewezen. De 
bedoeling van de wetgever, één- en 
andermaal eenduidig verwoord, is 
dat zij geen enkel nadelig gevolg 
zullen ondervinden van deze 
wetswijziging. Dat moet ook 
onomwonden de intentie zijn en 
blijven van de gemeentebesturen. 
Dat met nadruk nog éénmaal 
vaststellend, decentralisatie in het 
algemeen welwil lend tegemoet 
tredend daar waar dat verantwoord 
kan, decentralisatie op onderwijsge-
bied overigens niet toejuichend, 
hebben de fracties hun stem aan het 
wetsvoorstel niet willen onthouden. 

De vergadering wordt van 13.15 uur 
tot 13.55 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Overbrenging in 
beheer en onderhoud bij de 
gemeente Rot terdam van de 
Harte lmond en de Grote Har te l -
sluis met b i jkomende w e r k e n 
(17194 ) . 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is vandaag bijna zes 

De heer Rienks (PvdA) 

jaar geleden dat het simpele 
wetsontwerp dat wij nu behandelen 
werd ingediend. De transactie met de 
gemeente Rotterdam tot verruiming 
van de Hartelmond en aanverwante 
werken werd al bijna acht jaar 
geleden bij de begroting geautori-
seerd. De overeenkomst zelf dateert 
van 1979 en is nu zeven jaar oud. Ik 
houd de minister graag voor dat hier 
geen sprake is van slagvaardig 
overheidsbeleid en dat de Kamer nog 
steeds niet duidelijk is gemaakt 
waarom een en ander zoveel tijd 
moet vergen. Gelukkig geldt dit niet 
voor de feitelijke uitvoering, maar wel 
voor de administratieve afdoening. Ik 
hoop dat wij daar nu eens een 
duidelijk antwoord op krijgen. 

Meer in het algemeen menen wij 
dat de regering haast moet maken 
met de decentralisatie van het 
rijkswaterbeheer en de overdracht, 
voorzover dit kan, aan andere 
overheden. Daarvoor is nu een 
gewijzigde visie op het hoofdvaarwe-
gennet in ontwikkeling. Naar ik meen 
is dat de beste waarborg om nog 
jaren bezig te zijn. Dat kunnen wij 
evenwel niet rijmen met de wil van 
de regering tot vermindering van 
rijkstaken te komen, vooral ook in het 
uitvoerende vlak. Naar onze mening 
is de maatschappelijke doelmatigheid 
met decentralisatie gediend, mits 
uiteraard de nodige financiën ook 
worden gedecentraliseerd. Wij horen 
nu graag van de minister of zij bereid 

is in deze regeerperiode deze 
decentralisatie, door haar toch ook 
gewild, met alle kracht te bevorde-
ren. Is zij bereid aan te geven 
wanneer samenhangende voorstellen 
bij de Kamer zullen worden inge-
diend? 

Ik heb over het wetsontwerp en de 
overeenkomst die daaraan ten 
grondslag ligt nog twee opmerkin-
gen. De eerste betreft de bepaling 
waarbij voor de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren de onderhavige 
waterwerken rijkswater blijven. Deze 
bepaling is opgenomen in deze 
overeenkomst en wet omdat de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren 
zelf geen mogelijkheden voor 
decentralisatie aan Rotterdam biedt. 
De gemeente Rotterdam is immers 
geen WVO-beheerder. Er zou 
derhalve voor die decentralisatie een 
andere overeenkomst of aanwijzing 
per wet moeten worden gemaakt, 
hetgeen de totstandkoming van de 
aan dit wetsontwerp ten grondslag 
liggende overeenkomst wel weer 
verder in belangrijke mate zou 
hebben vertraagd. Wij vinden dat ook 
niet goed. Het bij overeenkomst 
moeten regelen van datgene wat in 
de wetgeving problematisch is 
vinden wij echter niet bevorderlijk 
voor de doorzichtigheid van de 
regelgeving. Dat past nu weer niet bij 
het dereguleringsstreven van de 
regering. Ik kan dan ook niet anders 
concluderen dan dat het wets-
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ontwerp dat deze minister, pragma-
tisch als zij in het algemeen is, 
verdedigt, haaks staat op de 
kabinetspolitiek inzake de deregule-
ring. Wil de minister daarop ingaan. 
Deze problemen zijn al enige jaren in 
het verkeer tussen regering en Kamer 
aanwezig en liggen op afdoening te 
wachten. 

De overeenkomst met de gemeen-
te Rotterdam bevat een tweede 
element dat ons niet aanstaat. In 
artikel 2 van die overeenkomst 
verleent het Rijk financiële medewer-
king die onzeker bepaald is gezien de 
kennelijk niet eenduidige regelgeving 
van de staatssecretaris van Finan-
ciën. Wij vinden dat een dergelijke 
clausule erg praktisch de verkokering 
in het regeringsbeleid illustreert. 
Deze verkokering wensen wij te 
bestrijden — zij wordt hier in het 
algemeen bestreden — omdat wij die 
niet acceptabel achten. Wat was 
logischer geweest dan voor het 
aangaan van die overeenkomst ter 
zake duidelijkheid te verschaffen, 
nadat de staatssecretaris van 
Financiën door de minister van 
Verkeer en Waterstaat was geconsul-
teerd? Dat had de Staat en de 
gemeente Rotterdam achteraf gezien 
tonnen bespaard. Over die onzekere 
fiscale clausule is namelijk een 
procedure tot en met de Hoge Raad 
der Nederlanden gevolgd. De reden 
dat de behandeling van het wets-
voorstel door de Kamer zolang is 
opgehouden, is dat de vaste 
commissie het wenselijk oordeelde, 
de jurisprudentie-uitspraken ter zake 
af te wachten. Helaas moet ik 
constateren dat de Hoge Raad 
weinig aan die jurisprudentie 
bijdraagt, doordat het beroep van de 
gemeente Rotterdam verworpen is 
op basis van de intentie van de 
overeenkomst. Aangezien die het 
scheepvartverkeer betreft en niet de 
havenexploitatie, aldus de Hoge 
Raad, wordt vooaftrek van de 
omzetbelasting geweigerd. Met deze 
uitspraak draagt de Hoge Raad naar 
onze mening maar beperkt bij tot het 
opheffen van de fiscale onzekerheid, 
die in dit kader nog steeds bestaat. 
Het voortduren daarvan zit ons 
dwars. 

De staatssecretaris van Financiën 
heeft eerder op ons aandringen de 
grondbedrijven aangepakt. Daarvoor 
is nu een nauwgezette, naar onze 
mening veel te bureaucratische, 
regeling ontstaan. Op andere 
terreinen waar de overheid ook 
ondernemer is, duurt die onzekerheid 

nog te veel voort. Het onderhavige 
wetsvoorstel is daar weer eens een 
passende illustratie van. Wij zijn van 
mening dat de staatssecretaris van 
Financiën die regelgeving ter zake 
algemener dient te verduidelijken 
voor de andere overheden. Daarme-
de is het maatschappelijke verkeer 
gediend. Dit wetsvoorstel en deszelfs 
gevolgen die het al heeft gehad als 
overeenkomst zijn daarvoor het beste 
bewijs. 

