4de vergadering

Dinsdag 23 september 1986
Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 141 leden, te
weten:
Aarts, Alders, Van Amelsvoort,
Beckers-de Bruijn, De Beer, Beinema, J.T. van den Berg, Biesheuvel,
Blauw, De Boer, Boers-Wijnberg,
Bolkestein, De Boois, Borgman,
Braams, Van der Burg, Van de Camp,
Castricum, De Cloe, Dales, Dijkstal,
Van Dis, Doelman-Pel, Dolman,
Duyn, Eisma, Engwirda, Van Erp, Van
Es, Esselink, Eversdijk, Franssen,
Frinking, Frissen, Van Gelder,
Gerritse, De Grave, Groenman,
Gualthérie van Weezel, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van der Hek,
Hennekam, Hermans, Hermes, De
Hoop Scheffer, Hummel, Huys, Van
lersel, Jabaaij, Janmaat-Abee,
Joekes, Jorritsma-Lebbink, Kamp,
Keja, Knol, Koetje, Kohnstamm, Kok,
De Kok, Kombrink, Korthals, Kosto,
Kraaijeveld Wouters, Krajenbrink,
Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Leerling, De Leeuw, Van
Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly, Linschoten, Mateman, Meijer, Melkert, Van
Mierlo, Moor, Moret-de Jong, Van
Muiden, Müller-van Ast, Niessen,
Van Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland,
Van Noord, Nuis, Nypels, OomenRuijten, Van Otterloo, Paulis, Ploeg, De
Pree, Pronk, Reitsma, Rempt-Halmmans de Jongh, Van Rey, Rienks,
Roethof, Roosen-van Pelt, Van der
Sanden, Schaefer, Schartman,
Scherpenhuizen, Schoo, Schutte,
Smits, Soutendijk-van Appeldoorn,
Spieker, Stemerdink, Swiidens-Rozendaal, Tazelaar, Tegelaar-Boonacker, E.G. Terpstra, G.H. Terpstra,
Tommei, Van Traa, Tuinstra, Den Uyl,
Ter Veld, Veldhoen, Te Veldhuis,
Vermeend, Verspaget, De Visser,
Van der Vlies, Van Vlijmen, Voorhoeve, Vos, Vreugdenhil, Vriens-Auer-

Tweede Kamer

bach, B. de Vries, K.G. de Vries,
Wallage, Weijers, Weisglas, Wiebenga, Wolffensperger, Wolters,
Wöltgens en Zijlstra,
en de heren Lubbers, minister-president, minister van Algemene Zaken,
Korthals Altes, minister van Justitie,
Brinkman, minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur,
mevrouw De Graaff-Nauta, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
De Graaf, staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

D
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Moor en Vermeend, in verband met
de verdediging van hun initiatiefvoorstel van wet in de Eerste Kamer;
Haas-Berger, Buurmeijer, Ter Beek,
Stoffelen en Van den Bergh, wegens
verblijf buitenslands, de gehele
week;
Worrell, wegens verblijf buitenslands,
ook morgen;
Herfkens, wegens verblijf buitenslands.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op
die lijst heb ik ook voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.

Regeling van werkzaamheden

(De lijst is opgenomen aan het eind
van deze weekeditie.) 1

Aan de orde is de b e ë d i g i n g van
e e n p l a a t s v e r v a n g e n d griffier
der K a m e r
De Voorzitter: De heer Koppen is in
het gebouw der Kamer aanwezig.
Ik verzoek de heer griffier hem
binnen te leiden.
Nadat de heer Koppen door de
griffier is binnengeleid, legt hij in
handen van de Voorzitter de
voorgeschreven verklaringen en
beloften af.
De Voorzitter: Ik wens u geluk met
uw eenparig ondersteunde benoeming en met de aanvaarding van uw
functie.

R e g e l i n g van w e r k z a a m h e d e n
De Voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten te stellen in de handen van:
a. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:
- de nota Vluchtelingenbeleid
(19637);
b. de vaste commissie voor Justitie:
• het wetsvoorstel Aanpassing van
het Burgerlijk Wetboek aan de
richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen inzake de aansprakelijkheid van produkten met
gebreken (19 636);
c. de vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Overgangswet ISOVSO in verband
met de invoering van het huisves-
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Voorzitter
tingsstelsel van de Interimwet op het
speciaal onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs (19 6 3 5 ) ;

De Voorzitter: Ik geef het woord
aan de heer Wallage, die het heeft
gevraagd.

week al kenbaar gemaakt, dat wij op
basis van een brief van de minister
van Buitenlandse Zaken over de
afspraken in Brussel over sanctiemaatregelen tegen Zuid-Afrika willen
overwegen om m e t de regering in
discussie te treden. Nu is die
informatie binnen en is tevens
gebleken dat de minister van
Buitenlandse Zaken deze week
afwezig is. Aangezien de Kamer
volgende week niet plenair vergadert
en daarna de algemene beschouwingen plaatsvinden, zou een debat in
de Kamer over de sanctiemaatregelen bijna één maand na afloop van
het overleg in Brussel nog niet
hebben plaatsgevonden. De fractie
van de Partij van de Arbeid vindt dat,
gezien het belang van de zaak en
gezien de noodzaak om vanuit
verschillende Europese parlementen
nu echt te reageren op het verloop
van het sanctiedebat, niet acceptabel. Ons voorstel is, gezien de vorige
bemoeienis van de minister-president bij het overleg in Den Haag over
de sancties, o m aanstaande donderdag te trachten met de regering over
dit onderwerp van gedachten te
wisselen. Daarbij is het uiteraard aan
de regering om te bepalen wie haar
daarbij vertegenwoordigt. Onze
gedachten gaan daarbij uit naar de
minister-president.

De heer W a l l a g e (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Wij hebben vorige

De heer A a r t s (CDA): Voorzitter! De
CDA-fractie deelt het gevoelen van

d. de vaste commissie voor het
Midden en Kleinbedrijf:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
U k w e t 1 9 3 7 (Stb. 627) en van enige
andere wetten in verband met de
privatisering van de Dienst van het
IJkwezen (privatisering Diest van het
IJkwezen) (19 6 3 0 ) ;
e. de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Pensioen- en spaarfondsenwet en
van de Wet betreffende verplichte
deelneming in een bedrijfspensioenfonds (19 638).
Ik stel voor, de volgende onderwerpen deze week niet te behandelen:
- de wetsvoorstellen 19 031
(NWO), 18 907 (COVRA), 18 803
(Griffierechten) en het wetsvoorstel
inzake gelijke behandeling, alsmede
de stukken inzake de C2-deponie en
de interpellatie van de heer Alders.
Daartoe wordt besloten.

Een tweede overweging die ons
doet aarzelen, is dat de heer Wallage
vorige week een brief heeft gevraagd
aan de ministervan Buitenlandse
Zaken. Naar mij bekend is, hebben
wij nu het communiqué van de EG
gekregen over de onderwerpen die
besproken zijn tijdens de vergadering
van de ministers van Buitenlandse
Zaken van de EG. W e l n u , ik wil de
heer Wallage vragen of hij die brief
bedoelde. Of bedoelde hij de brief,
die mij veel belangrijker lijkt, die de
minister van Buitenlandse Zaken aan
de Kamer zou doen toekomen met
betrekking tot de door Nederland in
te nemen positie na de besluitvorming in Brussel? Het lijkt mij dat het
voor ons zonder de brief van de
minister van Buitenlandse Zaken over
de Nederlandse positie niet eenvoudig is om te discussiëren, anders dan
over de besluiten die daar genomen
zijn. Wij willen graag van de regering
vernemen, hoe zij tegen het pakket
aankijkt dat in Brussel is afgesproken. Die gevoelens kennen wij nog
niet. Ik wil de heer Wallage dus in
overweging geven, te kiezen voor het
alternatief om, als er een brief is,
volgende week een mondeling
overleg te houden respectievelijk een
plenair debat later in deze maand.
De heer W e i s g l a s (VVD): Voorzitter!
Ook de VVD-fractie kan zich
voorstellen, dat de heer Wallage en

De heer Wallage (PvdA)

Tweede Kamer

de heer Wallage en van de PvdAfractie om op niet te lange termijn te
spreken met de regering over de
situatie in en de besluiten over
Zuid-Afrika. Wij zitten nu inderdaad
in een moeilijke positie, omdat de
minister van Buitenlandse Zaken
deze week niet in het land is. Dat
heeft onder meer tot gevolg, dat je
van de week niet kunt discussiëren
met de bewindsman die namens
Nederland de vergadering van de
ministers van Buitenlandse Zaken van
de EG heeft bijgewoond. Hij zou ons
uit eerste hand informatie kunnen
geven over de genomen formele
besluiten en over allerlei verwachtingen en zaken die en marge van zo'n
vergadering besproken zijn en die
voor onze besluitvorming van belang
zouden kunnen zijn. De fractie van
het CDA aarzelt ernstig, of wij het
voorstel van de heer Wallage moeten
volgen, te meer o m d a t misschien een
alternatief kan zijn o m volgende week
met de minister van Buitenlandse
Zaken een mondeling overleg te
hebben over deze zaak. Daarna
kunnen wij alsnog zien wat wij doen.

Regeling van werkzaamheden
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Voorzitter
zijn fractie op korte termijn willen
spreken over de recente besluiten in
de EG ten aanzien van Zuid-Afrika.
Toch zien ook wij er een groot
bezwaar in, dat dit deze week niet
kan met de bewindsman die namens
Nederland de onderhandelingen
heeft gevoerd en die ons het
allerbest kan informeren over al
datgene wat er tijdens die onderhandelingen en vooral ook en marge van
die onderhandelingen is gebeurd.
Daarom sluit ik mij aan bij het
voorstel dat de heer Aarts heeft
gedaan. Dit komt erop neer om op zo
kort mogelijke termijn in enigerlei
vorm overleg te voeren met de
minister van Buitenlandse Zaken.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Mijn
fractie heeft herhaalde malen
uitgesproken, geen behoefte te
hebben aan deze wet. Enkele
wijzigingen van de huidige Omroepwet hadden eenvoudiger en in onze
ogen dus doelmatiger kunnen zijn. In
deze wet wordt weinig aandacht
geschonken aan de technologische

ontwikkelingen die ook op dit
moment al plaatsvinden. Wij zijn
daarom bijzonder verheugd dat in
deze Kamer brede steun is gegeven
aan een motie terzake van onze
fractie. Ook de motie-Eshuis op stuk
nr. 151 over het aanwenden van
reclamegelden in de omroep heeft
onze steun en de steun van een
kamermeerderheid gekregen. Beide
zaken vragen om regeringsstandpunten op korte termijn en zijn naar onze
mening hard nodig om in de
komende jaren geen conservatief
consoliderend beleid te voeren, maar
een inventief stimulerend beleid,
waarin ruimte is voor nadere
besluitvorming en waarin het
mogelijk moet zijn om het publieke
bestel in Nederland te versterken.
Teleurstellend vinden wij de
uitkomsten van deze wet voor de
ontwikkeling van de regionale
omroep vanwege de centrale
financiering. Wij hebben grote zorg
voor de rechtspositie van het
personeel. Ook de ontwikkelingen op
het gebied van de lokale omroep zijn
door het afwijzen door vooral de
VVD-fractie van de lokale reclamemogelijkheden zeer teleurstellend te
noemen.
De komst van een derde net met
de mogelijkheid van meer aandacht
voor cultuur- en kunstprogramma's
komt tegemoet aan onze wensen.
Het inleveren van zendtijd voor dat
doel blijven wij betreuren. De
cultuurpolitieke doelstelling die wij
op omroepgebied voorstaan, kan met
een derde net versterkt worden. Het
niet doorgaan van de positieve
wilsverklaring en de mogelijkheid
voor omroepen o m leden te winnen,
ook ondere jongere kijkers, versterken naar onze mening de positie van
het publieke bestel. Daarbij was een
concessiesysteem om rust te
verkrijgen aan het ledenwerffront een
grote verbetering geweest, zeker nu
de regering geen verruiming van
financiële middelen voor verhoging
van het uurbedrag voor programmakosten voor Nederlands produkt
beschikbaar wil stellen. Uitbreiding
van de STER, mits in deze constructie, waardoor de invloed van
reclamegeld op de inhoud van
programma's voorkomen wordt,
heeft onze instemming.
Wij constateren dat de inhoud van
het regeerakkoord van CDA en VVD
verstarrend heeft gewerkt op de
discussies in tweede termijn over
deze wet. Niet het verwerven van
meerderheden voor bepaalde
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De heer W a l l a g e (PvdA): Voorzitter!
Wij zijn ervan uitgegaan dat de
regering niet alleen met één mond
spreekt, maar dat het gezien de
voorgeschiedenis ook helemaal niet
zo onlogisch zou zijn, als wij het
gesprek met de minister-president
zouden voeren. Wat er naar ons
oordeel in ieder geval behoort te
gebeuren, is dat een parlement als
het Nederlandse de conclusies van
Brussel bespreekt, beoordeelt en
daar desgewenst uitspraken over kan
doen. Ik wil niet onwrikbaar zijn in
deze gedachtenwisseling over de
procedure. Waar het ons om gaat, is
dat dit debat op de kortst mogelijke
termijn kan plaatsvinden en dat de
Kamer ook tot uitspraken kan komen
als zij dat wenst. Dit kan niet in een
mondeling overleg gebeuren,
behalve in een heel getrapte vorm.
Wellicht kunnen wij elkaar vinden in
de afspraak dat wij ervoor zorgen dat
wij volgende week in UCV-verband
die gedachtenwisseling met de
minister van Buitenlandse Zaken
kunnen hebben. Dan kan de gehele
parlementaire procedure op dat punt
ook afgehandeld worden.
De heer A a r t s (CDA): Voorzitter! Dit
lijkt mij een uiterst originele gedachte
om beide wensen met elkaar te
verenigen. Dan hebben wij de
ministervan Buitenlandse Zaken in
ons midden en hebben wij tevens de
mogelijkheid om in de commissie
uitspraken te vragen. Die uitspraken
hebben dan politieke draagwijdte en
daarover kan dan in de plenaire
vergadering gestemd worden.
De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, donderdag definitief te beslissen.

De Voorzitter: Ik geef het woord
aan de heer Wolffensperger, die het
heeft gevraagd.
De heer W o l f f e n s p e r g e r (D66):
Voorzitter! Mijn vraag is of de
stemmingen over de W e t personenvervoer één dag kunnen worden
uitgesteld, omdat er een aantal
technische wijzigingen in amendementen is aangebracht. Deze zijn niet
van materiële aard, maar wel zodanig
dat er even een nieuw beeld van de
stemmingen moet worden gemaakt.
De Voorzitter: In dat geval zou ik de
stemmingen twee dagen uit willen
stellen. Dat is gebruikelijk. In ieder
geval wordt er op woensdag zo
weinig mogelijk gestemd. De
stemmingen over de W e t personenvervoer zullen dus donderdag na de
middagpauze plaatsvinden.
Ik geef het woord aan mevrouw
Van Heemskerck Pillis-Duvekot, die
het heeft gevraagd.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Voorzitter!
Zou u de minister van Buitenlandse
Zaken willen vragen, de Kamer
schriftelijk een verslag en evaluatie te
doen toekomen van de Europese
ontwapeningsconferentie in Stockholm?
De Voorzitter: Dat zal ik doen.

Aan de orde is de e i n d s t e m m i n g
over het wetsvoorstel Regels
b e t r e f f e n d e de verzorging van
radio- en t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s ,
de o m r o e p b i j d r a g e e n de
s t e u n v e r l e n i n g aan p e r s o r g a n e n
(Mediawet) (19136)
(Zie vergadering van 17 september
1986.)
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

D
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Van Nieuwenhoven
standpunten in deze Kamer, maar het
machtswoord voor het regeerakkoord
bepaalt zo mede de uitkomst van het
kamerdebat.
De Voorzitter: Dit is een polemiek
en dat weet u. Het gaat alleen om uw
stem. Bovendien bent u ver over uw
tijd heen.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Eén zin nog, Voorzitter. Wij
zijn het eens met één punt, namelijk
dat de hoofddoelstelling van de w e t
niet-commercieel blijft. Vanwege het
instandhouden van deze doelstelling
zal mijn fractie voor dit wetsontwerp
stemmen.

•
De heer W o l f f e n s p e r g e r (D66):
Mijnheer de Voorzitter! De fractie van
D66 is de discussie en het eindresultaat overziende, t o t de conclusie
gekomen dat wij deze Mediawet niet
onze stem kunnen geven. Wij hebben
daarbij overwogen dat het wetsontwerp op een aantal punten
technische verbeteringen brengt.
Daar staat echter tegenover dat op
een aantal wezenlijke punten het
huidige wetsvoorstel bij ons op
onoverkomenlijke bezwaren stuit.
Ik noem drie van deze bezwaren.
1) Wij menen dat het onderscheid
dat wordt gemaakt binnen de
categorie buitenlandse omroepprogramma's vanuit de lidstaten van de
EG nu al in strijd is met Europees
recht en zeker met de gedachte
daarachter. Bovendien vrezen wij dat
deze strijd ertoe leidt dat wij nog
voor het einde van deze regeerperiode opnieuw over deze materie
moeten beslissen. 2) Door de starre
afwijzing van lokale en regionale
reclame krijgen de lokale en regionale omroepen niet de reële kans die in
onze ogen noodzakelijk en wenselijk
is. 3) Wat het landelijk bestel betreft,
zijn wij het niet eens met de voorgestelde structuur die concurrentiebevorderend werkt tussen de omroepen. Bovendien verwerpen wij de
gedachte dat tegen de achtergrond
van het regeerakkoord de verantwoordelijkheid over de toekomstige
structuur van het bestel wordt
afgeschoven naar Hilversum.
Voorzitter! Onze bezwaren op de
voor ons wezenlijke punten zijn zo
groot, dat wij tegen deze Mediawet
zullen stemmen.
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D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van de RPF
heeft na veel wikken en wegen
besloten het wetsvoorstel inzake de
nieuwe Mediawet niet te steunen.
Een aantal door mijn fractie als
negatief beoordeelde punten in de
Mediawet noem ik nog heel kort. Er
is een opening gemaakt naar
commerciële televisie en radio. Deze
opening zal mogelijk op korte termijn
verder worden opgerekt. Het unieke
omroepbestel dat wij in Nederland
kennen komt daarmee onder zware
druk te staan.
Er wordt ruimte geschapen voor
een derde net, waaraan geen enkele
behoefte is. Omroepen worden
verplicht de verenigingsvorm aan te
nemen. De minister heeft verzuimd in
de wet bepalingen op te nemen die
het vloeken en het uitzenden van
aanstootgevende programma's
moeten tegengaan. Er is geen
bepaling opgenomen die veilig stelt
dat de samenstelling van de mediaraad zo representatief mogelijk zal
zijn voor het brede scala van
stromingen, die wij in medialand
kennen. Steun aan noodlijdende
bladen wordt nu wettelijk geregeld
en aan die vorm van steunverlening
heeft mijn fractie geen enkele
behoefte.
Dat alles bij elkaar genomen heeft
ons, naast de positieve aspecten die
de wet ook kent, zoals bij voorbeeld
de splitsing van de NOS, uiteindelijk
doen beslissen onze steun aan dit
wetsvoorstel te onthouden. Voorts is
het onze indruk dat deze wet geen
lang leven beschoren zal zijn.