Mijn vraag aan de staatssecretaris 
- ik ben blij dat hij er is — is of hij 
bereid is, ter zake orde op zaken te 
stellen door een niet-bureaucratisch 
regelgeving op dit gebied te doen 
vervaardigen. Is hij bereid zijn 
collega's in het kabinet duidelijk te 
maken dat het opnemen van 
clausules in overeenkomsten en 
daarop te baseren wetgeving, zoals 
in de onderhavige situatie, niet 
gewenst is? Wij vinden dergelijke 
clausules de overheid onwaardig. De 
ene poot van een rechtspersoon 
weet niet wat de andere precies 
doet. Wij verwijten de minister van 
Verkeer en Waterstaat daaraan 
organisatorisch te weinig aandacht te 
besteden, tot schade van de 
overheidssector die gediend en 
bediend behoort te worden en niet 
met extra kosten behoort te worden 
opgezadeld. 

Wij vragen derhalve aandacht voor 
zaken, die in de praktijk bewijzen dat 
de overheidsregelgeving onvolkomen 
is, in welke gradatie dan ook. Dat ook 
de Kamer signalen als deze moet 
geven, is een aanklacht tegen 
ondoelmatigheid en bureaucratie. Als 
dan niet voortvarend gehandeld 
wordt, bewijst het kabinet zijn 
onmacht ter zake. 

Met het wetsvoorstel, Voorzitter, 
stemmen wij overigens van harte in. 

• 
De heer Te Veldhuis (VVD): 
Voorzitter! Om met de laatste 
woorden van de heer Rienks te 
beginnen: ook de VVD-fractie zal met 
dit wetsvoorstel instemmen. Mijn 
fractie benadrukt, ook in dit verband 
nog eens, de wens te komen tot 
zoveel mogelijk decentralisatie van 
het vaarwegenbeheer, zoals vastge-
legd in het Structuurschema 
Vaarwegen, mits — en dat is een 
uitdrukkelijke voorwaarde — de 
lagere overheden met een dergelijke 
constructie volledig kunnen instem-
men. Dit wetsvoorstel past dus goed 
in het decentralisatiestreven. 

Inhoudelijk hebben wij weinig 
problemen met het wetvoorstel. Ik 
wil slechts een enkele vraag stellen 
en een enkele opmerking maken, 
allereerst ten aanzien van het 
kwaliteitsbeheer. In artikel 3 is het 
kwaliteitsbeheer aan de rijksoverheid 
gehouden. De VVD-fractie wil in dit 
geval om pragmatische redenen 
daarmee wel instemmen. Een van die 
pragmatische redenen is dat er een 
relatie is tussen de zorg voor het 
kwaliteitsbeheer in het Hartelkanaal 
en de overige grote rijkswateren in 
dit gebied. Wij hoeven alleen maar 
aan de getijwerking te denken om die 
relatie te onderkennen. Misschien is 
er wel een relatie met een veel groter 
achtergebied. Vergunningstechnisch 
en heffingstechnisch zouden wij het 
ongewenst vinden veel discrepantie 
tussen de grote wateren in het 
gebied te creëren. 

Een tweede pragmatische 
overweging is dat de contractpart-
ners van de minister, met name de 
gemeente Rotterdam, maar ook de 
provincie Zuid-Holland, die verant-
woordelijk is voor het kwaliteitsbe-
heer in het gebied, hun instemming 
hebben betuigd met de toedeling van 
het kwaliteitsbeheer zoals die nu is. 
Er moeten toch wel zeer zwaarwe-
gende redenen zijn voor de Kamer 
om zo'n contract open te breken. 

Desalniettemin erkennen wij dat er 
een vrij unieke situatie bestaat. 
Nergens anders in Nederland heeft 
het Rijk het kwaliteitsbeheer over 
wateren die het verder niet zelf in 
beheer heeft. Mijn vraag aan de 
minister is dan ook of het echt bij dit 
ene geval blijft. Zo nee, dan zouden 
wij toch moeten overwegen de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren 
opnieuw te bekijken. 

Ik stem ook in met de opmerking 
van de heer Rienks over de duur van 
de afhandeling van het wetsvoorstel. 
Het contract is bijna zeven jaar 
geleden afgesloten. Nu praten wij er 
pas over. Ik erken overigens dat de 
Kamer het wetsvoorstel sedert de 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag nog erg lang heeft laten 
liggen. De minister heeft het 
wetsontwerp echter pas aangeboden 
twee jaar nadat er overeenstemming 
was bereikt met de gemeente 
Rotterdam. Het opstellen van de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
duurde zelfs veertien maanden. 

Gelukkig heb ik vanochtend bij mijn 
post aangetroffen een wetsvoorstel 
19 639, waardoor dit soort over-
drachten in het vervolg bij koninklijk 
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Te Veldhuis 

De heer Te Veldhuis (VVD) 

besluit kunnen plaatsvinden. Ik denk 
dat dit wetsvoorstel snelheid, 
duidelijkheid en zekerheid kan 
bevorderen. Wij zullen het uiteraard 
kritisch bezien op andere aspecten, 
maar de teneur van mijn eerste 
reactie is, dat er grotendeels mee 
tegemoetgekomen kan worden aan 
de kritische opmerkingen die ik 
zojuist maakte. Er lopen echter nog 
een aantal andere zaken, zoals 
Dordrecht en Kortgene, die nog 
gebonden zijn aan de oude procedu-
re. Het is goed dat nu wordt gepro-
beerd, een inspanningsverplichting 
over en weer aan te gaan. Lopende 
zaken zullen nu snel worden afge-
daan. Het zou niet goed zijn als wij na 
lange tijd alsnog problemen kregen 
over de overeenkomst. 

In artikel, 4 lid 7, van de overeen-
komst staat dat er na tien jaar een 
verrekening van de baggerkosten kan 
plaatsvinden. Wat is nu, zeven jaar 
na dato, de actuele stand van zaken? 
Moet de rijksoverheid meer dan elf 
miljoen gaan betalen, in totaal dus 
meer dan twint ig miljoen, of blijft 
men binnen de geraamde overeen-
komst? Graag verkrijgen wij een 
nader inzicht in de getallen, mede in 
verband met het volgende. 

De verrekeningsclausule van artikel 
4 lid 7 lijkt ons een billijke bepaling, 
zeker in de gevallen waarin moeilijk 
schattingen te maken zijn van de 
baggerkosten. Maar iets dergelijks 
doet zich ook voor op andere 

plaatsen. Ik noem een concreet 
geval, de haven van Colijnsplaat. 
Daar is in een overeenkomst 
uitgegaan van ƒ 50.000 op jaarbasis, 
maar dat bedrag blijkt nu ƒ 1 50.000 
op jaarbasis te zijn. In deze overeen-
komst is geen verrekeningsclausule 
opgenomen. Waarom is in deze 
overeenkomst geen vergelijkbare 
verrekeningsclausule opgenomen? Is 
het niet billijk, alsnog zo'n clausule 
daarin op te nemen, te meer daar het 
gaat om een haven die is ontworpen 
en uitgevoerd door Rijkswaterstaat, 
ingericht door de provinciale 
waterstaat en aanbesteed door een 
waterschap? Mag een kleine 
gemeente er dan redelijkerwijs van 
uitgaan dat het wel snor zit? 