D
De heer V a n der V l i e s (SGP):
Mijnheer de Voorzitter! De SGP-fractie heeft na ampele overweging
besloten, tegen de Mediawet te
stemmen. De belangrijkste overweging daarvoor is, dat artikel 48 — het
eerdere artikel 47 — ons te weinig
instrumenten biedt o m voldoende
greep te hebben op inhoudelijke
aspecten van bepaalde programma's.
Het gaat ons daarbij om godslastering, zedenkwetsing, gezagsondermijning en andere, eventueel
strafbaar te achten feiten. Hierover is
uitvoerig gesproken. Amendering
door de RPF en door de SGP heeft
niet de eindstreep gehaald. Daarom
weegt dit punt voor ons bijzonder
zwaar.

Stemmingen

Een tweede overweging betreft het
beginsel van non-commercialiteit. Dit
beginsel zal vooral op termijn
bepaald onder druk staan.
De derde overweging betreft de
leeftijdsgrens. Deze is bij amendering
verlaagd van 18 naar 16 jaar. De
positieve wilsverklaring is omgebogen naar de negatieve wilsverklaring.
Ten slotte is naar onze opvatting niet
voldoende zorgvuldig omgegaan met
een wetstekst over het begrip
representativiteit. Dat is in deze wet
toch een belangrijk begrip.

D
De heer S c h u t t e (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Uit mijn bijdrage bij de
behandeling van het voorstel voor de
Mediawet is voldoende duidelijk
geworden dat ik bepaald niet overliep
van enthousiasme voor het voorstel
zoals het ons is voorgelegd en zoals
het nu voor eindstemming wordt
aangeboden. Bij diverse gelegenheden, ook bij stemmingen over
verschillende amendementen, heb ik
duidelijk gemaakt op welke punten
mijn bezwaren vooral betrekking
hebben. Ik noem in het bijzonder het
toezicht. De Kamer kreeg de kans o m
dat toezicht in de wet beter te
verankeren; zij heeft deze kans laten
liggen.
Wij mogen hopen dat de toezegging van de minister om te werken
aan een wijziging van het Wetboek
van Strafrecht een materiële
betekenis zal hebben. Niettemin
moet er nog een antwoord gegeven
worden op de technologische
ontwikkelingen waar wij in medialand
voor staan. Dat antwoord wordt in de
huidige wetgeving onvoldoende
gegeven. Wij moeten bovendien in
aanmerking nemen dat het antwoord
dat nu wordt gegeven, zeer gedateerd is en waarschijnlijk binnen
afzienbare tijd opnieuw moet worden
overwogen. Dit alles in aanmerking
nemend en daarbij in rekening
brengend dat er, gezien de politieke
verhoudingen, niet meer inzat dan
ons nu is voorgelegd, concludeer ik
dat ik geen vrijheid heb om mijn stem
aan dit wetsvoorstel te onthouden.

D
De heer Lankhorst (PPR): Voorzitter! Onze inhoudelijke kritiek op het
wetsvoorstel hebben wij in twee
termijnen verwoord. Ik heb daaraan
niets toe te voegen. Dat betekent,
dat onze inhoudelijke kritiek zodanig
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Lankhorst
is dat wij tegen dit wetsvoorstel
zullen stemmen. Wij doen dit vooral
ook vanwege punt 10 van de
mediaparagraaf, waarbij de minister
en het kabinet niets kunnen doen
zonder de steun van de beide
regeringsfracties. Het zijn diezelfde
regeringsfracties die, op twee leden
van het CDA na, hebben uitgesproken dat commercie in het huidige
bestel mogelijk moet zijn. Daar willen
wij ons met alle geweld tegen keren.
Daarom stemmen wij tegen dit
wetsvoorstel.
De Voorzitter: Ik stel voor, de door
de regering voorgestelde wijzigingen
(stuk nr. 190) aan te brengen.
Daartoe wordt besloten.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de PvdA, het GPV
en de PSP voor dit wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Aan de orde zijn de s t e m m i n g e n in
verband met het wetsvoorstel
W i j z i g i n g v a n de W e t t o e z i c h t
s c h a d e v e r z e k e r i n g s b e d r i j f (19
329)

(Zie vergadering van 18 september
1986.)
In stemming komt het amendementVan Muiden/Van Rey (stuk nr. 14, I).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de PSP en het GPV
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. 14 voorkomende amendement als aangenomen kan worden
beschouwd.
Artikel I, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementVan Muiden/Van Rey (stuk nr. 14, I),
wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen II t / m XIV worden
zonder stemming aangenomen.
Artikel XV, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementVan Muiden/Van Rey (stuk nr. 14,
II), wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen XVI t / m XXXIV en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde zijn de s t e m m i n g e n in
verband met het wetsvoorstel
W i j z i g i n g van d e g e m e e n t e l i j k e
indeling door g r e n s w i j z i g i n g
t u s s e n de g e m e e n t e n B r e d e r w i e d e e n Z w a r t s l u i s (19 056).
(Zie vergadering van 18 september
1986.)
Het wetsvoorstel wordt, na goedkeuring van de onderdelen, zonder
stemming aangenomen.
De Voorzitter: De heer De Visser
heeft mij verzocht, de beraadslaging
over de door hem bij dit wetsvoorstel
ingediende motie te heropenen. Ik
stel voor, aan dit verzoek te voldoen
en dit onderwerp na het vragenuurtje
aan de orde te stellen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de b e a n t w o o r d i n g
v a n v r a g e n , gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
Orde door het lid Melkert aan de
minister van Buitenlandse Zaken ad
interim, over de u i t w i j z i n g v a n 2 5
d i p l o m a t e n v a n de S o v j e t - v e r t e g e n w o o r d i g i n g bij de V e r e n i g d e
Naties

D

Minister Brinkman wordt
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De heer M e l k e r t (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Namens mijn fractie
wil ik graag de volgende vragen aan
de regering voorleggen:
1. Welke zijn de geldende regels
met betrekking tot de omvang van
nationale vertegenwoordigingen bij
het hoofdkwartier van de Verenigde
Naties? Is de uitleg hiervan een
uitsluitend unilaterale aangelegenheid van het gastland?
2. Is de regering van mening, dat
de uitwijzing van 25 diplomaten van
de Sovjet-vertegenwoordiging bij de
VN op grond van de argumentatie
dat de Sovjet-missie onredelijk groot
is, in strijd is met de verdragsverplichtingen van de Verenigde Staten
inzake de vestiging van de hoofdzetel
van de VN, zoals is verklaard door de
secretaris-generaal van de VN? Ik
verwijs hierbij naar de Volkskrant van
19 september jl.
3. Deelt de regering de bezorgdheid, dat van deze stap een klimaatverslechterende invloed uitgaat op
de in het kader van de Algemene

gefeliciteerd
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Melkert
Vergadering plaatsvindende discussie over de toekomst van de VN?
4. Wil de regering haar invloed
aanwenden ten einde zo mogelijk in
het kader van de Europese Politieke
Samenwerking deze kwestie in de
Algemene Vergadering van de VN
aan de orde te stellen?
5. Is de regering bereid haar
opvattingen ter zake ter kennis te
brengen van de Amerikaanse
regering? Zo ja, op welke wijze? Zo
nee, waarom niet?

D
Minister Lubbers: Mijnheer de
Voorzitter! Regels over de vertegenwoordiging van lidstaten bij de
Verenigde Naties in New York zijn
vastgelegd in de zogenaamde
Headquarters Agreement. Hieruit
volgt onder meer dat de omvang van
deze vertegenwoordiging voorwerp
van consultatie dient te vormen
tussen het gastland, de zendstaat en
de betrokken organisatie. Daarnaast
is van belang het Weense verdrag
over de vertegenwoordiging van
staten bij internationale organisaties.
In dit verdrag is de verplichting van
de zendstaat vastgelegd een missie
te hebben van "redelijke en normale
o m v a n g " . Wat redelijk en normaal is
wordt bepaald door de functies van
de organisatie, de behoefte van de
betrokken missie en de omstandigheden in het gastland.
De tweede vraag betreft de
uitwijziging van 25 diplomaten. De
secretaris-generaal van de Verenigde
Naties heeft op de 18e van deze
maand onder meer gesteld dat de
Verenigde Naties de Amerikaanse
maatregelen als onverenigbaar met
het Headquaters Agreement
beschouwt. Voorts heeft hij gesteld
dat het juridische dispuut in deze
voortvloeit uit het feit dat het in casu
gaat om een collectieve uitwijzing die
niet gerelateerd is aan het gedrag
van individuele stafleden van de
Sovjet-missie. De regering heeft
geen reden deze opvatting van de
secretaris-generaal van de Verenigde
Naties te betwisten. In rond Hollands
betekent dat: wij stellen ons daar
achter, ook omdat de laatste dagen
door de Verenigde Staten niet geheel
duidelijke verklaringen over de reden
tot uitwijzing worden gegeven, die
ons tot een ander oordeel zouden
kunnen brengen.
Ik kom thans aan de beantwoor-
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ding van de derde vraag. Ik meen,
dat beide partijen in overleg met de
secretaris-generaal van de VN in
staat moeten zijn het meningsverschil bij te leggen. Ik zeg dat niet zo
maar, maar ik relateer hier aan de
geldende regel: het behoort daar
gedrieën bezien te worden.
Wat de vierde en vijfde vraag
betreft, merk ik op, dat wij het,
gezien de thans ontstane situatie en
gezien de voorgeschreven procedure
van consultatie, moeten hebben van
overleg tussen betrokkenen. Het
overleg moet niet bij voorbaat
worden bepaald door nader gepreciseerde standpuntbepalingen
onzerzijds. Wij zullen vooral gebruik
moeten maken van de rol van de
secretaris-generaal van de VN zelf,
die zelf heeft aangeboden, hierover
te willen spreken. Het betreft hier
een reactie van 18 september jl.. De
secretaris-generaal staat met de
betrokken partijen in contact en wil
verder behulpzaam zijn. Intussen is
collega Van den Broek, zoals de
Kamer weet — anders stond ik hier
niet — op dit ogenblik in New York.
Ik vertrouw erop dat hij in voorkomende gevallen in zijn gesprekken
langs de lijnen, die ik hier gegeven
heb, dus het ons stellen achter de
secretaris-generaal van de Verenigde
Naties, zal handelen.

D
De heer M e l k e r t (PvdA): Voorzitter!
Ik dank de minister-president voor
zijn antwoord, in het bijzonder met
betrekking tot de juistheid van de
erkenning van de positie van de
secretaris-generaal van de Verenigde
Naties. Het is belangrijk dat de
lidstaten hun hoogste dienaar in het
kader van de Verenigde Naties op
deze wijze de ondersteuning verlenen
die uit het Verdrag van 1947,
waarnaar verwezen is, valt af te
lezen. W e l blijft nog over de vraag op
welke wijze de Nederlandse regering
denkt in New York via minister Van
den Broek, die daar nu is, deze zaak
aan de orde te stellen. Graag wil ik
daaromtrent een aanvullende vraag
aan de minister-president stellen.

duidelijk was. De heer Melkert heeft
deze correct weergegeven in zijn
reactie.
Wat het vervolg betreft willen wij
aanhaken op het aanbod c.q. de
uitnodiging van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, aan de
twee betrokken andere partijen om
deze zaak met hem te bespreken. Ik
denk dat wij onze ondersteuning
hieraan kunnen geven door in onze
contacten met de meest betrokkenen
— maar misschien ook in iets
ruimere zin, als dit van betekenis is
— dit standpunt uit te dragen. Ik
geloof, dat de zaak daarmee het
meest gediend is. Ik vertrouw erop
dat collega Van den Broek dat in zijn
bilaterale gesprekken zal doen. Het
heeft weinig zin, dat wij hier —juist
omdat hij ter plekke aanwezig is —
brieven over schrijven.

Aan de orde is de b e a n t w o o r d i n g
v a n v r a g e n , gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
Orde door het lid Beckers-de Bruijn
en door het lid Kok aan de ministerpresident, over e e n e v e n t u e l e
k a n d i d a t u u r van de heer Ruding
voor de f u n c t i e van d i r e c t e u r van
het I n t e r n a t i o n a l e M o n e t a i r e
Fonds.

D
Mevrouw B e c k e r s (PPR): Voorzitter!
Mijn vragen luiden
1. W o r d t ernstig overwogen, de
heer Ruding kandidaat te stellen voor
de functie van directeur van het
Internationale Monetaire Fonds?
2. Acht u een eventueel vertrek van
de minister van Financiën, zo kort na
het aantreden van het kabinet, in
overeenstemming met de regels van
politiek fatsoen?
3. Hebt u overwogen, een andere
Nederlandse kandidaat naar voren te
schuiven, bij voorbeeld de heer W.F.
Duisenberg, op dit moment president
van de Nederlandsche Bank?

D

Minister Lubbers: Voorzitter! Het
antwoord wordt een herhaling. Wat
betreft de hoofdzaak heeft de
regering in dezen haar positie
bepaald. Dit is mede uitgelokt door
de vragen van de heer Melkert. Ik
dacht dat deze positiebepaling

De heer K o k (PvdA): Voorzitter!
Aanvullend nog de volgende vragen.
1. Heeft het kabinet over een
mogelijke kandidatuur van de heer
Ruding voor de functie van directeur
van het Internationale Monetaire
Fonds beraadslaagd?
2. Wanneer wordt er een beslis
sing over de benoeming van de
nieuwe directeur verwacht?
3. Is tijdens de formatie van het
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Kok

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR)

kabinet een mogelijk tussentijds
vertrek van de minister van Financiën
aan de orde geweest?
4. Was het de formateur bekend
dat de minister van Financiën een
andere functie ambieerde toen hij
voor een ministerspost in het huidige
kabinet werd gevraagd?
5. Vindt de minister-president het
juist, dat in het debat over de
Miljoenennota 1987 namens de
regering het woord wordt gevoerd
door een minister van Financiën die
te kennen heeft gegeven, een andere
functie te ambiëren?