Ten slotte de BTW-kwestie, door 
de heer Rienks al uitvoerig belicht. 
Een jaar geleden, op 2 mei 1985, 
hebben wij van staatssecretaris Van 
Zeil op kamerstuk 18 600, nr. 110 
een uiteenzetting gekregen van zijn 
visie op de BTW-kwestie. Nu is de 
vraag cruciaal, of een overheid als 
het gaat om beheer en onderhoud 
van vaarwegen waarvan de kosten 
doorberekend worden, als onderne-
mer bezig is. Ik denk dat dit een 
fundamentele vraag is, alleen al voor 
alle havenbeheerders in Nederland, 
die overigens ook haven- en liggel-
den heffen en de kosten die zij 
daarbij maken, doorberekenen. Wij 
kunnen daarbij ook nog onderscheid 
maken tussen een haven die een 

NV-vorm heeft en een haven die 
onder een gemeentelijke dienst valt, 
maar cruciaal in dit verband is dat 
ook een geprivatiseerde of particulie-
re onderneming een haven kan 
beheren. Het behoeft dus niet per se 
de overheid te zijn. Hoe moeten wij 
nu in dit soort gevallen de BTW-
kwestie bezien? Ik had aanvankelijk 
het voornemen, de minister te vragen 
om in overleg met de staatssecretaris 
van Financiën wat nadere gedachten 
daarover te formuleren en het 
probleem ad fundum te bespreken. 
Hopelijk is dat niet meer nodig, als de 
staatssecretaris er zo dadelijk 
voldoende duidelijkheid over geeft. Ik 
zal op dit punt mijn kruit nog even 
droog houden. 

D 
De heer Van den Berg (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook de 
SGP-fractie staat achter dit wets-
voorstel tot overdracht van de 
Hartelmond en de Hartelsluizen aan 
Rotterdam. Deze overdracht strookt 
met onze visie op de decentralisatie-
gedachte. Het heeft bij ons wel enige 
bevreemding gewekt dat de afhande-
ling van dit niet zo ingrijpende 
voorstel zo lang heeft moeten duren. 
Het wetsontwerp is ingediend in 
1 9 8 1 ; ook vorige sprekers hebben 
daarop gewezen. Het is mijn fractie 
niet recht duidelijk geworden wat de 
oorzaak van deze langdurige 
behandeling en de vertraging die 
daardoor is ontstaan, is geweest. Uit 
hetgeen de heer Rienks heeft 
gezegd, begrijp ik dat de BTW-pro 
blematiek ermee te maken heeft. Ik 
vraag de bewindslieden dan ook, of 
er op dit punt inmiddels al helderheid 
is. 

Mijnheer de Voorzitter! Verschil-
lende vragen van onze fractie zijn al 
in de schriftelijke voorbereiding 
bevredigend beantwoord. Ik heb er 
nu nog slechts behoefte aan, 
aandacht te vragen voor twee 
punten. Het eerste betreft een 
bestuurlijk-organisatorisch aspect 
van dit voorstel. Het beheer en 
onderhoud van de in het geding 
zijnde waterstaatswerken wordt, zo 
staat in artikel 1, overgedragen aan 
de gemeente Rotterdam. Overeen-
komstig artikel 3 van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren 
zou daarmee ook het waterkwaliteits-
beheer uit handen van het Rijk 
verdwijnen. Deze consequentie wordt 
echter niet acceptabel geacht. Onze 
fractie deelt deze opvatting, gelet op 
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Van den Berg 

de samenhang van het waterkwali-
teitsbeheer van de grote wateren in 
deze regio. Maar er was wel een 
afzonderlijke bepaling in artikel 3 van 
dit wetsvoorstel nodig om een basis 
voor verder waterkwaliteitsbeheer 
door het Rijk te scheppen. Ik 
onderstreep nogmaals dat wij 
instemmen met de intentie van het 
wetsvoorstel, ook op dit punt, maar 
toch rijst bij ons de vraag, of deze 
constructie uit legislatief oogpunt 
wel zo'n fraaie oplossing is. Immers, 
met de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren wordt beoogd, een 
sluitend systeem voor de toedeling 
van bevoegdheden te scheppen, dat 
nu met een incidentele wet wordt 
doorkruist. Weliswaar betreft het 
volgens de stukken een uniek geval 
en is er niet direct zicht op herhaling 
hiervan, maar toch rijst bij ons de 
vraag, of het niet zuiverder zou zijn, 
de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren zodanig aan te passen dat 
dit soort situaties ook binnen het 
kader van de WVO geregeld kunnen 
worden. Ik zou dit dan ook gaarne 
aan de minister in overweging wil len 
geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Een tweede 
onderwerp waarop ik nog even wi l 
ingaan, betreft de problematiek van 
de verhoogde kwel, in relatie tot het 
zoutgehalte van de Brielse Maas-
boezem. In de nota naar aanleiding 
van het eindverslag wordt hierover, 
in antwoord op ook door ons 
gestelde vragen, een exposé 
gegeven waarvoor wij erkentelijk zijn. 
De conclusie luidt dat op grond van 
de gegevens die thans voorhanden 
zijn en uiteraard in het licht van de 
huidige omstandigheden ter zake in 
de toekomst geen maatregelen nodig 
zullen zijn. Ik wijs er evenwel op dat 
in de totale waterhuishoudkundige 
situatie in dat deel van het land nog 
de nodige veranderingen zullen 
optreden na gereedkoming van de 
Oosterscheldewerken. Is het juist dat 
er in de toekomst wateronttrekking 
aan de Waal zal plaatsvinden ten 
behoeve van de doorspoeling van het 
Zoommeer? Zo ja, betekent dat niet 
dat de verminderde waterafvoer 
richting zee de mogelijkheid tot het 
toenemen van het zoutgehalte 
bevordert, vooral bij lage afvoer? 
Misschien wil de minister nog ingaan 
op deze vragen. Wij zijn op dit punt 
nog niet zo gerust als de minister. 
Daarbij komt de vraag of het redelijk 
is dat Rotterdam eventueel de in de 
toekomst noodzakelijke maatregelen 
ter zake moet dragen. Staat dit in 

verhouding tot de post onvoorzien 
die in het contract is berekend? 
Immers, de nota naar aanleiding van 
het eindverslag wijst erop dat 
Rotterdam eventueel in de toekomst 
te nemen maatregelen moet betalen 
en dat deze post daarvoor mede 
moet dienen. Mogelijke consequen-
ties lijken ons niet in verhouding te 
staan tot de omvang van deze post. 
Misschien kan op dit punt ook nader 
worden ingegaan. Overigens zijn wij 
het van harte met dit voorstel eens. 