D
Minister Lubbers: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb zondagavond
jongstleden een gesprek gehad met
de minister van Financiën over deze
aangelegenheid. Waarom? Omdat op
de bijeenkomst van de ministers van
Financiën in het afgelopen weekend
is gebleken dat de heer De la
Rosière, de huidige directeur van het
Internationale Monetaire Fonds,
enkele jaren voor het aflopen van zijn
ambtstermijn wil vertrekken. Verder
heb ik een gesprek met collega
Ruding gehad omdat hij er rekening
mee hield, dat er de komende week
in Washington, waar de ministers
van Financiën zich heen begeven in
verband met een vergadering van het
Internationale Monetaire Fonds, niet
alleen zal worden gesproken over het
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te betreuren vroegtijdige vertrek van
de heer De la Rosière, maar ook
meteen al over de vervulling van deze
vacature. Hij vroeg zich af, hoe hij
zich zou opstellen als een goed deel
van de landen die in het geding zijn,
hem benaderden voor een mogelijke
kandidatuur voor deze post, hetgeen
hij niet onwaarschijnlijk acht. Ik heb
dit met de heer Ruding besproken en
er ook daarna nog contacten met
hem over gehad.
Er heeft nog geen kabinetsberaad
over deze kwestie plaatsgevonden.
Wel heb ik de collega's in het kabinet
ingelicht over dit gesprek met de
heer Ruding en ik heb mijn aanvankelijke opvatting in dezen uiteengezet.
Dat wil ik ook hier wel doen. Ik noem
mijn opvatting aanvankelijk omdat ik
er nog verder overleg met collega's
en politiek overleg over wil voeren.
Indien blijkt dat een royale meerderheid inderdaad een beroep op
collega Ruding doet — hij is een
bekende in die kringen, zoals men
weet; hij is onder meer voorzitter van
het interim-committee — dan vind ik
dat hij ernstig zou moeten overwegen
om die uitnodiging ^ .,;_...aarden.
Dat leidt onmiddellijk tot enkele
vragen. Kan dit in relatie met zijn
verantwoordelijkheden in het
kabinet? Om welke termijn gaat het?
Ook de vragen van de heer Kok wil ik
in dit verband beantwoorden.
Allereerst de zaak ten principale.
Wat is de afweging? Die is: moeten
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wij vaststellen dat de heer Ruding —
hij is dat in ieder geval naar mijn
oordeel — een zeer goede minister
van Financiën is die wij niet kunnen
missen, zodat men het in het IMF
maar moet uitzoeken, of zeggen wij:
het IMF is zeer belangrijk; wij moeten
ernstig overwegen om de kennelijk
beste beschikbare Nederlander - ik
kom zo dadelijk nog op de vraag van
mevrouw Beckers op dit punt —
inderdaad daarvoor beschikbaar
stellen? In het licht van de internationale oriëntatie van Nederland ben ik
van mening dat wij, alles afwegende,
tot die positieve opstelling zouden
moeten komen. Ik wijs er in dit
verband op dat wij in de loop der
jaren wat de vervulling van dit soort
posten door Nederlanders betreft in
een volstrekt andere situatie zijn
gekomen dan in het verleden het
geval was. Ik roep in herinnering de
situatie waarin wij niet alleen deze
post bij het IMF vervulden, in de
persoon van de heer Witteveen, maar
waarin wij ook de heer Van Lennep
bij de OECD hadden, de heer Boerma
bij de FAO en inderdaad de heer
Luns bij het bondgenootschap, de
NAVO. Toen is wel eens gezegd dat
dit w a t te veel van het goede was
voor Nederland. Wij zijn echter
geleidelijk aan in een andere situatie
terechtgekomen, namelijk die waarin
Nederland geen enkele internationele
post meer bezet. Ik heb de indruk dat
men zeer selectief is in het bezetten
van dit soort heel belangrijke posten.
Dat is geheel terecht. Het komt niet
of slechts heel zelden voor dat een
land op de schaal van Nederland de
kans krijgt om een dergelijke post te
vervullen. Er is hierbij geen sprake
van automatismen en er zijn geen
roulatieschema's. De enige gewoonte is dat het een Europeaan is. Ik sluit
niet uit dat er andere kandidaten uit
Europa gesteld zullen worden.
Hiermee is al aangegeven dat het in
dit stadium niet gaat om beslissingen, doch om oriëntaties. Ik ben
echter van mening dat in dit huis een
maximum aan openheid in acht moet
worden genomen. Ik geef de Kamer
dus mijn aanvankelijke opvattingen,
met de motieven.
Ik heb uiteraard ook met collega
Ruding besproken — dit heb ik ook
de andere collega's laten weten —
op welke termijn dit aan de orde zou
zijn, indien het zich in de komende
week aftekent. Naar mijn oordeel kan
dit niet eerder aan de orde zijn dan
na de verdediging van de begroting
die door hem als minister van
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Financiën is ingediend. Collega
Ruding deelt dit oordeel. Hetzelfde
zou naar mijn oordeel moeten gelden
voor wat ik noem de witte vlekken die
in de Miljoenennota zijn aangeduid.
Dat betreft een aantal beslissingen
die tegen de jaarwisseling zouden
moeten w o r d e n genomen. Ik zal ze
nu niet o p s o m m e n , want ze zijn te
vinden in de Miljoenennota. Het
betreft elementen uit het regeerakkoord, waarvan nog nadere invulling
moet plaatsvinden. Het ligt in de
bedoeling, de Kamer hiervan aan het
einde van het jaar de opvatting van
de regering te geven, opdat hierover
waarschijnlijk aan het begin van het
volgende jaar kan worden gedebatteerd. Feitelijk hebben wij het dan
over pakweg Pasen of 1 mei volgend
jaar. Indien het allemaal op deze
manier zou gaan, zou een eventuele
nieuwe minister van Financiën,
opgenomen in de ploeg, de voorbereiding ter hand kunnen nemen van
de volgende begroting. Dat is dus
niet de begroting voor het volgende
jaar, maar het jaar daarna. Dit lijkt mij
de ordelijke cesuur, even afgezien
van de hoofdvraag zelf. Dit betreft
dus het tijdsaspect.
Ik wil er geen misverstand over
laten bestaan dat collega Ruding mij
zondagavond heeft gezegd dat hij
weliswaar gemotiveerd is voor het
aanvaarden van een dergelijke
functie, maar dat hij, gezien het
verrassend vroege moment van de
vacature, er absoluut niet voor in
aanmerking wil komen, indien
ondergetekende resp. het kabinet
zou vinden dat hij daarvoor niet
beschikbaar zou moeten zijn.
Daarover m a g geen misverstand
bestaan. Dat is de naar mijn oordeel
juiste opvatting die collega Ruding
op dit punt heeft.
Ik kom nu even in het bijzonder
terug op de tweede vraag van de
geachte afgevaardigde mevrouw
Beckers. Het is nu niet een zaak van
een persoon die ineens iets anders
wil gaan doen. Het is een zaak van
afweging van het belang van het land
in relatie t o t de internationale
organisatie. Dat is een afweging die
wij met elkaar te maken hebben.
Ik noem nu nog enkele meer
specifieke punten. Een voor de hand
liggende vraag is inderdaad, of er
geen andere Nederlander beschikbaar is, als ik het argument gebruik
dat het voor Nederland goed is om
mensen beschikbaar te houden voor
het geval anderen ze geschikt achten
voor dit soort functies. In dit verband

wordt de naam van de heer Duisenberg genoemd. Ik heb mij bij de heer
Duisenberg vergewist van twee
punten. Ten eerste heb ik hem
gevraagd of hij eventueel beschikbaar zou willen zijn om te kandideren.
Zij antwoord was categorisch: onder
geen enkele omstandigheid.
Mijn tweede vraag was hoe hij dit
zag in relatie tot een eventuele
kandidatuur van Ruding. Het
antwoord van de heer Duisenberg
was: Dat zou voor het IMF een prima
keuze zijn.
Na mijn mening is het niet
realistisch o m de heer Duisenberg na
ommekomst van deze vragenronde
nog eens te bellen. Dat heeft
helemaal geen zin; daarvoor ken ik
hem voldoende. Ik kan natuurlijk ook
niet de internationale situatie en de
afwegingen ter zake beoordelen,
maar het w o o r d van de heer
Duisenberg is voldoende.
De geachte afgevaardige de heer
Kok heeft een aantal vragen gesteld.
Een van die vragen was of de
mogelijkheid dat de heer Ruding de
heer De Larosière zou gaan opvolgen
wel eens eerder besproken was. Het
antwoord op die vraag is " j a " . Al
lang geleden, toen de heer Ruding
niet alleen in ons land maar ook
internationaal zo snel naam en faam
vergaarde, werd er wel eens
gefluisterd: hebben wij hier niet te
maken met de opvolger van de heer
De Larosière?
De heer De Larosière vertrekt wel
erg voortijdig, doch binnen zijn
tweede ambtstermijn. Het was al
mogelijk geweest, dat hij na het
verstrijken van zijn eerste termijn was
vertrokken. Binnen de systematiek
van het IMF was het maken van een
tweede termijn mogelijk. Men ging er
toen ook van uit, dat hij die tweede
termijn gemotiveerd zou afmaken.
Die tweede termijn zou half 1988
aflopen. Ik kom nu bij het tweede
moment, dat gesproken is over een
eventuele opvolging van de heer De
Larosière door de heer Ruding. De
heer Ruding heeft mij inderdaad
gezegd, dat hij nog wel eens voor
een moeilijk probleem zou kunnen
komen te staan ergens in de tweede
helft van deze kabinetsperiode als De
Larosière weggaat, omdat dan de
kandidatuur op hem zou kunnen
afkomen. Wij hebben toen afgesproken, daarover nog geen posities in te
nemen, niet in de laatste plaats
omdat het niet de eerste keer in dit
leven zou zijn dat dingen anders
lopen dan verwacht. Wij hebben

gezegd: als het moment daar is
zullen wij bekijken wat wij moeten
doen. Zo was de situatie. De
plotselinge vervroeging van het
vertrek van de heer De Larosière met
anderhalf a twee jaar heeft de heer
Ruding zeer verrast zo niet verward.
Wat de procedure betreft, stel ik
mij het volgende voor. Ik zal dezer
dagen mijn aanvankelijke opvatting
trachten te preciseren in nader
contact met collega's en andere
mensen die dit in nauwere zin
politiek aangaat. Ik heb mijn aanvankelijke opvatting hier heel duidelijk
gegeven. Intussen zal in Washington
moeten blijken, hoe de kaarten
liggen; of inderdaad de aandrang op
Ruding zo groot zal blijken te zijn als
waarvoor nu enkele indicaties
aanwezig zijn. Dat moet ter plekke
blijken. Ik stel mij voor daarover
vrijdag in de collegiale kring verder te
spreken.
De laatste vraag van de geachte
afgevaardigde de heer Kok was, hoe
wij dit nu moeten zien in de staatkundige verhoudingen. In deze vraag wil
ik mij wat meer precies verdiepen.
Het komt mij nu voor dat op zich zelf,
wanneer het in het belang van het
land is en goed te verdedigen, zo niet
geboden is, een tussentijds vertrek
van een minister mogelijk moet zijn.
Dit moet niet zozeer mogelijk zijn
voor zijn persoonlijke carrière, maar
vanwege de belangen die in het
geding zijn bij het vervullen van een
dergelijke belangrijke post. Ik heb de
belangen omschreven. Ik geef
ronduit toe, dat voor mij de afweging
moeilijk was en is, gelet op het
moment en de grote rol die deze
collega speelt in het kabinet.
Desalniettemin ben ik van mening —
daarom geef ik deze aanvankelijke
opvatting — dat het staatsrecht en
ook het fatsoen zich absoluut niet
verzetten.
Ik heb natuurlijk wel problemen
o m , als het zover komt, een goede
opvolger te vinden. Ik zeg het nu heel
praktisch; hier gaat het namelijk o m :
kan ik de verantwoordelijkheid op mij
nemen en zeggen: " J a , ik heb er
vertrouwen in dat ik de Koningin
weer een goede minister van
Financiën kan voordragen". Hier
komt het op neer en dit is de kern
van de kwestie.
Dan gaat het in dezen ook o m de
verhouding tot het parlement, waarbij
wij ons in een situatie bevinden dat
iemand gevraagd is voor een post en
dat bekend is dat de desbetreffende
persoon deze post over enige tijd
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gaat vervullen. Die situatie doet zich
nu nog niet voor, maar volgende
week zouden wij ons, menselijkerwijs
gesproken, daarin kunnen bevinden.
Veel landen hebben hebben namelijk
inmiddels een besluit genomen.
Ik geef nu mijn opvatting. Ik doe
dat kort. Het vertrek is zeer wel
mogelijk. Niets belet dat een minister
tegenover deze Kamer functioneert
als vaststaat dat hij bij voorbeeld in
mei volgend jaar een andere functie
gaat bekleden. Staatsrechtelijk
gezien zie ik voor een dergelijke
handelwijze geen bezwaar.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Voorzitter! Het gaat er mijn fractie
om, dat de minister van Financiën,
spil van het kabinetsbeleid dat, zoals
wij weten, financieel zeer geprononceerd is, zo gemakkelijk aan het
begin van een kabinetsperiode van
de ene baan in de andere, kennelijk
veel belangrijkere, baan zou stappen.
Politiek is toch ook een kwestie van
carrière maken! Dat beeld roep je op.
Ik wil de minister-president dan
ook vragen, gelet op zijn aanvankelijke mening, om dat effect veel
duidelijker in de beschouwingen te
betrekken. Ik ben ook benieuwd naar
de reacties van de regeringsfracties
op dit punt.
Het heeft met het beleid van de
minister niets te maken. Als hier
mensen mochten denken — het is al
tegen mij gezegd —, dat het vertrek
van deze minister onze fractie wel
goed uit zou komen, zou ik hun
zeggen dat de heer Ruding bij het
IMF voor de ontwikkelingslanden
misschien nog wel meer kwaad kan
dan in Nederland. Wat dat betreft
willen wij ons graag nog een paar
jaar opofferen. Ik zie mensen lachen,
maar ik meen het!
Voorzitter! Het is bekend dat de
heer Lubbers zijn karwei graag zoveel
mogelijk met dezelfde mensen wil
afmaken. Wil hij de Kamer op tijd
informeren als ook de heren Deetman en Brinkman sollicitatieplannen
krijgen?

ik tot een afweging komen tussen het
belang van de post en de belangrijkheid van vervulling daarvan voor ons
land èn de gevolgen van het gat dat
het vertrek van de heer Ruding slaat
in het kabinet en de mogelijkheid o m
dat weer op te vullen. Dat is de kern
van de zaak.
Ik heb er grote moeite mee deze
zaak te formuleren zoals mevrouw
Beckers dit heeft gedaan. Ik laat haar
formulering dan ook voor haar
rekening.
Ik hecht er wel aan, nog een
opmerking te maken rondom het
thema ontwikkelingslanden. Ik neem
aan dat het mevrouw Beckers ernst
was met haar opmerkingen hierover.
Allereerst geef ik een stukje geschiedenis.
Indertijd was ik aanwezig bij het
ministersoverleg van de EG waarin
een besluit genomen moest worden
over een Europese kandidaat voor
het IMF toen daar een vacature was.
Toen heb ik voorgesteld de heer
Witteveen voor te dragen. Bij de
beoordeling van de mogelijkheden
van de heer Witteveen om die functie
goed te vervullen, speelde toentertijd
reeds een grote rol dat juist in de
Derde Wereld erg gehecht werd aan
die Nederlandse kandidaat. Ik heb
reden te veronderstellen dat het nu
precies weer zo is. Ik denk wel eens
dat als de heer Ruding daar " b u i t e n g e w o o n " gevraagd is, dat juist mede
voortkomt uit zijn opstelling en de
visie die hij heeft op de rol van het
IMF, ook in relatie met de Derde
Wereld. Als mevrouw Beckers dat
punt hierbij zo nadrukkelijk wil
betrekken, dan is dat eerder een
argument dat mijn aanvankelijke
opmerking versterkt.

D

Minister Lubbers: Mijnheer de
Voorzitter! Voor mij is aan de orde
dat de lidstaten van het IMF een
Nederlander — in dit geval is het de
heer Ruding — zouden vragen,
genoemde post te gaan vervullen. In
een oordeelsvorming daarover moet

De heer Kok (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Om alle misverstand te
vermijden, ik zou hier niet het
startschot willen lossen voor de
actie-Ruding-moet-blijven. Het gaat
in het Internationaal Monitaire Fonds
om een buitengewoon belangrijke
post in de internationale monetaire
wereld. Op zich is het van groot
belang dat een Nederlander daarvoor
in aanmerking komt. Ik voeg hieraan
onmiddellijk het volgende toe. Dat is
overigens ook het kernpunt van de
vragen die ik heb gesteld en het is
een reactie op de antwoorden die ik
heb gekregen. Het kabinet-Lubbers 2
bestaat nu een week of tien en de
miljoenennota is één week oud.
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Vragen

D

Tijdens de formatie was er al sprake
van dat de heer Ruding mogelijk zou
verdwijnen als er een beroep op hem
zou worden gedaan voor die post.
Een en ander is nu in een versnelling
gekomen in verband met het eerder
vertrek van de huidige directeur van
het IMF. Dat is een nieuw feit. De
minister-president heeft een
aanvankelijk oordeel over de reactie
die de heer Ruding zou moeten
geven op een eventueel verzoek van
een voldoende groot aantal belangrijke landen om die functie te
bekleden. Ik begrijp dat dit voor zijn
persoonlijke rekening en niet voor
rekening van het kabinet komt Dat
roept vragen op over de gang van
zaken binnen het kabinet. Is er geen
enkele minister geraadpleegd, ook
niet de vice-minister-president?
Maar nu wat de verhouding tussen
regering en parlement betreft. Zoals
de kaarten nu liggen, is de kans zeer
groot dat als wij hier over twee
weken over de miljoenennota
debatteren, de heer Ruding een
zware kansrijke kandidaat is voor het
directeurschap van het IMF. Hij zal
hier in de loop van 1987 dan niet
meer zijn. Ik begrijp dat het ook
mogelijk is dat de heer Ruding dan
zelfs al benoemd kan zijn tot
directeur van het IMF o p termijn, per
1 januari, of zo snel mogelijk nadien.
In beide gevallen geldt dat de
minister van Financiën een positie
inneemt waarbij hij niet meer op een
wijze die onder normale omstandigheden wel zou gelden, in alle
opzichten op zijn politieke verantwoordelijkheid voor het door de
regering en door hem gepresenteerde beleid kan worden aangesproken.
Dat raakt de verhouding tussen
regering en parlement. De ministerpresident heeft daarop ook gewezen.
Daarom wil ik de heer Lubbers
dringend vragen om tijdig voor de
algemene beschouwingen over de
feiten die in de komende dagen en
weken aan het licht zullen treden
duidelijk zijn opvatting te geven.
Voorts vraag ik hem zijn opvattingen
die hij aanvankelijk heeft gegeven,
nog eens ernstig te heroverwegen. In
het geval dit tot een onbevredigende
opstelling kan leiden, overweeg ik
daarover een debat aan te vragen.

D
Minister Lubbers: Voorzitter! Mijn
aanvankelijke opvatting is dat indien
zou blijken dat een hele duidelijk
gekwalificeerde, zo men wil,
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overgrote meerderheid van de
betrokken landen de heer Ruding
verreweg de beste kandidaat zou
vinden, ik de mogelijkheid in het
kabinet moet bespreken om hem
daarvoor het groene licht te geven,
zij het niet eerder dan, om het te
preciseren, 1 mei van het volgende
jaar, om de door mij genoemde
redenen. Indien dit een verder
verloop zou krijgen en ook zodra ik
weet dat dit geen verder verloop zal
krijgen, ben ik alleszins bereid de
Kamer te informeren, zodat er op
ieder moment gelegenheid is om
over welk aspect dan ook, te
spreken. Daartegen heb ik geen
enkel bezwaar.

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
Orde door het lid Wallage aan de
minister-president, over de vier-jarigen-maatregel.