D 
Minister Smit -Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben het eens met de 
sprekers die opmerkten dat dit 
wetsontwerp langzamerhand een 
topscore heeft wat betreft de lengte 
van de periode van behandeling. Ik 
wil de schuldvraag niet van mij 
afschuiven, maar ik hecht eraan te 
zeggen dat het van beide kanten niet 
erg gesmeerd is gelopen. Ik begrijp 
dat men heeft gewacht op het arrest 
van de Hoge Raad, maar de periode 
die voorbij ging voordat er, ook door 
de Kamer, activiteiten werden 
ontplooid, is ook niet rijp voor de 
schoonheidsprijs. Ik zet ook vraagte-
kens bij het tempo van de behande-
ling door de regering. De kabinetten 
Van Agt- l l en Van Agt- l l l hebben hier 
niet veel aan gedaan of, zo u wilt, 
aan kunnen doen. 

De heer Te Veldhuis vroeg of in het 
vervolg geprobeerd kan worden 
sneller te werken. Er zijn al enkele 
zaken in beweging, vooral ten 
aanzien van de procedure. Wanneer 
wij het beheer en onderhoud van 
waterstaatswerken bij Koninklijk 
besluit kunnen overdragen, komt dit 
de tijd ten goede. Toch hebben wij te 
maken met het overleg met betrokke-
nen. Op het gebied van de financiën 
hebben wij tevens te maken met 
weerbarstige problemen. Het zal 
enige tijd kosten, voordat overeen-
stemming is bereikt. Samenvattend 
op dat punt: ik ben het eens met de 
sprekers die pleitten voor een hoger 
tempo. 

De heren Rienks en Te Veldhuis 
stelden nog vragen over de decentra-
lisatie. Ik hoop u voor het einde van 
dit jaar kond te kunnen doen van de 
stand van zaken betreffende het 
hoofdvaarwegennet. Ik ben het eens 
met de sprekers dat de intentie tot 
decentralisatie moet blijken uit 
daden. De heer Te Veldhuis zei dat 
de lagere overheden bereid moeten 
zijn tot decentralisatie. Met alle 

respect voor betrokkenen moet ik 
opmerken dat hier een probleem ligt. 
Iedereen verkeert in een opperste 
euforie wanneer er sprake is van 
decentralisatie, maar op het moment 
waarop die geconcretiseerd moet 
worden, verkleint snel de animo 
hiervoor, tenzij wij schepen met geld 
meesturen. Het betekent dat wij ook 
in het parlement moeten stellen dat 
er, uiteraard in alle redelijkheid, 
zaken moeten worden gedaan. Het 
gaat dan ook niet aan, alleen als het 
je goed uitkomt dit principe te 
volgen. In het recente verleden 
hebben wij al interessante discussies 
gevoerd over het hoofdvaarwegen-
net. Ik herinner mij dat ik toen met 
wat huiswerk de Kamer heb verlaten, 
omdat de Kamer ten aanzien van een 
bepaalde regio een amendement op 
het voorstel had aangenomen. Ik heb 
toen gezegd dat het op zich zelf een 
bespreekbare gedachte betrof. Ik 
vind het ook een goede koers, maar 
dan moet het wel ten principale 
gebeuren. Dat betekent dat wij niet 
slechts in één regio aldus moeten 
handelen, maar dat het dan voor het 
hele Nederlandse gebied moet 
gelden. Het houdt in dat er uitgebreid 
overleg heeft moeten plaatsvinden. 
Ik hoop binnenkort de afrondende 
besprekingen te kunnen voeren met 
mijn collega van VROM. Zoals ik al 
zei, hoop ik de Kamer aan het einde 
van het jaar ter zake een wat 
definitiever plaatje over te kunnen 
leggen. 

Hetzelfde geldt overigens voor de 
deregulering. Ook op dat punt 
moeten wij ernaar streven, te komen 
tot een systematiek waarin zo min 
mogelijk regels worden gehanteerd. 
Daaruit moeten dus zo veel mogelijk 
regels worden geweerd die niet 
absoluut noodzakelijk zijn. Anders 
komen wij ons zelf steeds tegen. 

Ik zei al dat wij de overdrachtspro-
cedure wil len versnellen via de weg 
van het Koninklijk besluit. De weg 
van de wet hebben wij op die manier 
voor deze problematiek in de la 
gestopt. Wij moeten nog wel enkele 
zaken afronden. Wat Colijnsplaat 
betreft vroeg de heer Te Veldhuis of 
daarvoor een soortgelijke regeling 
kan worden getroffen. Ik antwoord 
dat ik hierop bij de behandeling van 
het desbetreffende wetsontwerp zal 
ingaan, omdat dit een aparte situatie 
betreft. Op dat moment zijn er 
wellicht meer mogelijkheden om 
daarover met elkaar van gedachten 
te wisselen. 

Wij zijn op het ogenblik bezig met 

Tweede Kamer Hartelkanaal 
25 september 1986 
T K 6 6-174 



Smit-Kroes 

overdrachtsonderhandelingen ter 
zake van de havens in Noord-Hol-
land, de vaarwegen in Utrecht, de 
bruggen in Overijssel en het kanaal 
door Walcheren. Dit zal de Kamer 
bekend zijn. 

Ik kom tot het regime van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren. 
De situatie die de heer Rienks heeft 
geschetst, is niet juist. Hij zei dat de 
bepaling waarbij voor de WVO 
onderhavige waterwerken rijkswater 
blijven, niet bij wijze van intentiever-
klaring in de overeenkomst zou 
worden opgenomen. De formele 
uitwerking van deze intentieverkla-
ring vindt plaats in het wetsvoorstel 
dat nu aan de orde is. Dat gebeurt 
mijns inziens ook terecht wat deze 
problematiek betreft. Het beste 
antwoord dat ik op dit punt kan 
geven, is de verklaring die de heer Te 
Veldhuis hiervan heeft gegeven. Ook 
de heer Van den Berg heeft hierover 
gesproken. Ten aanzien van deze 
speciale problematiek is aan de orde 
dat wij proberen, het systeem 
waarover wij het nu hebben, in ieder 
geval één systeem te laten zijn. Wij 
zullen de zaak dus zeker niet splitsen. 
Als wij dat doen, zijn wij ten aanzien 
van de totale systematiek well icht 
heel zuiver bezig, maar niet ten 
aanzien van deze regio. Ik volg in 
dezen inderdaad een pragmatische 
lijn. Nu de heer Te Veldhuis heeft 
gevraagd, of het de laatste keer is 
dat wij in dit soort zaken op deze 
manier te werk gaan, moet ik 
antwoorden dat het streven daar 
uiteraard op gericht is. Ik hoop dan 
ook dat wij kunnen vaststellen dat de 
huidige unieke situatie werkelijk de 
laatste is. Als wij toch nog een keer 
te maken krijgen met zo'n situatie -
ik kan mij nu niet voorstellen welke 
situatie dat zou zijn — dan moet deze 
mogelijkheid open zijn, zonder dat wij 
nu meteen de WVO op dit punt 
zouden moeten veranderen. Het 
laatste zou ik een te rigoureuze stap 
vinden. 

Hiermee heb ik in het bijzonder de 
vraagstelling over artikel 3 van het 
wetsontwerp behandeld. 