D
De heer Wallage (PvdA): Voorzitter!
Ik wil de minister-president de
volgende vragen stellen.
1. Heeft de minister-president
kennis genomen van uitlatingen van
de ministervan Onderwijs en
Wetenschappen, onder andere in het
NOS-journaal van maandagavond
jongstleden, waarbij deze stelde dat
de vierjarigen-maatregel een van de
mogelijke bezuinigingen vormde en
dat deze "recht overeind" was blijven
staan tijdens de formatie?
2. Heeft deze maatregel bij de
formatie onderdeel uitgemaakt van
de onderhandelingen en mocht die
tot de aanvaardbare bezuinigingsonderwerpen worden gerekend, omdat
de onderhandelaars daartegen geen
verzet hadden aangetekend?

D
Minister Lubbers: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb gisteravond het
NOS-journaal niet gezien of gehoord.
Op het belang ervan geattendeerd
door de vragen van de heer Wallage,
heb ik wel kunnen nalezen wat erin
gezegd is.
Dat brengt mij tot de tweede
vraag. Het onttrekt zich aan mijn
waarneming, in welke mate of hoe
over bepaalde mogelijke maatregelen
tussen bij de formatie betrokken
specialisten is gesproken. Ik meen
dat het erop aankomt waarover
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afspraken zijn gemaakt. Welnu, ik
heb dat vanochtend nog eens laten
nagaan. Ik heb vastgesteld dat er in
de informatie/formatie geen
verdergaande afspraken zijn gemaakt
dan die, welke in het regeerakkoord
zijn neergelegd.

D
De heer Wallage (PvdA): Voorzitter!
Ik wil aan de woordvoerder van de
VVD-fractie — men moet zelf maar
uitmaken wie dat is — de volgende
vraag voorleggen. Minister Deetman
suggereert dat dit onderwerp tijdens
de onderhandelingen wel degelijk
aan de orde is geweest als een
mogelijke bezuiniging, dat bij die
gelegenheid geen verzet is aangetekend door fractievoorzitters en dat hij
dus in redelijkheid mocht aannemen
dat dit een bezuiniging was waartegen in ieder geval geen principiële
weerstand zou bestaan. Is de
benadering die de heer Deetman de
afgelopen dagen in de media tot
uitdrukking heeft gebracht naar het
oordeel van de VVD-fractie in
overeenstemming met de werkelijkheid?

•
De heer Franssen (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Er is in de gesprekken
tussen mijn CDA-collega Hermes en
mij ter voorbereiding van de opstelling van het regeerakkoord niet over
de vierjarigen-maatregel gesproken
en, naar mij is meegedeeld, ook niet
tussen de heren De Vries en Nijpels.

D
De heer Franssen (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb de blikken van
de heer minister van Onderwijs en
Wetenschappen niet kunnen
aanschouwen, dus heb ik er geen
oordeel over te geven. Wij hebben de
vierjarigen-maatregel niet bedacht,
zo zeg ik ten tweeden male.
De Voorzitter: Nu zou aan de orde
zijn de heropening van de beraadslaging over de motie-De Visser over
gedecentraliseerde besluitvormingsprocedures (19 056, nr. 7). Ik
begrijp echter dat de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken niet meer
aanwezig is. Ik stel voor, de behandeling van dit onderwerp uit te
stellen tot morgen bij het begin van
de vergadering.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel Opneming van
strafbepalingen in de Algemene
Bijstandswet (19 237).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Niessen (PvdA): Voorzitter!
Mag ik dan aan de heer Franssen
vragen of hij een oordeel wil geven
over de enorme irritatie die bij
minister Deetman bestaat? Ik heb
hem namelijk gisteravond wel op het
journaal gezien. Die blik op zichzelf
was toch wel waardevol om er een
oordeel over te kunnen geven.
Minister Deetman gaf in feite te
verstaan dat het niet zijn persoonlijke
idee was de vierjarigen-bezuiniging
te entameren. Hij suggereerde dat
met name degenen in het regeringskamp die de vierjarigen-maatregel
bedachten — ik vul dan in: met name
de fractie van de VVD - nu als
eersten ervoor op de loop gaan.
Daarover wil ik graag een oordeel
hebben.

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik spreek er mijn voldoening over uit dat vandaag ook de
minister van Justitie aanwezig is. Wij
menen dat dat wenselijk is, omdat er
een strafbepaling aan de orde is. Het
is de opvatting van mijn fractie, dat
bij het opnemen van strafbepalingen
in bijzondere wetten, het departement van Justitie betrokken moet
zijn. Op dit stuk wordt een heel
merkwaardig beleid gevoerd. Soms
tekent de minister van Justitie wel
mee — op het ogenblik is er zo'n
wetsvoorstel in behandeling — en
soms ook weer niet.
Het lag in het voornemen van de
regering, te zijner tijd alle strafbepalingen in bijzondere wetten op te
nemen in het Wetboek van Strafrecht. Is dat nog steeds de bedoeling? Wordt daaraan gewerkt? Elke
strafbepaling in een bijzondere wet is
dan toch een potentiële toevoeging
aan het Wetboek van Strafrecht? Bij
de behandeling van dit wetsvoorstel
zullen wij overigens ook nog moeten
komen te spreken over de verhouding van administratief recht en
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strafrecht. Daarop kom ik later in
mijn betoog terug.
Wij hebben een- en andermaal te
kennen gegeven, reeds bij de
behandeling van het ISMO-rapport,
dat wij geen bezwaar hebben tegen
het opnemen van een strafbepaling
in de Algemene Bijstandswet.
Indertijd zijn zeer behartigenswaardige en historisch waardevolle
debatten in de Kamer gevoerd. De
Kamer heeft toen verhinderd dat de
regering een strafbepaling opnam. Ik
moet u zeggen dat het lezen van die
debatten reden is voor wat heimwee
naar die tijd. Ook daarom wil ik nog
met een enkel w o o r d uitleggen
waarom wij thans zonder aarzeling
zeggen dat een strafbepaling moet
worden opgenomen.
De tijden zijn veranderd. De wet is
niet nieuw meer. Gevoelens van
argwaan en zelfs ongegronde
beschuldigingen worden nog steeds
geuit ten opzichte van degenen die
een beroep doen op de ABW. Het
feit dat er zeer veel meer mensen
een beroep doen op de Algemene
Bijstandswet dan destijds het geval
was en ook voorzien kon worden, is
natuurlijk op zichzelf geen reden o m
een strafbepaling op te nemen.
De reden daarvoor is eigenlijk
dezelfde als die waarmee de Kamer
het destijds heeft afgewezen,
namelijk dat het ontbreken van een
strafbepaling zodanig heeft uitgewerkt dat de bestrijding van de
fraude in de Algemene Bijstandswet,
die zich inderdaad voordoet, zoveel
moeilijker was op bewijsrechtelijke
gronden dan fraude in bij voorbeeld
werkloosheidswetten. Het effect leek
hier en daar op te treden alsof er
door werklozen gefraudeerd werd en
door bijstandsgerechtigden niet of
nauwelijks. Het ontbreken van de
strafbepaling dreigde op die wijze
een heel kwalijk licht te werpen op
andere categorieën bijstandsgerechtigden.
Wij denken thans over fraude
anders dan destijds. De ernst ervan
wordt door mijn fractie ook al
jarenlang gezien. Een en ander is een
reden o m thans voorstander te zijn
van het opnemen van een strafbepaling. De strafbepaling, zoals die er
ligt na de schriftelijke behandeling,
kan als zodanig ook onze instemming
hebben.
Dat wij in principe en nu zelfs in
feite kunnen instemmen met de
strafbepaling zoals zij thans is
geformuleerd, betekent nog niet dat
wij gemakkelijk kunnen instemmen

met het wetsvoorstel als geheel. Wij
hebben — dat is duidelijk te zien in
de schriftelijke behandeling —
verschillende malen kritische vragen
gesteld en twijfels geuit over de wijze
waarop uitspraken van de strafrechter met sanctiegedrag van de
gemeenten in dezen konden
samenlopen. De antwoorden daarop
zijn nimmer bevredigend geweest,
ook niet in het eindverslag. Als
antwoord op onze vrees voor
samenloop wordt gesteld: deze vrees
lijkt mij onvoldoende gegrond. Ik zeg
dan: die vrees is gegrond of niet
gegrond. Er kan een samenloop zijn
of er kan geen samenloop zijn. Het
feit dat de rechter bij zijn oordeelsvorming omtrent de op te leggen
straf een door de gemeente op te
leggen administratieve sanctie zal
laten meewegen, ken ik. Dat is ook
dikwijls het geval, zij het om administratieve redenen niet altijd. Al is het
niet aannemelijk dat in de praktijk
een ongewenste cumulatie zal
optreden, toch dient een cumulatie
van beide straffen naar de mening
van mijn fractie uitgesloten te zijn.
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Het interessante is nu, dat wij in
een wetsvoorstel dat inmiddels in de
schriftelijke procedure is — wetsvoorstel 18 983, dat een wijziging
van de coördinatiewet sociale
verzekering beoogt — wel degelijk
een artikel aantreffen dat de
samenloop van een administratieve
sanctie van de bedrijfsbedrijfsvereniging met een sanctie van de
strafrechter uitsluit. Die uitsluiting
wordt terecht en tot onze vreugde
gemotiveerd in de memorie van
toelichting op het wetsvoorstel vanuit
het principe " n e bis in i d e m " . Wij
constateren daar — dat had je ook
ergens anders vandaan kunnen
halen, maar het staat er nog keurig
bij — dat een dergelijke bepaling die
de samenloop uitsluit, ook reeds is
opgenomen in de algemene wet
rijksbelastingen in artikel 2 1 .
Wanneer de samenloop van een
sanctie van de strafrechter met een
sanctie van een administratief
uitvoeringsorgaan wordt uitgesloten
met een beroep op het principe "ne
bis in i d e m " , dan is het de opvatting
van mijn fractie en van, naar ik mag
aannemen, velen meer in het land en
in de Kamer dat het adagium "nebis
in i d e m " niet alleen kan gelden voor
werkgevers die het met hun premiebetaling niet zo nauw hebben
genomen of rondweg hebben
gefraudeerd en voor belastingbetalers die het met hun belastingbeta-

ling niet zo nauw hebben genomen of
hebben gefraudeerd. Het beginsel
" n e bis in i d e m " geldt voor alle
burgers en derhalve uitdrukkelijk ook
voor uitkeringsgerechtigden. Ik heb
daarom een amendement laten
vervaardigen. Dat is hier betrekkelijk
laat gekomen. Wellicht heeft nog niet
ieder lid het voor zich. Het ligt hier
ergens in een kastje. Verschillende
leden hebben het echter w e l . Het
amendement strekt ertoe, naar
analogie van de bepalingen in de
Algemene w e t rijksbelastingen en de
voorgestelde wijziging van de
Coördinatiewet sociale verzekering,
met een beroep op hetzelfde
adagium, een samenloop van een
sanctie van het administratief orgaan
en van de strafrechter uit te sluiten.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog
een vraag. Er is nog steeds sprake
van dat de richtlijnen voor aangifte bij
het Openbaar Ministerie van de
commissie-Pfeil zullen worden
herzien. Ik wil graag weten of dit nu
wel of niet waar is. W o r d e n er
werkzaamheden verricht o m die
richtlijnen te herzien? Hoe ver zijn
die? Wanneer kan de Kamer daar
kennis van krijgen?

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! De Algemene Bijstandswet is inmiddels al weer een dikke 20
jaar oud. Deze wet vormt het
sluitstuk van het sociale zekerheidsstelsel als een laatste vangnet voor
hen die niet op de een of andere
wijze in hun inkomsten kunnen
voorzien. Het is een vangnet, omdat
de samenleving destijds de collectieve verantwoordelijkheid heeft
aanvaard om aan gezinnen en
alleenstaanden een menswaardig
bestaan te garanderen. Dit laat
echter onverlet de eigen verantwoordelijkheid van hen die een beroep
doen op de A B W om in redelijkheid
al het mogelijke te doen o m zelf de
kosten voor levensonderhoud op te
brengen. Met name het specifieke
karakter van de Algemene Bijstandswet als laatste mogelijke bron van
inkomen heeft ertoe geleid dat in tal
van situaties middels diverse
regelingen die in de loop der tijd op
de ABW geënt zijn, honderdduizenden van een uitkering ingevolge deze
wet afhankelijk zijn geworden. De
RPF is zich ervan bewust dat velen
volstrekt terecht op de voorzieningen
die de A B W biedt, zijn aangewezen.
Helaas heeft de praktijk echter
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uitgewezen, dat er ook velen zijn die
het met de vereisten o m voor een
bijstandsuitkering in aanmerking te
komen, niet zo nauw nemen.
Gezien de vele situaties van
uiteenlopende aard van waaruit een
beroep op de A B W wordt gedaan,
waardoor van alle regelingen op het
gebied van de sociale zekerheid juist
de Algemene Bijstandswet bij uitstek
fraudegevoelig kan heten en gezien
ook het massale karakter dat deze
wet geleidelijk aan heeft verkregen —
dit is op zichzelf een trieste constatering — is het onbegrijpelijk dat eerst
thans wordt voorzien in de opname
van strafbepalingen in de wet die
misbruik en oneigenlijk gebruik op
doeltreffende wijze kunnen tegengaan. Immers, de complexe aard van
de situaties op grond waarvan een
uitkering ingevolge de Algemene
Bijstandswet kan worden verstrekt,
maakt een intensieve en voortdurende controle noodzakelijk. Daarbij
komt, dat men bij de beoordeling van
de aanvraag hierbij veel afhankelijker
is van de inlichtingen die de betrokkene zelf verstrekt, dan bij andere
sociale voorzieningen. Nochtans
heeft de regering het, hoewel dit
punt in de Kamer verschillende
malen aan de orde is gesteld, in het
verleden niet nodig geacht om de
gemeenten als verantwoordelijke
uitkerende instanties meer mogelijkheden te verlenen om op te treden
tegen aanvragers te kwader trouw.
Duidelijke malafiditeit zou snel
genoeg ontdekt en gestraft kunnen
worden, zo meende men.
Nu gebleken is dat de bestaande
rechtsmogelijkheden te kort schieten
om misbruik tegen te gaan, is
uiteindelijk besloten om de Algemene
Bijstandswet op dit punt op één lijn
te brengen met de overige sociale
verzekeringswetten. Hiermee wordt
een naar ons idee opvallende omissie
rechtgezet. De RPF-fractie wil hierbij
haar tevredenheid uitspreken over
deze ontwikkeling onder het motto:
beter laat dan nooit. Opnieuw is
gebleken dat uitgaan van een te
optimistisch mensbeeld wrange
vruchten oplevert, zowel voor de
samenleving als voor de uitkeringsgerechtigden. Strafbepalingen blijken
noodzakelijk. Welke conclusie trekt
de staatssecretaris hier echter uit ten
aanzien van toekomstige wetgeving
op het terrein van de sociale
zekerheid of hebben wij die voorshands niet meer te verwachten na de
hele operatie die wij kortelings
hebben uitgevoerd?
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Mijnheer de Voorzitter! Hoewel
naar de mening van de RPF alleen al
de zojuist genoemde overwegingen
voldoende gewicht in de schaal
leggen om het voorliggende wetsvoorstel te ondersteunen, wil ik toch
nog een enkel ander aspect belichten. Zoals de staatssecretaris zelf
reeds aangeeft en overeenkomstig
de beleidsvoornemens van de
regering, zoals deze zijn verwoord in
het jongste regeerakkoord, kan dit
wetsvoorstel niet los worden gezien
van een algemeen beleid dat zich het
tegengaan van fraude en misbruik op
een veel breder terrein ten doel stelt.
De interdepartementale stuurgroep
misbruik en oneigenlijk gebruik, de
ISMO, noemt onder meer als
achterliggend motief van dit
beleidsvoornemen de ongewenste
hogere financiële uitgaven voor de
overheid ten gevolge van fraude en
misbruik. Het mag duidelijk zijn dat
de overheid zelfs tegen de achtergrond van een economie, die weer
een structurele groei lijkt te vertonen
en waarbij grote groepen mensen in
meer of mindere mate de koopkracht
zien toenemen, nog steeds kampt
met de gevolgen van een voortdurend groeiende staatsschuld. Deze
lasten worden voor een deel
veroorzaakt door het feit dat de
werkloosheid nog steeds zeer hoog
is. Vooral het aantal werklozen dat
aangewezen is op een bijstandsuitkering, rond de 4 0 0 . 0 0 0 , vertoont
helaas vooralsnog slechts een
geringe neiging tot dalen. Min of
meer structureel zijn nog eens
188.000 thuiswonenden op andere
gronden op een bijstandsuitkering
aangewezen. In dit licht gezien past
het de overheid niet, misbruik en
fraude te constateren en daaraan ten
gevolge van een wettelijke toerusting
die onvoldoende op de praktijk is
toegesneden, niets te doen. Omdat
het wetsvoorstel een beter instrumentarium voor fraudebestrijding
biedt voor zover het de A B W
aangaat, zou het op die wijze
dienstbaar kunnen zijn de doelstelling
van de sociale zekerheid ook in de
toekomst veilig te stellen.
Hierbij is echter een nadrukkelijke
kanttekening op haar plaats. Het mag
bekend worden verondersteld dat
mijn fractie reeds jarenlang hamert
op de noodzaak om tot aanpak van
fraude en misbruik over te gaan. Zijn
er naast financiële redenen o m tot
fraudebestrijding over te gaan, niet
veel belangrijker argumenten, die
vragen om een consequent beleid in
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dezen? Ik noem het gewenningselement en de optredende normvervaging, waardoor men het onderscheid
verliest tussen mijn en dijn. Achten
de bewindslieden het niet gewenst
deze argumenten mede te gebruiken
als fundamentele uitgangspunten
voor de bestrijding van fraude,
misbruik en oneigenlijk gebruik?
Ten gevolge van het over een reeks
van jaren oogluikend toelaten van
fraude is er in Nederland een klimaat
ontstaan waarin steeds lichtvaardiger
wordt gedacht over misbruik en
oneigenlijk gebruik van sociale
voorzieningen. In vele situaties acht
men het begrijpelijk en normaal dat
uitkeringsgerechtigden de uitkerende
instanties niet van alle zaken die van
belang zijn voor het bepalen van de
hoogte van het toekomende bedrag,
op de hoogte stellen. In de media,
zoals de Volkskrant en Trouw,
kunnen wij steeds meer berichten
lezen over de handel en wandel van
uitkeringsgerechtigden die het met
de regels niet zo nauw nemen. Naar
de mening van de RPF-fractie
worden in de bedoelde artikelen de
zaken echt op hun kop gezet.
Eerlijkheid wordt afgeschilderd als
domheid, het overtreden van regels
als volkomen normaal. Heeft de
regering pogingen in het werk
gesteld om dit soort praktijken echt
tegen te gaan? Het is een ontwikkeling die al jaren aan de gang is. Het
lijkt mij noodzakelijk dit op dit
moment nog eens onder de aandacht
te brengen. Ik wil overigens heel
nadrukkelijk vaststellen dat het mij er
niet om gaat, uitkeringsgerechtigden
die te goeder trouw zijn en die recht
hebben op een uitkering, op enigerlei
wijze in een kwaad daglicht te
stellen. Integendeel. Wij moeten
echter wel vaststellen dat iemand die
goed handelt ook niet bevreesd hoeft
te zijn voor de overheid.
Alles bij elkaar genomen, heb ik
niet zo gek veel vragen aan de
bewindslieden. Ik had er echter
behoefte aan bij dit voorstel deze
opmerkingen te maken. Ik hoop dat
de maatregelen die nu worden
voorgesteld, ook adequaat zullen
worden toegepast en hun effect niet
zullen missen.

D
De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter!
Wijlen de heer Rietkerk heeft eens in
dit huis een zeer beroemde rede
gehouden over de tijdgeest. Dat de
tijdgeest kan wijzigen, blijkt wel uit de
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memorie van toelichting bij dit
wetsontwerp waar het gaat om het
bestrijden van fraude en misbruik. Er
staat namelijk in de memorie van
toelichting dat er in 1970-1971 geen
meerderheid was in het parlement
o m te komen tot een strafbepaling in
de Algemene Bijstandswet. Thans
wordt daarover anders gedacht.
Ik kan mij nog goed herinneren dat
de heer Wiegel sprak over fraudebestrijding, misbruik en oneigenlijk
gebruik en dat zo ongeveer half
Nederland over hem heen viel. Thans
w o r d t in meerderheid in het parlement gezegd dat fraude en misbruik
indringend en hard moeten worden
aangepakt, want het gaat daarbij o m
het weghalen van gemeenschapsgeld.
De VVD-fractie heeft al in eerder
verband gepleit voor het opnemen
van zo'n strafbepaling in de A B W .
Dat is gebeurd tijdens de UCV bij de
ISMO-debatten en vervolgens een
jaar later door ondergetekende bij
het debat over de A B W in algemene
zin en over de toekomst van deze
wet. Toen hebben wij heel duidelijk
gepleit voor opneming van die
strafbepaling, want wij constateerden
toen al - dat staat ook in de
memorie van toelichting — dat de
bepaling in het Wetboek van
Strafrecht, artikelen 225 en 3 2 6 , niet
goed van toepassing is in dit soort
zaken. Kortom, de regering is
tegemoetgekomen aan de wens van

onder andere de VVD-fractie.
Daarvoor spreek ik mijn dank uit.
Dan heb ik nog een vraag over het
financiële aspect. In de begrotingsstukken staat — ik verwijs vooral naar
de goede samenvatting — dat er een
bedrag van 125 miljoen gulden op
tafel moet worden gebracht. Daarbij
kreeg ik de indruk dat verwezen werd
naar dit wetsontwerp. Is dat correct?
Het zou hierbij dan o m een zeer groot
aantal gevallen gaan, namelijk om
meer dan 50 duizend. Of wordt in de
"hoofdlijnen van het financieel-economische beleid" slechts een
onderdeel van dat bedrag van 125
miljoen gulden bedoeld?
Voorzitter! Tot slot heb ik nog een
opmerking over het amendement van
mevrouw Dales. Het lijkt mij verstandig om eerst het antwoord van de
minister van Justitie af te wachten.
Het gaat hierbij om een nogal strikt
juridisch vraagstuk, namelijk het " n e
bis in idem"-vraagstuk. Ik ben
weliswaar meester in de rechten,
maar ik ben het recht niet geheel
meer meester en de minister van
Justitie is dat wel. Daarom wil ik
hierover eerst zijn oordeel horen,
voordat wij ons eindoordeel bepalen.

De heer V a n der V l i e s (SGP):
Mijnheer de Voorzitter! Het wetsvoorstel dat nu wordt besproken,
komt ons nuttig en noodzakelijk voor.

Het had er eigenlijk al jaren eerder
moeten zijn. Zo gaat het dikwijls met
misbruikwetgeving, misschien wel in
het bijzonder in de sfeer van de
sociale zekerheid. Het duurt eerst
enige tijd voordat het misbruik en de
ontoereikende bestrijdingsmiddelen
worden geconstateerd. Vervolgens
vraagt het van de diverse betrokkenen, die met verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de wetten zijn
belast, enige tijd voordat men
overtuigd is van de noodzaak dat er
nieuwe instrumenten moeten worden
gecreëerd. Dan kost het ten slotte
nog weer de nodige tijd o m het eens
te worden over de vraag welk
instrument het meest geëigend is.
Dat is allemaal begrijpelijk, maar
intussen staat het misbruik niet stil.
Dat moeten wij aannemen, al weten
wij niet bij benadering om welke
omvang het gaat. Dat is onzes
inziens op zichzelf verontrustend
genoeg. De sfeer van illegaliteit heeft
toch al de neiging o m zich uit te
breiden. Wij verwelkomen het
wetsvoorstel uiteraard niet met
graagte, maar wel in de overtuiging
van de noodzaak ervan.
Onze principiële benadering van
misbruik en fraude mag ik bekend
veronderstellen. Helaas komen
misbruik en fraude voor. Daar waar
regels zijn gesteld, is er de overtreding onder deze zon. Als zodanig is
het eigenlijk een onuitroeibare
kwestie. Het gaat hierbij echter om
gemeenschapsgelden. Daarom rust
op ons de plicht o m naar het
maximaal mogelijke te streven, zodat
wij een en ander kunnen beheersen
en terugdringen.
Die noodzaak van het verschaffen
van nadere instrumenten werd
bijzonder duidelijk toen bleek dat de
traditionele instrumenten in het
Wetboek van Strafrecht niet waren
afgestemd op overtredingen en
misdrijven, zoals hier aan de orde
zijn. De delictsomschrijvingen voor
oplichting en valsheid in geschrifte
dateren uit een periode in de
geschiedenis van het strafrecht toen
de sociale wetgeving nog niet
bestond. Ofschoon wij er in het
algemeen zeker geen voorstander
van zijn dat het proces van creatie
van strafbepalingen zich buiten het
Wetboek van Strafrecht ongeremd
blijft voortzetten, onderkennen wij in
dit geval de aanvullende betekenis
van deze bepalingen.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat
de thans bestaande bepalingen in het
Wetboek van Strafrecht buiten
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werking zijn komen te staan. Althans,
wij nemen aan dat dat niet zo is.
Misschien kunnen de bewindslieden
nog eens bevestigen dat de thans
voorgestelde bepalingen voor
misbruik van de Bijstandswet niet
bedoeld zijn o m in de plaats te treden
van de thans reeds beschikbare
strafrechtelijke bepalingen. Feitelijk
kan dat niet. Het gaat ons er echter
o m dat wij met de introductie van de
nieuwe instrumenten geen afstand
wensen te doen van de oude. Dat wil
zeggen dat ook deze laatste gehanteerd zullen worden, in voorkomende
gevallen waarin dat gepast is.
Behalve over het zoeven genoemde, krijgen wij over een tweetal
punten nog gaarne enige opheldering. Ik doel daarbij op de mogelijke
of niet mogelijke samenloop van
procedures. In principe bestond en
bestaat toch de mogelijkheid dat
misbruik van de bijstandswet
aanleiding geeft tot drieërlei
optreden, administratief rechtelijk,
burgerrechtelijk en strafrechtelijk. Wij
zijn weliswaar overtuigd door de
bewindslieden dat van ineenschuiven
van strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in het kader van de
bijstandswet geen sprake zal zijn,
maar misschien kan nog eens in het
kort een schets worden gegeven van
de onderlinge verhouding en
eventuele samenloop van de
verschillende middelen ter bestrijding
van misbruik.
Daarnaast hebben wij nog een
vraag betreffende de toepassing van
de misbruikbepalingen. Wanneer een
gegrond vermoeden van een
strafbaar feit aanwezig is, behoort
het uitvoeringsorgaan daarvan in
principe aangifte te doen. Het
Openbaar Ministerie beslist vervolgens wat er verder met de zaak moet
gebeuren. Tot zover is het ons
duidelijk. Het baart ons echter enige
zorgen dat voor de taak en de
werkwijze van de sociale recherche
geen uniforme voorschriften bestaan
Het behoort thans tot de bevoegdheid van de gemeenten dit zelf te
regelen. Derhalve kan de werkwijze
per gemeente verschillen. Dat is
onder meer afhankelijk van al dan
niet toegekende strafrechtelijke
opsporingsbevoegdheid. Deze
situatie kan een vrij aanzienlijk
verschil in aanpak opleveren tussen
de gemeenten. Ons komt dat op
voorhand niet wenselijk voor.
Uiteraard zijn wij genegen de
gemeenten een zekere beleidsvrijheid
te laten, maar als het gaat om het
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hanteren en handhaven van strafbepalingen mogen onzes inziens geen
grote verschillen tussen gemeenten
of groepen gemeenten ontstaan. Het
moet, als het enigszins mogelijk is,
voorkomen worden dat bijstandsvragers zich met het oog op hantering
van de strafrechtelijke middelen in
een bepaalde gemeente wel of juist
niet vestigen. Is dit gevaar te duchten
en zo ja, hoe zou dat dan tegengegaan kunnen worden? Misschien
willen de bewindslieden licht over dit
punt laten schijnen.

D
De heer V a n M u i d e n (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen
instemmen met dit wetsvoorstel en
wel om de volgende redenen. In het
kader van de bestrijding van fraude
en misbruik van sociale voorzieningen heeft de interdepartementale
stuurgroep misbruik en oneigenlijk
gebruik, met de bekende afkorting
ISMO, gepleit voor het opnemen van
strafsancties in de Algemene
Bijstandswet. Aantasting van de
geloofwaardigheid van de uitvoering
door de overheid en een groeiend
onbehagen bij hen die op correcte
wijze gebruik maken van sociale
voorzieningen maken deze strafsancties onvermijdelijk. Andere sociale
wetten kennen wel strafsancties, de
Algemene Bijstandswet vormt hierop
een uitzondering. Bijstandsontvangers behoren niet anders te worden
behandeld dan andere personen met
een sociale uitkering. Drempelvrees
en aantasting van de vertrouwensrelatie zijn dan ook geen overtuigende
argumenten als het gaat om
opzettelijk verkeerde opgave, bij het
opzetdelict, of het niet voldoen aan
de informatieplicht, het schulddelict.
De algemene delictsomschrijving in
het Wetboek van Strafrecht, valsheid
in geschrifte en/of oplichting, zijn
meestal niet toereikend voor de hier
in het geding zijnde misdragingen.
De toetsing aan de aanwijzingen voor
terughoudendheid met de regelgeving heeft opgeleverd dat doorslaggevende argumenten aanwezig zijn
o m tot deze strafbaarstellingen over
te gaan.

door de aanvrager dient te geschieden onder duidelijke vermelding van
de strafsanctie. Bij twijfel zal de
behandelend ambtenaar nadrukkelijk
bevestiging moeten vragen en
moeten wijzen op de consequenties.
Wij hebben bij de schriftelijke
voorbereiding gevraagd naar de
richtlijnen van het Openbaar
Ministerie. Herziening is in voorbereiding, zo is toen geantwoord. Kan nu
een nader inzicht worden verschaft?
De samenloop tussen een strafkorting op de uitkering wegens onvoldoende besef van verantwoordelijhkheid en door de strafrechter op te
leggen sancties, kan theoretisch
optreden. De regering heeft in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag de vrees hiervoor
ongegrond genoemd. In lichte
gevallen zal de strafkorting worden
toegepast, in meer ernstige gevallen
zal strafvervolging worden overwogen. Hierbij wordt gelet op de
omvang en de tijdsduur van het delict
en de omstandigheden van de
persoon. Toch acht de regering een
cumulatie niet geheel uitgesloten en
spreekt de verwachting uit, dat de
rechter in zijn oordeelsvorming een
strafkorting zal meewegen. Mevrouw
Dales heeft een amendement
ingediend. Ook wij zijn nieuwsgierig
naar het oordeel van de regering
hierover. Ik wijs er overigens wel op,
dat het beginsel ne bis in idem bij
voorbeeld bij de berechting van
belastingmisdrijven niet geldt. Het
kan ook daar voorkomen dat een
navordering wordt opgelegd en
tegelijkertijd een strafvervolging
wordt ingesteld, die kan leiden t o t
een strafvonnis.

Bij de schriftelijke voorbereiding
hebben wij aandacht gevraagd voor
de bewijsproblematiek, met name bij
het strafbaar gestelde misdrijf.
Contacten met bijstandscliënten
vinden als regel plaats onder vier
ogen. Het op het formulier vastleggen van gegevens en ondertekening

Hoe moet overigens de effectiviteit
van de vervolging wegens overtreding, het zogenaamde schulddelict,
worden bezien in samenhang met
strafkortingen en eventueel verhaal
van het te veel genotene? In ons land
geldt het opportuniteitsbeginsel bij
vervolging en niet het legaliteitsbeginsel. Wij vertrouwen erop, dat
evenals bij andere delicten het
vervolgingsbeleid en het sepotbeleid
een wijs beleid zullen zijn, dat wil
zeggen: harde gevallen wel hard
aanpakken, andere gevallen bezien
na zorgvuldige afweging.
Interessante vraag is, welke
werklast voor het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht kan
voortvloeien uit de strafbaarstelling.
Welk beslag op de middelen van de
Wet rechtsbijstand on- en minvermogenden kan invoering van de
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strafsancties leggen? Kan na
invoering van deze strafsanctie een
evaluatie worden gegeven, bij
voorbeeld bij de begrotingen van
Justitie en van Sociale Zaken voor
het dienstjaar 1990? Immers, ook de
andere ISMO-inspanningen vragen
dan om een evaluatie, omdat in het
regeerakkoord met een cijfer
hieromtrent rekening is gehouden.

D
Mevrouw V a n Es (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik voel mij enigszins de
laatste der Mohikanen, als ik mijn
collega-woordvoerders hoor. Is het
opnemen van strafbepalingen in de
Algemene bijstandswet een logische
stap in een systeem, waarin ook in
alle andere sociale verzekeringswetten strafbepalingen zijn opgenomen?
Is het een onschuldig wetje, waarover je je niet druk behoort te maken
en alleen van toepassing op zeer
ernstige misdrijven? Of past dit
wetsvoorstel in de serie maatregelen,
die in de afgelopen jaren genomen
zijn om uitkeringsgerechtigden aan
controle te onderwerpen, te betuttelen of zelfs te intimideren? Gezien de
brede instemming, waarop het
wetsontwerp blijkens de schriftelijke
voorbereiding - nu ook blijkens de
mondelinge bijdrage — kan rekenen,
lijkt het eerste het geval. Naar mijn
mening gaat het toch eerder om het
laatste. Twee jaar gevangenisstraf of
ƒ 25 0 0 0 boete bij het opzettelijk
frauderen in de bijstand of een half
jaar gevangenisstraf of ƒ 10 0 0 0
boete bij het niet voldoende verstrekken van informatie, die voor de
bijstandsverlening van belang is: het
zijn strafmaten, die mij toch wel even
achter de oren doen krabben. In de
schriftelijke voorbereiding heeft mijn
fractie uitvoerig stil gestaan bij de
beweegredenen voor dit voorstel, bij
de motivatie van de strafmaat, de
noodzaak van het wetsvoorstel en de
praktische uitwerking. Op al die
vragen hebben wij onbevredigende
antwoorden gekregen. Op de vraag,
waarom dit wetsvoorstel nu is
ingediend, komt een vage verwijzing
naar de uitvoerige ISMO-discussies
in de Kamer, hoewel de omvang van
de fraude nooit feitelijk is vastgesteld. De staatssecretaris verwijst
voor de omvang van de fraude naar
zijn brief van 29 januari j l . , maar in
die brief worden vooral opmerkingen
gemaakt over de aanwezigheid van
sociale rechercheurs en een grotere
opsporing van fraudegevallen, die
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Het Wetboek van Strafrecht biedt
onvoldoende mogelijkheden om
fraudegevallen te vervolgen, stellen
de bewindslieden vervolgens. Maar
waaruit dat dan precies zou blijken,
wordt mij niet duidelijk. Mij zijn bij
voorbeeld geen noodkreten van
officieren van justitie bekend die
tientallen of honderden aperte
fraudegevallen "moeten laten
liggen" omdat ze te weinig mogelijkheden t o t vervolging zouden hebben.
De Haagse fraude-officier De Wit
verwacht ook niet dat justitie door
het aannemen van deze wet opeens
veel meer zaken te behandelen zal
krijgen. " I k kan niet bevestigen dat
we nu veel zaken moeten laten lopen