Er is ook even over bureaucratie 
gesproken. Dat is in mijn ogen een 
vloek. Als bureaucratie ook maar 
enigszins is te voorkomen, dan 
moeten wij dat doen. Het lijkt mij dan 
ook zinvol, well icht nog voor de 
begrotingsbehandeling een lijstje van 
dit soort overdrachtsituaties aan de 
Kamer over te leggen. Dat hoeft dan 
niet te wachten op hetgeen ik zojuist 

heb toegezegd wat het definitievere 
plaatje betreft. 

Ik dien de heer Van den Berg een 
positief antwoord te geven op zijn 
vraag omtrent de wateronttrekking 
aan de Waal. 

Ik ben de heer Van den Berg nog 
een antwoord schuldig op zijn vraag 
over de problematiek van de 
zoutbelasting van het Zoommeer. Dit 
wordt op het ogenblik bestudeerd. Ik 
verwacht overigens niet dat er een 
relatie is met problemen rondom de 
Hartelmond. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Het zal niet vaak 
voorkomen dat een regeringsverte-
genwoordiger achter deze tafel een 
wetsontwerp staat te verdedigen 
waarvoor hij verder geen verantwoor-
delijkheid draagt. Het is natuurlijk 
duidelijk dat er enkele vragen, 
gesteld door de geachte afgevaardig-
den, aan de orde zijn gekomen die in 
het kader van dit wetsontwerp 
beantwoording behoeven. De drie 
geachte afgevaardigden die het 
woord hebben gevoerd, hebben alle 
drie enkele vragen gesteld over de 
heffing van de omzetbelasting die 
voortvloeit — in dit geval voor 
rekening van de gemeente Rotter-
dam — uit artikel 2 van het wets-
ontwerp. Dit is aanleiding geweest 
om een enkele nadere vraag te 
stellen hoe het nu zit met de 
regelgeving van de omzetbelasting 
op dit terrein, met name over het 
ondernemerschap van overheidsli-
chamen. Gevraagd werd om dit 
minder bureaucratisch te doen en om 
onduidelijkheden die op dit terrein 
rijzen op te vangen. 

In de eerste plaats zou ik willen 
opmerken, dat voor zover er onduide-
lijkheid bestaat — met name de heer 
Rienks heeft daar op gewezen — dit 
de vraag betreft of al dan niet wordt 
opgetreden als overheid. Dat is ook 
het essentiële punt van het arrest van 
de Hoge Raad waar de heer Rienks 
naar verwezen heeft. De Hoge Raad 
heeft heel duidelijk gezegd en ik 
citeer uit het arrest van de Hoge 
Raad — de Hoge Raad doet dit naar 
aanleiding van een feitelijke vaststel-
ling door het Hof — : "Voormeld 
oordeel laat geen andere gevolgtrek-
king toe dan dat het tot stand 
brengen van de doorvaart niet 
behoort tot de activiteiten welke 
belanghebbende verricht in het kader 
van de exploitatie van havenfacilitei-

ten ter zake, waarvan belanghebben-
de als ondernemer in de zin van 
artikel 7, lid 1, van de Wet op de 
omzetbelasting 1968 optreedt". Dat 
artikel houdt in dat ondernemer is 
een ieder die een bedrijf zelfstandig 
uitoefent. De vraag of de overheid 
als ondernemer optreedt, zal altijd tot 
problemen aanleiding geven en ook 
de late behandeling van dit wets-
voorstel in deze Kamer is, zo heb ik 
begrepen, mede hierdoor veroor-
zaakt. De bureaucratische regelge-
ving waar de heer Rienks op wijst, 
betreft niet deze kwestie maar de 
vraag of bij een optreden als 
overheid toch recht op aftrek 
bestaat. Ik meen dan ook, dat een 
wijziging van deze regeling, de 
zogenaamde anti-cumulatieregeling, 
de oorzaak van de problemen die in 
gevallen als de onderhavige spelen, 
niet zal kunnen wegnemen. De 
clausules waar in dit verband op 
werd gewezen, hebben ten doel, 
beide partijen financiële duidelijkheid 
te verschaffen. Dat is een goede 
zaak. De afspraken als zodanig 
beïnvloeden de heffing niet, want die 
vloeit voort uit de wet, zoals de wet 
moet worden uitgelegd. De Hoge 
Raad heeft dat gedaan op de wijze 
zoals dit hoge rechtscollege meende 
de wet te moeten uitlegggen. Ik ben 
natuurlijk bereid om overheidsorgani-
saties aan te geven wat mijn 
standpunt inzake hun fiscale positie 
is. Dat is ook gebeurd in dit geval. 
Dat neemt echter niet weg dat 
belanghebbende overheden in 
verband met de financiële gevolgen 
die daar voor hen aan zijn verbonden 
zich daartegen kunnen verzetten. Het 
is dan ook duidelijk, dat de gemeente 
Rotterdam zich met het ingenomen 
standpunt niet kon verenigen. 

De heer Te Veldhuis heeft 
gevraagd aan te geven hoe het 
ondernemerschap van de havens is 
geregeld. In de eerste plaats moet 
worden vastgesteld, dat de invulling 
daarvan op dezelfde wijze als bij 
andere activiteiten van de overheid 
gebeurt. Wordt er opgetreden als 
overheid, dan is er geen sprake van 
ondernemerschap en bestaat er 
dientengevolge ook geen recht op 
aftrek. Daarop heeft de Hoge Raad 
ook gewezen in het zojuist door mij 
aangehaalde arrest. 

De Hoge Raad heeft ook op het 
terrein van de uitvoering van 
bestemmingsplannen en dergelijke 
aangegeven, dat bij de aanleg van 
gemeenschapsvoorzieningen zoals 
wegen, straten en dergelijke, niet 
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wordt opgetreden als ondernemer. 
Vaarwegen naar havens en dergelijke 
zijn naar mijn mening van dezelfde 
orde als de zojuist genoemde 
gemeenschapsvoorzieningen. Ik laat 
hier de vraag buiten beschouwing of 
waterwegen op dit ogenblik nog door 
particulieren kunnen worden 
geëxploiteerd en ook werkelijk 
worden geëxploiteerd. Dat is in het 
verleden wel gebeurd. U weet echter, 
dat er dan ook heffingen voor het 
gebruik van deze waterwegen 
plaatsvonden, terwijl bij de over-
heidswaterwegen waarbij de 
overheid as such optreedt van een 
dergelijke heffing geen sprake is. 
Mevrouw Smit kan dit bevestigen. 

Voor de havendiensten als zodanig 
wordt opgetreden als ondernemer. Er 
is op dit punt ook geen enkel verschil 
tussen private organisaties en 
overheidsorganisaties die havenex-
ploitatie verrichten en deze diensten 
aan anderen bewijzen. 