bij gebrek aan bewijs", stelt deze
officier van justitie in Trouw van 12
oktober 1985. Dat is weliswaar een
jaar geleden, maar ik kan me niet
voorstellen dat er in het afgelopen
jaar zoveel verandering in de situatie
zou zijn gekomen. Maar zelfs als het
Wetboek van Strafrecht problemen
opleverde, dan zou de oplossing
daarin gezocht moeten worden in
plaats van in het opnemen van
strafbepalingen in de bijstandswet. Er
worden blijkbaar al voorstellen
ontwikkeld o m strafbepalingen op
het hele terrein van de sociale-verzekeringsfraude op te nemen in het
Wetboek van Strafrecht. "Er wordt
op dit moment overleg over gevoerd
met het ministerie van J u s t i t i e " ,
stelt de staatssecretaris in de
memorie van antwoord. Hoe staat
het met dat overleg? Wanneer
kunnen de resultaten daarvan
tegemoet worden gezien? Kan er niet
gewacht worden tot die zaak
geregeld is in plaats van nu nog even
snel strafbepalingen in de bijstandswet op te nemen?
Voorzitter! Naar mijn mening past
dit wetsvoorstel uitstekend in de
stroom voorstellen en maatregelen
die in de afgelopen tijd genomen zijn
om uitkeringsgerechtigden te kunnen
controleren. De voorgestelde
strafbepalingen moeten een aanvulling vormen op het scala aan
mogelijkheden die gemeenten al ten
dienste staan om sancties toe te
passen. De strafbepalingen dienen
voor de meer ernstige gevallen, aldus
de bewindslieden in de stukken.
Maar nergens wordt duidelijk, wat
een ernstig geval is, wanneer en door
wie beslist wordt, geen sancties en
strafbepalingen toe te passen. Uit de
memorie van toelichting kan ik niet
afleiden, wat ernstig is en wat niet.
Zo moet een bijstandsgerechtigde uit
eigen beweging wijzigingen in de
financiële en andere omstandigheden
die voor de bijstandsverlening van
belang zijn, doorgeven. Het niet
nakomen van deze bepaling wordt
strafbaar gesteld met maximaal een
half jaar gevangenisstraf of f 10.000
boete. De bijstandsgerechtigde moet
zelf uitzoeken, wat van belang is. De
staatssecretaris geeft daarover geen
duidelijkheid. In de schriftelijke
voorbereiding heeft zich op dit punt
een haast gênant steekspel afgespeeld. Op een tot twee keer toe
gestelde vraag om aan te geven, bij
voorbeeld met behulp van een
informatielijstje, welke punten daarbij
van belang kunnen zijn, komt tot
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daarvan het gevolg is. Nog afgezien
van het feit, dat het bij de aangehaalde gevallen nog om relatief niet zulke
grote bedragen gaat in vergelijking
met gemeenten, waar sociale
rechercheurs minder of niet actief
zijn, zeggen de cijfers niets over de
percentuele omvang van de fraude in
relatie tot het totaalbedrag aan
verstrekte bijstand. Die omvang is
ook onbekend, moet de staatssecretaris in de stukken uiteindelijk
toegeven. Ook over de omvang van
de fraude op het gebied van andere
socialezekerheidswetten blijkt
weinig bekend te zijn. Evenmin is
bekend of de strafbepalingen in al
die andere socialezekerheidswetten
iets bijgedragen hebben aan het
verminderen van de omvang van de
fraude. Waarom dan strafbepalingen
in de bijstandswet opnemen? De
staatssecretaris beargumenteert zijn
voorstellen door te verwijzen naar het
acherhaald zijn van de argumenten
daartegen die een aantal jaren
geleden nog van kracht waren. De
geringe omvang van de fraude was
toen zo'n argument dat nu blijkbaar
niet meer van toepassing is. De
drempelvrees om van het recht op
bijstand gebruik te maken is achterhaald, stelt de staatssecretaris, nu
zoveel mensen van de bijstand
gebruik maken. Het specifieke,
individualiserende karakter van de
bijstand schijnt eveneens verdwenen
te zijn nu de bijstand blijkbaar niet
meer anders is dan elke andere
sociale-zekerheidsvoorziening. Ik
vind de redering van de staatssecretaris op alle drie punten weinig
steekhoudend. Er wordt gewoon
niets anders bedoeld dan dat de
groep bijstandstrekkers nu zo groot is
geworden is dat ook de omvang van
de fraude wel zal zijn toegenomen.
Dat is een onbewezen stelling.
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twee keer toe het antwoord dat het
gaat om "alles wat van belang i s "
De bijstandsgerechtigde moet
daarvoor blijkbaar even het tweede
lid van artikel 3 0 van de bijstandswet
opslaan. En als hij er dan nog niet
zeker van is, of iets van belang is,
moet hij gewoon even de sociale
dienst bellen. Dit is toch eigenlijk het
doorschuiven van de verantwoordelijkheid n a a r d e bijstandsgerechtigde
omdat de regering er niet in slaagt,
een alomvattend en eenduidig lijstje
met informatie te verstrekken? De
staatssecretaris stelt dat dit niet
gegeven kan w o r d e n . Nu de bijstandsgerechtigde echter aan
dergelijke zware straffen wordt
blootgesteld, lijkt het mij evenwel
niet onredelijk, hierover toch
duidelijkheid te vragen. De bijstandsgerechtigde kan immers voor zware
dilemma's geplaatst worden, niet in
de laatste plaats omdat bij voorbeeld
door de voordeurdelersmaatregel de
bijstandsregelingen zo ingewikkeld
geworden zijn dat niet zonder meer
afgeleid kan worden wat "van
b e l a n g " is.
Ik geef een paar voorbeelden.
Moet een bijstandsgerechtigde die
meer dan drie keer in de week de
nacht doorbrengt bij een vriend of
vriendin, dit wel of niet melden bij de
sociale dienst? Dat is van groot
belang voor het antwoord op de
vraag, of er sprake is van een
economische eenheid. Is het een
ernstige omissie als hij of zij dit niet
meldt? Als iemand een prijsje heeft
gewonnen in de staatsloterij, is het
dan een misdrijf als dit niet w o r d t
opgegeven of hangt het van de
hoogte van het gewonnen bedrag af?
Een verlaging van het huurbedrag dat
iemand betaalt voor een kamer, is
ook van belang. Komt dat bedrag
onder een bepaalde grens, dan zou
de bijstandsgerechtigde in aanmerking kunnen komen voor een
woningdelerskorting. Melden of niet?
Hoe ernstig is het dan gepleegde
misdrijf? Het aanknopen van een
relatie met iemand waarmee je t o t
voor kort slechts een huis bewoonde,
heeft nogal wat gevolgen voor het
krijgen van een bijstandsuitkering of
voor de hoogte van de uitkering.
Melden en, zo ja, na hoeveel tijd? Het
mede gaan gebruiken van W C en/of
douche en/of keuken kan van belang
zijn. Men kan immers veranderen van
alleenstaande in woningdeler of van
woningdeler in economische
eenheid. Onmiddellijk melden of
loopt het zo'n vaart niet? Het zijn

Tweede Kamer

maar een paar voorbeelden van
dagelijks voorkomende gevallen.
Onduidelijk is of deze omissies bij
niet melden voor de staatssecretaris
en de minister aanleiding voor
strafvervolging zijn. Onduidelijk zal
altijd blijven in hoeverre er in dit
soort zaken sprake is van opzet dan
wel van onwetendheid. Wij gaan
vooralsnog van het laatste uit, zeker
gelet op het volstrekt ondoorzichtige
karakter van sommige regelingen. Is
het te veel gevraagd, hierover
duidelijkheid te verschaffen?
Minister Korthals A l t e s : Dat doe ik
graag op dit ogenblik. Als er sprake
is van opzet, dan moet de officier van
justitie dat bewijzen.
Mevrouw V a n Es (PSP): Mijn stelling
is, dat dit heel moeilijk zal zijn.
Minister Korthals A l t e s : Het zijn
ook heel geleerde mensen!
Mevrouw V a n Es (PSP): Ik hoop niet
dat u bedoelt: in tegenstelling tot een
bijstandsgerechtigde.
Naar mijn mening wakkeren dit
soort voorstellen wel degelijk de
vooroordelen aan die bestaan jegens
uitkeringsgerechtigden. Het past in
de serie sanctienota's en discussies
over omkering van de bewijslast. Het
past in de overdreven aandacht die
hier wordt besteed aan vermeende
uitkeringsfraude, in tegenstelling t o t
de geringe aandacht voor fraude,
misbruik of oneigenlijk gebruik van
belastingwetgeving, waarvan vooral
mensen met hogere inkomens en
bedrijven profiteren. De regering kan
nog zo hard roepen dat mensen die
te goeder trouw zijn niets met deze
wetgeving te maken zullen krijgen,
maar feit blijft dat iedereen die een
bijstandsuitkering aanvraagt, zich
begeeft op een terrein waarop
blijkbaar zoveel gesjoemeld en
gefraudeerd wordt dat de regering
het noodzakelijk acht, in de wet een
gevangenisstraf van ten hoogste
twee jaar op te nemen. Dat is het
met behulp van wetgeving aanwakkeren van vooroordelen. De noodzaak daarvan is voor mij nog steeds
niet aangetoond. Dat is de reden dat
ik, als laatste der Mohicanen, tegen
dit wetsontwerp zal stemmen.

onderwerp strafbepalingen in de
Algemene Bijstandswet. Het belang
van opneming van strafbepalingen in
deze wet is in de schriftelijke
voorbereiding van dit wetsvoorstel
uitvoerig aan de orde gesteld. Het
voorstel maakt onderdeel uit van
maatregelen ter bestrijding van
misbruik en oneigenlijk gebruik van
de sociale wetgeving. Verschillende
maatregelen zijn gerealiseerd.
Andere zijn nog in voorbereiding. De
heer Leerling heeft tercht gewezen
op een onderdeel van een pakket
maatregelen in deze sector. De
interdepartementale stuurgroep
ISMO adviseerde reeds eerder, de
strafbepalingen in de Algemene
Bijstandswet op te nemen. Mevrouw
Van Es sprak in dit verband over een
vage verwijzing naar de I S M 0 - r a p portage. Dat lijkt mij een onjuiste
constatering, omdat de ISMO op dit
punt bepaald heel erg duidelijk is
geweest. In de ISMO-rapportage is
ook heel uitvoerig uiteengezet welke
percentages fraudes geconstateerd
zijn met betrekking tot verschillende
socialezekerheidswetten. In die
ISMO-rapportage is ook duidelijk
gebleken, dat de fraudegevoeligheid
van de ene regeling veel groter is dan
van de andere. Van een vage
verwijziging kan in dezen naar mijn
mening niet worden gesproken.

Staatssecretaris D e Graaf: Voorzitter! Ik ben de woordvoerders
dankbaar voor hun inbreng bij het

Ook het College Algemene
Bijstandswet adviseerde positief
omtrent de voorgestelde maatregelen. Het verheugt mij dat de meeste
fracties, zo blijkt uit de schriftelijke
voorbereiding en uit deze discussie,
positief staan tegenover het wetsvoorstel en dat het belang van het
tegengaan van misbruik in de sociale
zekerheid algemeen wordt erkend. Ik
heb inderdaad geconstateerd, dat
deze positieve opstelling ten opzichte
van dit wetsvoorstel niet geldt voor
mevrouw Van Es, zo blijkt uit de
bewoordingen die zij gebruikt in dit
debat.
Door het bestaan van strafbepalingen in de verschillende sociale
verzekeringswetten behoeft voor de
vervolging van fraude niet meer te
worden teruggevallen op het
Wetboek van Strafrecht. De heer Van
Muiden en andere woordvoerders
hebben daarop gewezen. De daar
voorkomende delictomschrijvingen,
met name oplichting en valsheid in
geschrifte, zijn voor de sociale
zekerheid te beperkt gebleken. Ik
geloof, dat in dit verband met name
de heer Leerling terecht een beroep
heeft gedaan op de eigen verant-
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woordelijkheid van de mensen die
een beroep doen op de Algemene
Bijstandswet. Ik ben ook bijzonder
blij, dat mevrouw Dales in haar
bijdrage heeft gezegd, dat zij zonder
enige aarzeling instemt met de
strafbepalingen in de Algemene
Bijstandswet. Zij het, dat zij met
name ten aanzien van één onderdeel
een aantal kritische opmerkingen
maakte. Ik zal daarop direct uitvoerig
ingaan, omdat zij in dezen graag een
concrete wijziging wil.
Een veel voorkomende vorm van
misbruik is namelijk het verzwijgen
van gegevens die van belang zijn
voor het vaststellen van het recht op
uitkering of het verstrekken van
onjuiste gegevens. Specifieke
strafbepalingen in de sociale
zekerheidswetten maken het mogelijk
de vormen van misbruik zoals die
zich bij het uitvoeren van verschillende sociale-zekerheidswetten
voordoen beter te bestrijden. In
nagenoeg alle sociale-zekerheidswetten komen reeds specifieke strafbepalingen voor. Alleen in de Algemene
Bijstandswet ontbreken deze
bepalingen. Dit heeft een ongelijke
aanpak van fraude en misbruik tot
gevolg. Met name de heer Van
Muiden heeft erop gewezen, dat
deze ongelijke behandeling een foute
zaak is.
Door ook in de Algemene Bijstandswet strafbepalingen op te
nemen w o r d t deze ongelijkheid recht
getrokken. In dit verband vroeg de
heer Leerling hoe het gaat met
eventuele toekomstige wetgeving. Hij
kan er zeker van zijn, dat bij iedere
toekomstige wetsgeving op het
terrein van de sociale zekerheid deze
strafbepalingen zullen worden
opgenomen. Het opnemen van de
strafbepalingen in de Algemene
Bijstandswet is met name van
belang, omdat deze wet een
voortdurende afstemming vraagt op
de feitelijke situatie. De ter zake door
de betrokkenen te verstrekken
gegevens zijn van essentiële
betekenis voor het bepalen van de
hoogte van de bijstandsuitkering. In
dit verband heeft mevrouw Van Es
nog even verwezen naar haar
bijdrage in de schriftelijke voorbereiding met betrekking tot een lijst van
informatie. Zij vond het vreemd dat in
de stukken gezegd is, dat alles wat
van belang is dient te worden
verstrekt. Zij wil desondanks een
lijstje om iets te kunnen checken. Het
voorbeeld dat zij noemde: hoeveel
nachten mag je bij een partner

slapen voordat er sprake is
van
enzovoorts, toont duidelijk
aan dat zo'n lijstje in die zin niet te
maken is. Bij het geval waarop zij
wees, gaat het om de vraag: "Is er al
dan niet sprake van een economische
eenheid?" Het voorbeeld dat zij gaf,
vormt een duidelijke indicatie dat het
niet mogelijk is om met zo'n informatielijst te gaan werken.
Mijnheer de Voorzitter! Wij moeten
niet uit het oog verliezen, dat de
Algemene Bijstandswet een complementair karakter heeft. De bijstandswet heeft alleen de functie voor
aanvullingen te zorgen als men niet
zelf over de nodige middelen van
bestaan beschikt. Het zal daarbij om
zeer verschillende situaties gaan. In
het algemeen is het echt wel zo, dat
de betreffende personen weten om
welke relevante gegevens het in
dezen gaat.
Mijnheer de Voorzitter! De
maatregel staat niet op zich zelf. Zij
past geheel in het kader van de
beleidsmatige aanpak van misbruik
en oneigenlijk gebruik die is o m schreven in de brief die ik op 29
januari jongstleden aan de Kamer
heb gestuurd. In deze brief is een
beleid geschetst dat is gericht op een
betere handhaving van wettelijke
normen. Waar nodig, zal gebruik
worden gemaakt van zowel administratiefrechtelijke als van strafrechtelijke sancties. Naar mijn mening zal
het strafrecht en het administratief
recht gezamenlijk moeten zorgdragen voor normhandhaving in de
sociale zekerheid. Dat is één van de
relevante punten bij de beoordeling
van deze zaak. Het administratief
recht zal primair gericht zijn op het
goed laten verlopen van het uitkeringsproces en het strafrecht primair
op het handhaven van een geordende samenleving.
Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik
overga tot beantwoording van de
opmerkingen van mevrouw Dales
over de cumulatie — ook andere
leden hebben hierover gesproken —
wil ik nog iets zeggen over enkele
losse onderdelen. De heer Nijhuis
vroeg of die 1 50 miljoen aan deze
maatregel is toe te schrijven. Het
antwoord op deze vraag luidt:
" n e e n " . Het gaat hierbij om een
andere zaak.
De heer Van Muiden vroeg om in
de begroting verantwoording af te
leggen met betrekking tot de
bedragen die ingezet worden voor de
fraudebestrijding. Deze zaak komt
nog uitvoerig aan de orde. Daarbij zal
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zowel de sociale zekerheid als de
fiscale maatregel in de beschouwingen worden betrokken. Naast
hetgeen hierover in de begrotingsstukken zal worden vermeld, zullen er
nog aparte nota's ter onderbouwing
naar de Kamer worden gestuurd. Dan
zal blijken dat een andere onderbouwing wordt gegeven dan zojuist werd
ondersteld.
De heer Van der Vlies wees op een
verschil in aanpak tussen sociale
diensten van de gemeenten. Ik denk
hierbij met name aan het optreden
van sociale rechercheurs. Voorzitter!
De gemeenten hebben de wet uit te
voeren. Zij 25eten die ook op een
correcte wijze toepassen. Er is
daarop toezicht via de rijksconsulenten.
Dat er hier en daar wel eens
verschillen zijn, blijkt uit een notitie
die ik over strafsancties aan de
Kamer heb gestuurd. In die notitie
wordt ook overwogen om ten aanzien
van deze zaak tot landelijke richtlijnen
te komen. Naar ik aanneem, zal de
Kamer deze notitie nog op haar
agenda plaatsen. Dan zal dit punt
uitvoerig aan de orde kunnen komen.
Voorzitter! Ik kom nu te spreken
over de samenloop van strafsanctie
en administratieve sanctie. Deze zaak
zal ten principale door de minister
van Justitie worden behandeld. Ik zal
nu een paar opmerkingen maken en
daarbij de invalshoek van het
bijstandsbeleid kiezen.
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb de staatssecretaris
zojuist niet goed begrepen. Welke
nota bedoelde hij?
Staatssecretaris D e Graaf: Ik heb de
Kamer een notitie gestuurd over het
sanctiebeleid.
Mevrouw Dales (PvdA): Sancties in
de werkloosheidsverzekering?
Staatsssecretaris De Graaf:
Sancties in de R W W !
Mevrouw D a l e s (PvdA): Inderdaad,
die notitie zal op de agenda van de
Kamer komen.
Staatssecretaris D e Graaf: Dat hoop
ik wel! Met die bedoeling heb ik haar
althans naar de Kamer gestuurd. Ik
hoop zelfs dat de Kamer tot besluitvorming zal komen en zal zeggen wat
ons verder te doen staat.
Mijnheer de Voorzitter! Het punt
van de samenloop van strafsanctie
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en administratieve sanctie heeft
mevrouw Dales uitvoerig aan de orde
gesteld. Hierover zijn ook vragen
gesteld door de heren Van der Vlies
en Van Muiden. Ook de heer Nijhuis
heeft gezegd, geïnteresseerd te zijn
in het antwoord van de regering.
Nogmaals, ik zal het een en ander
benaderen vanuit de invalshoek van
het bijstandsbeleid, de ministervan
Justitie zal het onderwerp algemeen
benaderen.
Mevrouw Dales heeft voorgesteld
om, naar analogie van de voorgestelde wijziging van de Coördinatiewet
sociale verzekering betreffende de
verplichting van de werkgever tot een
opgave van het loon, om in deze
wetgeving een soortgelijke anticumulatie op te nemen. In dat wetsvoorstel is een bepaling opgenomen, op
grond waarvan het uitvoeringsorgaan, als de werkgever niet voldoet
aan deze verplichting, ambtshalve de
premiebetaling vaststelt. Deze
premie wordt met 100% verhoogd
als er sprake is van opzet of grove
schuld bij de werkgever. Is dat niet
het geval dan bedraagt de verhoging
10%. Daarnaast bevat de coördinatiewet strafbepalingen als de
werkgever de genoemde verplichting
niet nakomt. Door een anticumulatiebepaling wordt voorkomen dat zowel
een administratieve boete als een
strafrechtelijke boete wordt opgelegd. Het betreft hier duidelijk een
verbetering in de afstemming van de
premieheffing op de belastingwetgeving. Mevrouw Dales heeft daar ook
terecht naar verwezen. Met het
amendement wordt een soortgelijke
anticumulatiebepaling voorgesteld
als het gaat om het toepassen van
sancties ten aanzien van de bijstandscliënt. Ik moet zeggen, dat ik
met dit voorstel grote moeite heb,
omdat hier geheel verschillende
situaties aan de orde zijn. In de
coördinatiewet gaat het om de
verplichting in de wet tot het
opleggen van een geldboete die
ambtshalve op een bepaald bedrag
wordt vastgesteld; deze is exact
voorgeschreven. In de Algemene
Bijstandswet gaat het echter niet om
betaling van een geldboete aan de
overheid maar om de rechtsplicht
van de overheid tot bijstandsverlening. Deze rechtsplicht is gebonden
aan een aantal algemene uitgangspunten. Een daarvan is dat de
bijstand wordt afgestemd op het
betoonde besef van verantwoorde
lijkheid voor de voorziening in het
bestaan. Men kent de formule. Bij

gebleken tekortkomingen daarin, kan
de bijstand op het onvoldoend
betoonde besef van verantwoordelijkheid worden afgestemd, bij
voorbeeld door gedurende bepaalde
perioden een korting op de uitkering
toe te passen. Wij spreken dan van
een zogenaamde administratieve
sanctie. Een dergelijke administratieve sanctie kan zich zeker alleen
voordoen als iemand nog in bijstand
is. Voor de duidelijkheid voeg ik
hieraan toe, dat van een administratieve sanctie geen sprake is als van
de betrokkene het bedrag van de
bijstand wordt teruggevorderd dat hij
of zij ten onrechte heeft ontvangen,
bij voorbeeld omdat onjuiste
inlichtingen zijn verstrekt. Dan
worden bijstandsbedragen teruggevorderd waarop in feite geen
aanspraak bestond. Evenmin is
sprake van een administratieve
sanctie als een bijstandsuitkering die
ten onrechte is verleend, wordt
herzien en bij voorbeeld wordt
aangepast aan de gewijzigde
leefsituatie. Als de betrokkene ten
onrechte de rechtsplicht van artikel
30, tweede lid, niet is nagekomen —
het gaat dus om het doen van
mededeling van al hetgeen van
belang is voor de verlening van
bijstand — dan kan afstemming van
de bijstand uitsluitend plaatsvinden
wegens onvoldoende betoond besef
van verantwoordelijkheid. De mate
waarin dit gebeurt, is aan het eigen
oordeel van burgemeester en
wethouders overgelaten. De wet
geeft hieromtrent geen nadere
voorschriften. In belangrijke mate is
dit een beleidsbeslissing, die mede
gericht is op mogelijk corrigerend
gedrag van betrokkene. Het oordeel
hieromtrent, is niet aan de rechter
maar aan de administratie voorbehouden. Bovendien gelden daarvoor
de beroepsmogelijkheden in de
Algemene Bijstandswet zelve. Op
niet nakomen van deze rechtsplicht
wordt in dit wetsvoorstel afzonderlijk
een strafsanctie gesteld in artikel
84f. Deze sanctie is uitsluitend
gekoppeld aan het niet of niet
behoorlijk nakomen van de in artikel
30, tweede lid, neergelegde mededelingsplicht van de betrokkene. Het
afstemmen van de bijstand op het
betoonde besef van verantwoordelijkheid is daar niet aan de orde. De
rechter beoordeelt het geval van de
delictomschrijving. Daarbij zal hij in
het algemeen rekening houden met
hetgeen hem uit de voorgeschiedenis
is gebleken, dus bij voorbeeld ook

Tweede Kamer

Algemene Bijstandswet

met het feit dat de bijstandsuitkering
van betrokkene gedurende een
bepaalde periode reeds werd
verlaagd. Bovendien moet de rechter
bij het opleggen van een geldboete
volgens de wet rekening houden met
de draagkracht van betrokkene,
zonder dat deze onevenredig in zijn
inkomen wordt getroffen; artikel 24a
van het Wetboek van Strafrecht.
Ik zie hier duidelijk de verschillende
aspecten in de beoordeling van de
zaak door de gemeenten en de wijze
waarop de rechter over het delict
moet oordelen. Uit de uitspraak van
de strafrechter behoort naar mijn
mening geen materieel recht op
bijstand voort te vloeien, zoals in het
voorstel van mevrouw Dales ligt
opgesloten. Mijn conclusie is dan ook
dat dit voorstel niet past in de
systematiek van de wet. Aanvaarding
ervan dient te worden ontraden, te
meer omdat ik niet verwacht dat de
praktijk op dit punt bijzondere
problemen zal opleveren. Ik denk
hierbij aan de richtlijnen voor het
Openbaar Ministerie voor het
aangifte- en het vervolgingsbeleid,
op grond waarvan in het algemeen bij
minder ernstige gevallen met
toepassing van een administratieve
sanctie kan worden volstaan en
strafvervolging beperkt blijft tot de
ernstige gevallen. In beginsel kan ik
meegaan met de door het Openbaar
Ministerie geuite gedachte, dat het
strafrecht als uiterste middel moet
worden toegepast ter handhaving
van de normen in het sociale-zekerheidsrecht. Een gezamenlijk handhaven door de strafrechter en de
uitvoeringsorganen van de sociale
zekerheid verdient alle aandacht,
waarbij de reactie van het uitvoeringsorgaan voorop dient te staan als
het gaat om lichte fraude.

D
Minister Korthals Altes: Mijnheer
de Voorzitter! Ook ik dank de Kamer
voor de gemaakte opmerkingen en in
het bijzonder mevrouw Dales, dat zij
mij in de gelegenheid stelt om de
kwestie van het samenlopen van
strafrechtelijke en administratiefrechtelijke sancties nog eens aan een
nadere beschouwing te onderwerpen.
De Algemene Bijstandswet kent de
mogelijkheid, de bijstand af te
stemmen op het betoonde besef van
verantwoordelijkheid voor de
voorziening in het bestaan. De
bepaling vervat in artikel 1, tweede
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lid, stelt de gemeentebesturen in
staat niet alleen de verlening van de
bijstand af te stemmen op de
eventueel achteraf gebleken
behoefte van de betrokkene, maar
daarenboven een extra korting toe te
passen in de gevallen dat de
betrokkene zich niet aan de regels
heeft gehouden. In het eerste geval
wordt de bijstand alsnog in overeenstemming gebracht met de hoogte
van het bedrag waarop de betrokkene aanspraak kan maken. Men zou
dit een reparatie of een reparatoire
sanctie kunnen noemen. Wat is
gebeurd? De situatie zoals die zou
moeten zijn, wordt hersteld. De
betrokkene w o r d t geen extra leed
toegevoegd. Er is eigenlijk geen
sprake van een extra sanctie, maar
alleen van een reparatie. In het
tweede geval ontvangt de betrokkene
minder dan hij zou hebben gekregen
wanneer hij zich wel aan de regels
had gehouden.
Alleen die laatste modaliteit kan
echt worden aangeduid als een
administratieve sanctie. Ik wil die dan
ook verder aanduiden als een
repressieve sanctie tegenover de
reparatoire sanctie, die eigenlijk niet
het karakter van een sanctie heeft.
De mogelijkheid van een repressieve
sanctie, die aldus impliciet is
opgenomen in de Algemene
Bijstandswet, komt meer expliciet
voor in andere sociale-zekerheidswetten. Zo kent zowel de bestaande
Werkloosheidswet als de Wet
werkloosheidsvoorziening de
bepaling, dat de uitkering kan
worden ingehouden indien de
betrokkene zich niet houdt aan de
hem bij of krachtens de betrokken
wet opgelegde verplichtingen. Indien
de betrokkene bij voorbeeld niet de
informatie geeft die van belang is
voor de hoogte van de uitkering, kan
zijn uitkering geheel worden stopgezet, ook al zou hij recht hebben
gehad op een lagere uitkering dan hij
trachtte te verkrijgen door het
verzwijgen van de van belang zijnde
informatie. Vergelijkbare bepalingen
komen voor in allerlei andere
administratieve wetten, waarbij de
burger aanspraak kan maken op een
recht jegens de overheid. Van de
burger wordt dan wel verlangd, dat
hij zich in het contact met de
overheid gedraagt overeenkomstig
de regels, op straffe van verlies van
de aanspraak ingevolge de desbetreffende administratieve wet.
De genoemde en ook andere
sociale-zekerheidswetten, met

uitzondering van de Algemene
Bijstandswet, kennen naast de
administratieve repressieve sanctie
ook strafbepalingen. Deze betreffen
in het bijzonder de niet-nakoming van
de plicht om het uitvoeringsorgaan in
kennis te stellen van informatie die
van belang is o m de hoogte van de
uitkering vast te stellen. Hieraan zijn
twee aspecten verbonden.
De administratieve sanctie is
onzeker in haar uitwerking. Heeft bij
voorbeeld de betrokkene gedurende
de tijd dat hij een uitkering genoot,
beloonde arbeid verricht zonder dit
te melden, dan kan weliswaar de
uitkering met terugwerkende kracht
worden ingetrokken en teruggevorderd, maar de betrokkene heeft dan
niet meer dan waarop hij ingevolge
de wet aanspraak kon maken. Dit is
een reparatoire sanctie.
Het is echter niet in alle gevallen
mogelijk daarnaast een repressieve
administratieve sanctie toe te
passen. Indien de betrokkene in het
geheel geen recht had op enige
uitkering, kan deze ook niet worden
gekort. Daarom is het nodig,
daarnaast over een strafsanctie te
beschikken. Deze maakt het mogelijk
in alle gevallen een sanctie op te
leggen, ongeacht de afhankelijkheid
van de betrokkene van het uitvoeringsorgaan.
De strafbepalingen in de socialezekerheidswetten zijn wat de
strafmaat betreft aangepast aan de
ernst van het vergrijp. Wordt
opzettelijk de van belang zijnde
informatie verzwegen, dan is in de
regel een gevangenisstraf van ten
hoogste twee jaar of een geldboete
van de vierde categorie mogelijk. Dit
maakt het mogelijk niet te hoeven
grijpen naar een niet op de situatie
toegesneden strafbepaling van het
Wetboek van Strafrecht, zoals
valsheid in geschrift of oplichting,
waarvoor veel zwaardere straffen
kunnen worden geëist. Bovendien
kunnen die straffen niet altijd
toegepast worden, omdat niet zeker
is dat de delictsomschrijving van het
Wetboek van Strafrecht is vervuld.
De bijzondere strafbepalingen in
de sociale-zekerheidswetten geven
een indicatie van de ernst van het
vergrijp in de ogen van de wetgever
en bieden bovendien de mogelijkheid, te kunnen optreden in gevallen
waarin het Wetboek van Strafrecht
door omstandigheden niet toepasbaar is, bij voorbeeld wanneer o m
uiteenlopende redenen geen
formulier is ingevuld en dus geen

geschrift bestaat dat valselijk zou
kunnen zijn opgemaakt of ondertekend.
In de Algemene Bijstandswet
ontbreken specifieke bepalingen. In
die gevallen waarin het instrument
van de administratieve repressieve
sanctie om welke reden dan ook niet
aangewezen wordt geacht of niet
toepasbaar is, moet worden gegrepen naar de oneigenlijk zware
bepalingen van het commune
strafrecht, die daarenboven soms
door toevallige omstandigheden niet
toepasbaar blijken. In die leemte
beoogt dit wetsvoorstel te voorzien.
Deze verhouding tussen administratieve sancties en strafsancties,
die overeenkomstig van toepassing is
op andere administratieve wetten
ingevolge welke de burger een
aanspraak kan maken op de overheid, is niet zonder meer vergelijkbaar met wetgeving ingevolge welke
de burger slechts plichten jegens de
overheid worden opgelegd. Het
klassieke voorbeeld van dergelijke
wetgeving vormen de fiscale wetten.
Het gaat daarbij o m de burger die
zich onafhankelijk van de overheid in
het maatschappelijk verkeer beweegt
en aan wie verplichtingen, in casu
financiële verplichtingen, worden
opgelegd, zonder dat daar enige
duidelijke, behalve de algemene,
prestatie van de overheid jegens de
betrokken burger tegenover staat. In
die fiscale wetten kennen wij de
mogelijkheid van administratieve
sancties.
De fiscus kan rechtstreeks boetes
opleggen aan burgers die de regels
van de fiscale wetgeving overtreden.
Bovendien is deze sanctie, anders
dan bij de uitvoering van de socialezekerheidswetgeving, in haar
uitwerking trefzeker. De administratieve sanctie behoudt haar uitwerking, ook al wijzigen zich de omstandigheden van de betrokkene. De
wetgever heeft het kennelijk, anders
dan in de gevallen dat burgers zich
uit eigen initiatief tot de overheid
wenden, onbillijk geoordeeld dat bij
niet nakomen van de regels de
mogelijkheid bestaat van een
dubbele bestraffing.
De fiscale wetgeving kent vanouds
een bepaling, dat administratieve
sancties vervallen wanneer strafsancties worden toegepast. Daar waar de
overheid het initiatief neemt om naar
de burger te reiken o m hem financiële verplichtingen op te leggen, is de
repressieve sanctie afgemeten: of
een administratieve sanctie of een
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strafrechtelijke. Dit systeem van de
fiscale wetgeving is opgenomen in
wetsvoorstel 18 983, teneinde het
over te nemen in de Coördinatiewet
Sociale Verzekering. De situatie is
daar immers vergelijkbaar. De
werkgever wendt zich niet tot de
overheid in casu de semi-overheid,
namelijk de bedrijfsvereniging — een
privaatrechtelijke organisatie met
publiekrechtelijke bevoegdheden —
maar de overheid richt zich tot hem.
Aan de werkgever worden financiële
lasten opgelegd, zonder dat daar
jegens hem in het bijzonder een
prestatie tegenover staat. Ook daar
wordt daarom het systeem opgenomen van: of een administratieve of
een strafrechtelijke sanctie.
De sancties zijn ook van geheel
andere orde. Bij de premieheffing en
de daarover berekende administratieve extra heffing bij gebleken
onregelmatigheden bij wijze van
sanctie gaat het om bedragen die
een veelvoud zijn van die waarom het
bij de sociale-zekerheidswetgeving
gaat. Ook de strafsanctie, namelijk
ten hoogste vier jaar gevangenisstraf, is twee maal zo hoog als die
ingevolge de sociale-zekerheidswetgeving. Bij deze laatste sluit het
voorliggend wetsvoorstel inzake
aanvulling van de Algemene Bijstandswet aan. De verhouding tussen
administratieve sancties en strafsancties in de fiscale wetgeving en in
aansluiting daarop in de Coördinatiewet Sociale Verzekering kan daarom
niet op een lijn worden gesteld met
de verhouding tussen beide sancties
in de socialezekerheidswetten,
waaronder vanouds de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening en, naar thans wordt
voorgesteld, de Algemene Bijstandswet vallen.
Hiermee w i l ik niet gezegd hebben
dat de strafrechter, wanneer hem
een overtreding van de sociale-zekerheidswetgeving wordt voorgelegd,
naar mijn oordeel in zijn strafoplegging geen rekening moet houden met
de effecten van een eventueel
opgelegde administratieve sanctie.
De strafrechter dient alle omstandigheden van het geval in zijn overwegingen te betrekken. Een eventueel
opgelegde administratieve sanctie
behoort hiertoe zeker. Er is evenwel
geen dwingende reden o m in de
Algemene Bijstandswet, die is
geschreven in een heel andere
context, de anti-samenloopbepalingen over te nemen van de fiscale
wetgeving, die, zoals voorgesteld,
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zullen worden opgenomen in de
Coördinatiewet Sociale Verzekering.
Op de uitdrukkelijke vraag van
mevrouw Dales, of het beginsel van
" n e bis in i d e m " hier niet van
toepassing moet worden verklaard,
luidt derhalve mijn antwoord dat dat
beginsel niet van toepassing behoeft
te zijn in de relatie strafrechtelijke
sanctie/administratiefrechtelijke
sanctie en dat die samenloop
derhalve wel mogelijk is. In het
algemeen heeft het rechtsbeginsel
" n e bis in i d e m " ook geen absolute
gelding, omdat het telkenmale de
wetgever is die beslist of dat
beginsel in een concreet geval wordt
toegepast of niet.
Mevrouw Dales heeft ook nog
gevraagd, of er niet een voornemen
is om de strafsancties voor bijzondere wetten op te nemen in het
Wetboek van Strafrecht. Er is niet
een voornemen om in het algemeen
alle strafsancties uit bijzondere
wetten te verplaatsen naar het
Wetboek van Strafrecht. Er wordt
echter wel gezocht naar een
mogelijke algemene fraudebepaling
die dan in het Wetboek van Strafrecht zou worden opgenomen. Het
onderzoek is nog niet zover dat het
vaststaat dat er een dergelijke
bepaling kan worden bedacht en, als
zij wordt ingevoerd, dat daar ook
allerlei frauduleuze handelingen in
het kader van de belastingwetgeving
en/of in het kader van de sociale-zekerheidswetgeving zullen worden
ondergebracht. De roep o m het in
het leven roepen van een algemene
fraudebepaling gaat van tijd t o t tijd
uit van het openbaar ministerie in die
gevallen waarin sprake is van wat wij
fraude noemen, maar niet van het
vervuld zijn van een van de daarvoor
in aanmerking komende delictsomschrijvingen in het Wetboek van
Strafrecht, zoals valsheid in geschrift, oplichting en dergelijke.
Mevrouw Dales heeft ook gevraagd naar de stand van zaken van
de herziening van de richtlijnen die
destijds zijn opgesteld door de
commissie-Pfeil en die betrekking
hebben op de vervolging van
delicten, gepleegd in verband met
sociale zekerheidswetten. De
vervolgingsrichtlijnen sociale
zekerheidsfraude die indertijd door
de commissie-Pfeil zijn opgesteld,
worden herzien. De stand van zaken
is thans dat de voorzitters van de
ressortelijke fraudecommissies van
het openbaar ministerie een ontwerp-richtlijn nagenoeg gereed