Voorzitter! De heer Van den Berg 
zal hebben begrepen, dat de 
duidelijkheid waarom werd gevraagd 
naar mijn mening door het arrest van 
de Hoge Raad is gegeven. Voor zover 
een verder gaande duidelijkheid in 
individuele gevallen noodzakelijk is, 
herhaal ik mijn toezegging aan de 
heer Rienks gedaan, dat de desbe-
treffende overheidslichamen zich 
altijd kunnen wenden tot het 
ministerie van Financiën c.q. de 
inspecteur der omzetbelasting om de 
gevraagde duidelijkheid ook vooraf te 
verkrijgen. 

D 
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de beide bewinds-
lieden voor hun antwoorden. 

Inzake de WVO, vroegen wij ons 
allen af waarom als er uitzonderingen 
op dit WVO-regime mogelijk zijn, die 
mogelijkheid dan niet in de WVO 
wordt aangegeven. De minister zegt: 
als het slechts eenmalig is, moeten 
wij dat niet doen. Dat regime van de 
WVO is een groot goed. 

Ik pleit er echter voor, dat wij in 
Nederland een overzichtelijke 
codificatie krijgen. Ik ben er derhalve 
voor, ook al bestaat er slechts een 
geringe kans dat zich dit ooit weer 
voordoet, dat bij een herziening van 
de WVO die mogelijkheid, weliswaar 
als uitzondering, in de wet gescha-
pen wordt. Ik begrijp het antwoord 
van de minister ter zake dus niet 
helemaal. Ik proef daarin een kleine 
tegenstrijdigheid. 

Wat de BTW betreft, ben ik blij 
met de toezegging van de staatsse-
cretaris dat hij bereid is vooraf zijn 
visie op een zaak te geven. Men kan 
zich natuurlijk altijd afvragen of dat 
juist is. Dan vervalt men in een 
situatie zoals die zich nu voorgedaan 
heeft. Veel juister zou het zijn, als de 
onderhandelende partij — het Rijk -
meer één gezicht liet zien. Een HID 
die een dergelijke clausule in de 
overeenkomst opneemt, weet dat 
kennelijk niet en verraadt dat er aan 
rijkszijde geen eenduidig standpunt 
is. Dat heb ik becritiseerd. Als dat 
eenduidig standpunt er wel is, 
behoort dat in de onderhandelingen 
duidelijk verwoord te worden en niet 
als een onzekerheid te blijven liggen. 
Dat sluit in ieder geval uit dat over bij 
voorbeeld de intentie vervolgens 
gerechtelijke procedures kunnen 
ontstaan. Ik vind dat het in beginsel 
het Rijk niet betaamt om dat soort 
clausules in overeenkomsten op te 
nemen. Het Rijk is één rechtspersoon 
en behoort dus te weten waarvoor 
het staat ten aanzien van de verschil-
lende departementale competenties. 
Dat moet van tevoren gecoördineerd 
kunnen worden. Dat is echter niet 
gebeurd. Ik verneem graag dat dit in 
soortgelijke situaties voortaan wél zal 
worden rechtgestreken. 

De staatssecretaris heeft gezegd: 
er kunnen altijd verschillen van 
inzicht blijven bestaan over de vraag 
of de overheid moet optreden als 
ondernemer. Dat zal wel zo zijn. Dat 
kan nooit waterdicht worden 
afgegrendeld. Maar het blijft 
natuurlijk wel jurisprudentie "rege-
nen". Dat betekent dat hierover zeer 
verschillend wordt gedacht. Als de 
staatssecretaris nu wel in staat is om 
in de meest voorkomende gevallen 
— ik denk aan gemeenten, provincies 
en waterschappen — toch te 
inventariseren, lijkt het mij verstandig 
dat hij zijn intenties in een aanschrij-
ven probeert te verduidelijken. Dat 
kan de oproepen ad hoc om een 
mening beperken. Ik denk dat de 
uitvoeringspraktijk, bij de gemeenten 
in eerste instantie, daarmee zeker is 
gebaat. 

Ik memoreer in dit kader aan de 
uitspraken inzake de parkeerplaatsen. 
Er is nu een zeer duidelijk grenscrite-
rium bepaald door de jurisprudentie. 
Hierover is jaren onzekerheid 
geweest. De parkeerplaatsen niet de 
openbare verkeersweg betreffende, 
kunnen ondernemingsmatig geëx-
ploiteerd worden. Als de parkeer-
plaatsen wel de openbare verkeers-
weg betreffen, kunnen zij niet op die 

manier geëxploiteerd worden. Dat 
criterium is door de rechtspraak 
bepaald. Het lijkt mij heel verstandig 
om dat soort criteria in algemene zin 
verder te overdenken, ook vooraf en 
wel op het departement van Finan-
ciën. Veel belasting van de recht-
spraak kan worden teruggedrongen 
door een en ander — uiteraard in 
overleg met de andere overheden — 
te verkennen en in een resolutie vast 
te leggen. 

D 
De heer Te Veldhuis (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
bewindslieden voor hun antwoorden. 
De staatssecretaris heeft voldoende 
duidelijkheid gegeven over mijn 
vragen over de BTW-plichtigheid ten 
aanzien van aanleg en beheer van 
wegen, vaarwegen etc. Die parallel is 
vrij duidelijk. 

Dan kom ik te spreken over het 
decentralisatieplan dat de minister 
van Verkeer en Waterstaat binnen 
enkele maanden aan ons zal toezen-
den. Ik verzoek de minister om een 
slepende zaak als bij de Wet 
uitkeringen wegen te voorkomen. Er 
moet hoe dan ook voldoende 
overeenstemming zijn met de lagere 
overheden wanneer de plannen hier 
worden voorgelegd. Budgettaire 
neutraliteit voor alle overheden is 
hierbij het overwegen waard. Ik neem 
aan dat de minister op dit punt 
vooraf voldoende overleg zal plegen 
met de betrokken instanties, zodat er 
geen sprake is van een zekere 
"overval" . Ik heb bij dit punt de 
volgende vraag. Wil de minister, 
wanneer zij dit plan aan ons gaat 
voorleggen, ook inzicht geven in de 
concrete problemen die er ten 
aanzien van concrete plannen op dat 
punt bij de lagere overheden kunnen 
bestaan? Als er voorstellen worden 
gedaan voor bepaalde decentralisa-
ties, kunnen wij dan ook inzicht 
hebben in de bezwaren of de 
overwegingen die bij de bedoelde 
contractpartner van de minister 
bestaan. 

De heer Van den Berg (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
beide bewindslieden hartelijk voor de 
heldere beantwoording. Er blijven 
voor mij nog twee puntjes over. In de 
eerste plaats de systematiek van de 
WVO. De minister heeft gezegd dat 
zij een wijziging van de WVO op dit 
punt te rigoureus zou vinden. Ik ben 
zo vrij, dit toch niet geheel met haar 
eens te zijn. Als wij de mogelijkheid 
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willen openhouden om dit soort 
constructies te treffen - daar bestaat 
behoefte aan; dat blijkt ook in dit 
geval - dan vind ik het uit wetstech-
nisch oogpunt veel zuiverder om dat 
dan ook in de wet mogelijk te maken. 
Mijn opvatting is dat wij bij een 
eerstvolgende herziening van de 
WVO aan dit punt nader aandacht 
zouden moeten besteden. Misschien 
zou de minister daar toch ook 
harerzijds de nodige aandacht aan 
kunnen besteden. 

Het tweede punt betreft de 
problematiek van de zoutbelasting in 
de Brielse-Maasboezem. De minister 
heeft mijn vraag over de toekomstige 
onttrekking op de Waal bevestigend 
beantwoord. Vervolgens heeft zij 
gezegd dat naar de problematiek van 
de zoutbelasting in de nieuwe 
waterhuishoudkundige situatie een 
onderzoek wordt ingesteld, maar dat 
er verwacht wordt dat er geen relatie 
is. Het zal niet de eerste keer zijn dat 
ontwikkelingen in de waterhuishou-
ding zich op termijn anders blijken 
voor te doen dan aanvankelijk werd 
verondersteld. Dit lijkt mij toch een 
aspect dat nauwkeurig in het oog 
gehouden moet worden. Ik kan mij 
namelijk niet aan de indruk onttrek-
ken dat een verminderde afvoer via 
de bestaande waterwegen naar zee 
toch een zekere consequentie moet 
hebben voor het opdringen van de 
zouttong. Ik zou dit punt toch nog 
graag uitdrukkelijk onder de aandacht 
van de minister willen brengen. 

Minister Smit -Kroes: Voorzitter! De 
heren Rienks en Van den Berg 
hebben beiden gesproken over de 
WVO. Zij hebben laten blijken dat zij 
toch voorstander zouden zijn — ik 
druk mij wat voorzichtig uit — van 
het overwegen van een wijziging van 
de wet. In mijn antwoord op een 
vraag van de heer Te Veldhuis over 
dit onderwerp heb ik heel duidelijk 
gezegd dat ik niet verwacht dat zich 
nog een soortgelijk geval zal gaan 
voordoen. Ik heb er redenen voor om 
te vragen of de wet dan gewijzigd 
moet worden. Als iets dergelijks zich 
zou voordoen, dan ben ik vol oor voor 
de suggestie van beide geachte 
afgevaardigden. 

De heer Rienks heeft een aanmoe-
diging uitgesproken om in gesprek te 
geraken met staatssecretaris Koning. 
Het heeft mij buitengewoon veel 
genoegen bezorgd om zo'n vooruit-
zicht gepresenteerd te krijgen. De 
eerlijkheid gebiedt mij echter te 
zeggen dat wij dan betere zaken 
hebben om door te praten. Wij 

hebben het hier over de overeen-
komst met Rotterdam. Het is 
buitengewoon duidelijk voor partijen 
wat wel en wat niet vergoed wordt. Ik 
vind dus dat wij het bij zakelijke 
overeenkomsten moeten laten en dat 
wij niet moeten proberen daar ook 
nog eens belastingkwesties in te 
frummelen. Deze moeten erbuiten 
blijven. Daar zijn de belastingplichti-
gen en de fiscus voor. De heer 
Koning heeft al suggesties gedaan 
tot wie degenen die problemen 
hebben, zich kunnen wenden. Het 
lijkt mij dus dat dit punt niet in de 
overeenkomst betrokken moet 
worden. 

Ik kom nog even op de decentrali-
satie. Ik denk dat de heer Te Veldhuis 
en ik op dezelfde golflengte uitzen-
den. Als dat niet zo was, zou dat 
reden voor zorg zijn. Ik vind hetgeen 
hij voorgesteld heeft, overigens een 
prima vuistregel. Als het kan, moet 
de decentralisatie budgettair-neu-
traal geschieden. Dat zou een heel 
duidelijk uitgangspunt zijn om in elk 
geval een aantal hobbels te voorko-
men. Ik zal graag aan het verzoek van 
de heer Te Veldhuis voldoen om, 
indien er wezenlijke hobbels op het 
decentralisatiepad ten aanzien van 
deze materie gesignaleerd worden, 
dit aan de Kamer te melden. 

De heer Van den Berg heeft ten 
aanzien van het Zoommeer opge-
merkt dat het wel meer is voorgeko-
men dat er van alles en nog wat 
wijzigde in de waterhuishouding. Ik 
ben dat met hem eens. Vandaar dat 
ik mij ook zo zorgvuldig heb uitge-
drukt. Het zou voor de hand hebben 
gelegen dat ik gezegd had dat er 
geen problemen zouden komen. Het 
is echter een studie, dus het is iets te 
voorbarig om dat met zoveel 
stelligheid te zeggen. 

D 
Staatssecretaris Koning: Voorzitter! 
Naar aanleiding van de vragen van de 
heer Rienks in tweede termijn wil ik 
nog enkele kanttekeningen plaatsen. 
De heer Rienks heeft in aansluiting 
op de minister gezegd dat het Rijk 
met één mond zou behoren te 
spreken. Ik moet daarbij de kantteke-
ning maken dat de fiscus niet 
gebonden kan worden, zoals uit vaste 
jurisprudentie van de Hoge Raad 
blijkt, door de niet bevoegde 
inspecteur die uitspraken doet, maar 
ook niet door andere overheidsdiena-
ren die tot uitspraken zouden kunnen 
komen met betrekking tot de 

omzetbelasting. Overigens geldt 
datzelfde ook voor alle andere 
rijksbelastingen. 

Ik voeg eraan toe dat veelal van de 
overheidsdienaren van andere 
departementen niet mag worden 
gevergd een grondige kennis te 
hebben van de belastingwetgeving, 
ook niet op het terrein van de 
omzetbelasting, terwijl juist de 
contractpartner waarom het hier 
gaat, namelijk de gemeente Rotter-
dam te dezen vertegenwoordigd door 
het havenbedrijf, gelet op de 
ervaringen die deze tak van de 
overheid heeft met de omzetbelas-
ting, ervan op de hoogte kan zijn dat 
er bepaalde problemen rijzen. 
Degene die bovendien een belang 
heeft, is de eerst aangewezene om 
zich met een verzoek om inlichtingen 
tot de bevoegde inspecteur dan wel 
tot het ministerie van Financiën te 
wenden. Dat neemt niet weg dat ik 
mijn toezegging op zichzelf wil 
herhalen. Wij kunnen bekijken of er 
verduidelijkingen in aanschrijvingen 
kunnen worden gegeven, maar dan 
moet ik de heer Rienks op het 
volgende wijzen. Een aanschrijving 
aan de belastingdienst houdt in dat 
een inspecteur naar de mening van 
het departement zich op een 
bepaalde wijze ten aanzien van 
bepaalde kwesties op de een of 
andere manier heeft te gedragen. 
Dat kan zijn een voor de belasting-
plichtige voordelig standpunt, dat 
kan zijn een voor de belastingplichti-
ge nadelig standpunt. Nu zullen voor 
de belastingplichtige voordelige 
standpunten over het algemeen niet 
leiden tot rechtsgedingen voor de 
belastingkamers van de gerechtsho-
ven. Daarentegen is het aannemelijk 
dat indien een uniforme gedragslijn 
voor de inspecties wordt voorge-
schreven door het departement die in 
het nadeel is van de belastingplichti-
ge, deze de voor hem openstaande 
beroepsmogelijkheden zal benutten. 
Deze kun je bij aanschrijving terecht 
niet ontnemen. 

Voor de omzetbelasting voeg ik er 
nog aan toe dat wij natuurlijk niet 
zonder meer altijd tot voor de 
belastingplichtige zeer plezierige 
regelingen kunnen komen. Afgezien 
van de omstandigheid dat deze 
belasting ook het nodige moet 
opbrengen — wij hebben daarom-
trent wel eens wat problemen in dit 
land — wil ik er ook op wijzen dat de 
omzetbelasting op dit ogenblik 
eigenlijk de belasting is waarbij de 
Nederlandse overheid niet meer alle 
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vrijheid van handelen heeft, minder 
althans dan met betrekking tot een 
aantal andere belastingen, omdat 
deze belasting in Europees kader het 
meest is geharmoniseerd en 
richtlijnen en aanwijzingen vanuit 
Brussel in acht dienen te worden 
genomen. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

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

Sluiting 14.50 uur. 
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een, van Johanna de la Court, over 
asielverlening aan vier Chileense 
studenten; 

een, van comité De Tulp, over 
bezuinigingen; 

een, van J.D.M.Steenbergen, over 
een huiszoeking bij het AMOK; 

een, van de belangengroep van 
Dragers van de Verzetsster Oost-Azië, 
over de commissie Indisch verzet; 

een, van het bestuur van de 
Rijksuniversiteit Leiden, over de 
SKG- notitie. 

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

8. het proefschrift 'Recht en 
politieke organisatie' door Th.Holter-
man. 

Dit proefschrift is opgenomen in de 
bibliotheek van de Kamer. 

Noot 2 (zie blz. 150) 

Lijst van ingekomen stukken, 
met de door de Voorzit ter 
te rzake gedane voorstel len: 

1. zeven Koninklijke boodschap-
pen, ten geleide van de volgende 
wetsvoorstellen: 

Goedkeuring van de op 11 oktober 
te Seoul tot stand gekomen 0vereen-
komst tot oprichting van het Multi la-
terale Agentschap voor lnvesterings-
garanties, met Bijlagen (19 558(R 
1309), nr. 3) ; 

Wijziging van de Waterstaatswet 
1900 (Stb. 176) in verband met het 
in beheer of onderhoud brengen van 
waterstaatswerken van het Rijk bij 
anderen, dan wel van anderen bij het 
Rijk (19 639); 

Bestendiging voor 1987 van de 
tijdelijke verhoging van de inkomsten-
belasting en de loonbelasting 
(19712) ; 

Wijziging van hoofdstuk VI 
(Ministerie van Justitie) van de 
begroting van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1984 (slotwet; 
derde wijzigingsvoorstel) (19 715) ; 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsvissershavenbedrijf te Umui -
den voor het jaar 1985 (19716) ; 

Wijziging van hoofdstuk VI 
(Ministerie van Justitie) van de 
begroting van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1985 (slotwet; 
tweede wijzigingsvoorstel) (19 717); 

Wijziging van de begroting van 
uitgaven en ontvangsten van het 
Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling 

A, voor het jaar 1984 (slotwet; 
tweede wijzigingsvoorstel) (19 719). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al 
gedrukt en rondgedeeld; 

2. een brief van de Voorzitter van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 
dat zij het haar door de Tweede 
Kamer toegezonden voorstel van 
wet, gedrukt onder nr. 19 323, heeft 
aangenomen. 

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

3. de volgende brieven: 
twee, van de minister van Binnen-

landse Zaken, te weten: 
een, ten geleide van het decentrali-

satie-overzicht 1986 (19 700-VII, nr. 
8); 

een, ten geleide van het aktiepro-
gramma minderhedenbeleid 
(19 705) ; 

een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, over voortzetting 
van de behandeling van door het 
vorige kabinet ingediende wetsvoor-
stellen (19 700-VIII , nr. 8); 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, over 
wetsvoorstel Leerlingenvervoer 
( 1 8 8 4 1 , nr. 26) ; 

een, van de minister van Economi-
sche Zaken, over het PNL (13 969, 
nr. 112); 

een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, ten geleide van het 
Meerjarenprogramma Natuur en 
Landschapsbehoud 1987-1991 
(19713) . 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

4. een brief van de staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen, 
over de nota Voorbereidend hoger 
onderwijs (19 114, nr. 5). 

De Voorzitter stelt voor, deze brief, 
die al is gedrukt, en de stukken 
19 114, 1 t /m 4, voor kennisgeving 
aan te nemen; 

5. de volgende brieven: 
een, van de ministervan Buitenland-

se Zaken, ten geleide van het 
jaarverslag ESA over 1985; 

een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, over groei en 
krimp bij universiteiten en academi-
sche ziekenhuizen 1987-1991 ; 

een, van de minister van Financiën, 
over toepassing van artikel 12 van de 
Comptabiliteitswet 1976; 

een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, ten geleide van het 
jaarverslag 1985 Cultuurtechnische 
commissie. 

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; 

6. de volgende brieven e.a.: 
een, van de Bosbouw en Cultuur-

technische School te Velp, over het 
STC-proces in het HAO; 

een, van de besturen van de 
(sub)faculteiten der letteren, over 
bezuinigingsmaatregelen; 

een, van mevr. M. Maters-Dannen-
burg, over het optreden van de M.E. 
tijdens een demonstratie in Woens-
drecht; 

een, van P. Krijgsman, over het 
politieoptreden in Woensdrecht. 
Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; 

7. het volgende proefschrift: 
'Ruimte voor bestuur, bestuur voor 

de ruimte' door M.E. Beek. 

Dit proefschrift is opgenomen in de 
bibliotheek van de Kamer. 

Noot 3 (zie blz. 164) 

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

1. de volgende brieven: 
twee, van de ministervan Onderwijs 

en Wetenschappen, te weten: 
een, ten geleide van het Weten-

schapsbudget 1987 (19 709); 
een, ten geleide van de notitie 

'Nascholing' (19718) ; 
twee, van de staatssecretaris van 

Onderwijs en Wetenschappen, te 
weten: 

een, over gemeentelijke regelingen 
leerlingenvervoer (18 8 4 1 , nrs. 28); 

een, over het conceptplan voor 
scholen (19 700-VIII, nr. 10); 

twee, van de minister van Econo-
mische Zaken, te weten: 

een, over de gemeentelijke 
herindeling Midden-Betuwe (19 138, 
nr. 20); 

een, ten geleide van een evaluatie 
Instir (19 700-XIII , nr. 7). 
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Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

2. de volgende brieven e.a.: 
een advies van de SVR over 'de 

Toeslagenwet in internationaal 
verband'; 

een, van mevrouw Bleyplool-Anink, 
over de zorg voor dieren; 

het jaarverslag 1985 van de 
Buitengewone Pensioenraad; 

een, van A.M.A.A. van de Ven-van 
Velthoven, over de strippenkaart; 

een, van Belinda Meuldijk en Rob 
de Nijs, over bezuinigingen op 
Onderwijs en W.V.C.; 

een, van J.H.D. van Solkema-Men-
se, over de Troonrede. 

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