hebben. Het wachten is nu op een
advies van de Sociale Verzekeringsraad, waaraan de staatssecretaris
van Sociale Zaken advies heeft
gevraagd over de bestaande
richtlijnen. Zodra dat advies binnen
is, kan de laatste fase van de
herziening intreden. Dit is tevens een
antwoord op de vraag die daaromtrent is gesteld door mevrouw Van
Es.
Ik kom daarmee op de vraag van
de heer Van der Vlies of de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht
van toepassing blijven naast deze
specifieke strafbepalingen. Het
antwoord daarop luidt bevestigend.
De nieuwe bepalingen, zoals wij deze
thans hebben voorgesteld, zijn
namelijk geen bijzondere bepalingen
die derogeren aan de algemene
bepalingen in het Wetboek van
Strafrecht.
Ik meen dat ik op de vraag van de
heer Van der Vlies met betrekking tot
de samenloop van procedures van
administratiefrechtelijke aard,
burgerrechtelijke aard en strafrechtelijke aard antwoord heb gegeven in
mijn algemene beschouwing naar
aanleiding van de interventie van
mevrouw Dales.
De heer Van Muiden die in
algemene zin instemt, heeft als
uitgangspunt genoemd dat er een
verstandig vervolgingsbeleid moet
plaatsvinden. Hij heeft daar ook zijn
vertrouwen in uitgesproken. Ik ben
hem daar erkentelijk voor. Hij heeft
ook gevraagd naar een kostenanalyse
in verband met de te verwachten
werklast. Daarop is het antwoord
moeilijker te geven. Ik wil hem dan
ook toezeggen dat ik op grond van
de door hem verzochte evaluatie zal
nagaan in hoeverre de cijfers over de
kosten van rechtsbijstand kunnen
worden uitgesplitst naar rechtsbijstand in bijstandszaken. Voor zover
dit statistisch gebeurt, kunnen wij
achteraf een beeld krijgen. Ook hier
— ik zeg het maar vast bij deze
gelegenheid — geldt natuurlijk dat ik
de bureaucratiekorting wel ergens
vandaan moet halen en dat ik niet
alles kan blijven registreren op het
departement.
Mevrouw Van Es heeft gevraagd of
wij niet kunnen wachten op de
algemene bepaling in het W e t b o e k
van Strafrecht die de gaten die er
wellicht zijn bij het vervolgen van
fraudezaken en die niet kunnen
worden gebracht onder alle in het
Wetboek van Strafrecht voorkomende delictsomschrijvingen, moet
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dichten. Ik wil daar niet op wachten.
In het algemeen bestaat er namelijk
al een verschil in tempo tussen
wetgeving die van het departement
van Justitie komt en die van het
departement van Sociale Zaken. Ik
wil de staatssecretaris van Sociale
Zaken die achterstand niet graag
laten oplopen. Bovendien is het zo
dat ik nu al voorzie dat het uitwerken
van een dergelijke strafbepaling die
een zeer verstrekkende werking zal
krijgen, een zeer zorgvuldige
procedure vereist met de raadplegingen die daarover binnen het justitieveld en daarbuiten zullen moeten
plaatsvinden. Gelet op de nood
geconstateerd in de ISMO-rapportage, vind ik het niet verantwoord als
coördinerend minister in verband met
het fraudebestrijdingsbeleid om deze
aangelegenheid, dus het dichten van
het gat waarmee de staatssecretaris
nu doende is, uit te stellen. Het staat
trouwens helemaal niet vast of een
dergelijke nieuwe bepaling toegesneden zal zijn op deze gevallen, waarbij
het gaat om al dan niet schriftelijke
informatieverstrekking en om het
afwegen of bepaalde informaties al
dan niet van belang zijn.
Mevrouw Van Es heeft een aantal
voorbeelden genoemd en gezegd dat
het erg moeilijk is af te wegen wat
wel en niet vereist is. Mijn antwoord
luidt daarop dat niet voor niets in het
wetsvoorstel onderscheid wordt
gemaakt tussen de opzettelijke
verzwijging van gegevens en
anderszins het verschaffen van te
weinig informatie. Er is een belangrijk
verschil in de strafbepalingen
daaromtrent. Het ene is een misdrijf
en het andere een overtreding. Op
het ene staat maximaal twee jaar of
een geldboete volgens de vierde
categorie en op het andere een
hechtenis van ten hoogste zes
maanden of een geldboete van de
derde categorie. Zowel het openbaar
ministerie als de rechter moet
gelegenheid hebben om met de
waarborgen die ons rechtsstelsel en
onze rechtsbedeling kennen en zullen
blijven kenmerken, overeenkomstig
de regels ieder het zijne te geven.

D
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor hun beantwoording. Ik heb zelf
ook net gelezen dat in de toelichting
op mijn amendement een aantal
zinnen voorkomen die niet al te exact
zijn. Ik ben dankbaar dat met name
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de minister van Justitie daarover niet
direct gevallen is. Ik zal de verbeteringen aanbrengen, ze doen verder
aan de strekking van het amendement niets af.
In het bijzonder door de staatssecretaris wordt moeite gedaan te
betogen dat hetgeen ik wil iets
geheel anders is dan waarover de
bijstandswet eigenlijk gaat. Hij
spreekt zelfs over geheel verschillende situaties, te verdedigen met het
feit dat een rechtsplicht van de
overheid inzake het moeten verstrekken van een bijstandsuitkering iets
geheel anders is dan de plicht van de
burger jegens de overheid, zoals bij
voorbeeld het betalen van belasting
of premies. Ik weet wel dat dit niet
hetzelfde is. Dat doet echter niet zo
gek veel ter zake. Ik kan nog wel
meer verschillen opsommen. Dat er
beroepsmogelijkheden zijn, doet
natuurlijk nog veel minder ter zake. Ik
heb namelijk gesproken over een
gemeente die terzake van het niet
geven van informatie — dat is nogal
kenmerkend voor fraude, want als
men altijd alle informatie geeft,
waren wij verlost van fraude — niet is
overgegaan tot het terugvorderen,
maar tot administratief-repressieve
sancties. De minister van Justitie
sprak over deze term. Dat was
waarover ik ook sprak en niet over
dingen die niet als strafsancties van
de gemeentelijke overheden kunnen
worden aangemerkt. De ministervan
Justitie gaat dus veel zorgvuldiger en
voorzichtiger op dit onderwerp in. Hij
spreekt ook niet over geheel andere
situaties. Hij doet evenwel toch een
poging o m de zaken uit elkaar te
trekken. Ik spreek inderdaad
uitsluitend over burgers die zich niet
volgens de regels hebben gedragen
en derhalve een administratief-repressieve sanctie hebben gekregen
als enige corectie of als onderdeel
van een correctie. De minister van
Justitie zegt niet dat dit iets geheel
anders is, maar hij zegt dat dit recht
niet zonder meer te vergelijken is met
de plichten ten aanzien van de
overheid. Daar wil ik wel mee
instemmen. Het gaat mij om een
sanctie van de gemeente. Aan een
bijstandsgerechtigde wordt onder
normale omstandigheden — als er
geen fraude heeft plaatsgevonden en
geen informatie is achtergehouden
— een bijstandsbedrag X toegekend.
Als er wel informatie is achtergehouden — misschien al wel heel lang —
gaat de gemeente ertoe over om dat
bijstandsbedrag niet op X, maar op
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een lager bedrag te stellen. Ik ben er
dankbaar voor dat de wet daarvoor
nog geen regels geeft. Ik ben elke
dag bang dat de staatssecretaris ook
voor dat punt een spoorboekje zal
vervaardigen — zoals wij er al zoveel
kennen - waarin de gemeenten
wordt voorgeschreven wat zij moeten
doen. De staatssecretaris merkte op
— mede bedoeld als zijn verdediging
— dat de wet over de hoogte van de
sanctie geen nadere voorschriften
geeft. Kan de staatssecretaris het
voornemen uitspreken dat dit ook
niet zal gebeuren?
Ik beweer dus niet dat de rechtsplicht van de overheid, die zich
wettelijk voltrekt, eenzelfde wet
oplevert als de plicht van de burger.
Ik beweer wel dat een strafsanctie
van een gemeente dient te worden
gezien als een "strafrechtelijke
gedraging". Dat ligt in dezelfde lijn
als een strafrechtelijke boete.
Daarover is ook jurisprudentie te
vinden.
Wanneer ik op dat punt geen
cumulatie w i l , gaat het o m een veel
wezenlijker vraagstuk dan het
vraagstuk over de verschillen tussen
die bepaalde wetten. Die verschillen
zijn er. Dat weet ik ook w e l . Als het
gaat om een verdediging voor het
opnemen van een niet-cumulatiebepaling in de coördinatiewet —
eigenlijk is dat een term uit de
sociale zekerheid — die verdedigd
wordt met het " n e bis in i d e m " , dan
wordt daarbij gezegd dat zulk een
bevoegdheid, de financiën van een
persoon aan te tasten omdat hij zich
niet volgens de regels heeft gedragen, niet behoort samen te lopen
met de bevoegdheid van de strafrechter o m voor datzelfde feit een
boete op te leggen. Dat de bedragen
veelvouden kunnen zijn, is mij
bekend. Het lijkt mij echter dat zulk
een voornaam rechtsprincipe nu niet
direct van een andere kracht wordt
wanneer de bedragen aanzienlijk
verschillen. Als het eigenlijk de
bedoeling is van de minister van
Justitie o m te zeggen dat het hierbij
gemiddeld of in macro-ecomisch
opzicht slechts om kleine bedragen
gaat, moet hij dat ook zeggen. Dat
zei de minister van Justitie niet. Het
genoemde veelvoud lijkt mij dus niet
zo relevant.
Het is mij goed bekend dat de
rechter met een strafmaat rekening
moet houden. Het is mij ook goed
bekend dat dit dikwijls gebeurt. Het
gebeurt evenwel ook dikwijls niet. Wij
weten allemaal dat de administratie-
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ve lijnen van de uitvoeringsinstanties
— de gemeenten — naar het OM en
naar de rechtbank niet allemaal even
vlekkeloos verlopen. Bovendien is
"het rekening houden met" nog niet
hetzelfde als "het uitsluiten van" de
cumulatie. Ik meen op goede
gronden te kunnen beweren dat hier
twee straffen cumuleren, die beide
moeten worden gezien in de sfeer
van het strafrecht en dat daarbij het
"ne bis in idem" geldt. De minister
van Justitie zei daarover dat het "ne
bis in idem" niet van toepassing
behoeft te zijn. Ik krijg hierop graag
een nadere toelichting. Is dit een
principe dat naar willekeur kan
worden gehanteerd? Zijn er nog
diepere, mij niet bekende, rechtsgeleerde gegevens, waarvoor daarop
vaste uitzonderingen zijn gestipuleerd? Bedoelt de minister hiermee te
zeggen dat hij niet wil dat dit principe
hier in het geding is? Als hij dat wil
zeggen, dan wil ik het wel ronduit
horen. Een administratieve sanctie,
door een niet-rechtelijk lichaam
opgelegd, mag in het geval van
werkgevers en belastingbetalers
inderdaad niet worden opgeteld bij
een strafrechtelijke sanctie, want dat
staat in de wet. De minister zegt
misschien wel — ik wil dat graag
heel precies horen — dat een
dergelijke sanctie van een gemeente
en van een strafrechter wel bij elkaar
mogen worden opgeteld. Als hij dit
wil zeggen, laat het hem dat dan
zeggen en laat hem mij dan ook
uitleggen hoe hij dat rechtvaardigt. Ik
ben dus in het geheel niet overtuigd
door de beantwoording van de
bewindslieden. Ik wil graag een
nader antwoord.

D
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ook ik aarzel enigszins
over dat toch heel belangrijke
principe nebis in idem, het niet voor
hetzelfde mogen veroordelen. Heb ik
de minister goed begrepen dan zegt
hij dat het om twee geheel eigensoortige regelingen gaat, enerzijds de
administratieve sanctie, de strafkorting, en anderzijds de strafsanctie
door de strafrechter. Hij zegt echter
tegelijkertijd dat er op zijn minst wel
enige relatie tussen die twee bestaat,
want de strafrechter houdt als hij de
strafmaat moet bepalen wel degelijk
rekening met datgene wat in de
administratieve sector is gebeurd. Nu
kom ik tot mijn probleem. De
minister zegt dus dat het eigensoorti-
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ge regelingen zijn, die niet te
vergelijken zijn met de fiscale
wetgeving. Als dat zo is, waarom
wordt het dan wel geregeld in de
Coördinatiewet sociale verzekeringen, want de bijstand is toch op zijn
minst een stukje sociale zekerheid? Ik
blijf op dat punt dus met wat vragen
zitten. Nadere uitleg is gewenst,
want wij zullen uiteindelijk toch onze
stem voor of tegen het amendement
moeten uitbrengen.

D
De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de
bewindslieden voor hun beantwoording. Ik heb voor beiden nog één
vraag. De heer De Graaf heeft
gezegd dat over een eventuele
divergentie in ten uitvoer gelegd
beleid door gemeenten, waarvoor
deze overigens de ruimte hebben,
nog wordt gesproken. Hij wees
daarbij op zijn notitie over strafsancties RWW. Ik leid daaruit af dat ook
hij onder erkenning van de beleidsruimte voor gemeenten, vindt dat de
divergentie bepaald niet te groot
mag worden. Hij kan akkoord gaan
met een zekere bandbreedte, maar
het mag niet te zeer uiteenlopen. Het
gaat nu eenmaal om het beheren en
bewaken van normen die in onze
samenleving aan de tenuitvoerlegging van wetten worden gesteld.
Heb ik goed begrepen dat de
voorkeur van de minister van Justitie
uitgaat naar het stellen van nadere
bepalingen in het Wetboek van
Strafrecht? Daarvoor heeft hij echter
enige tijd nodig. Die tijd is te lang in
het licht van de eis adequaat te
kunnen reageren op laakbare
gedragingen die zich in de samenleving voordoen. Daarom wil hij het
ook regelen in dit stuk wetgeving.
Moet ik hieruit concluderen dat hier
sprake is van een gelegenheidsoplossing? Die kan overigens volstrekt
respectabel zijn, maar dan vraag ik
mij toch af hoe te handelen ten
aanzien van allerlei andere wetgeving. Wij hebben de discussie gehad
— die hoeven wij hier niet te
herhalen — over bepaalde artikelen
in de Mediawet. Met redenen
omkleed, is daarbij gezegd: laten wij
bepaalde zaken aanscherpen in het
Wetboek van Strafrecht. Ik wil
hierover graag nog enkele opmerkingen horen. Voor mijn fractie is dat
spanningsveld — wat de hantering
ervan door de verantwoordelijke
minister betreft — nog niet helemaal
duidelijk.
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D
De heer Van Muiden (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Ook ik dank
de bewindslieden voor de uitvoerige
en gedegen beantwoording.
De problematiek van het amendement-Dales ligt nog op tafel. De
regering is vrij duidelijk geweest en
heeft aanneming van dit amendement ontraden. Toch heeft mijn
fractie nog behoefte aan enige
duidelijkheid. In de nota naar
aanleiding van het eindverslag wordt
de vrees, dat samenloop vaak zal
voorkomen, ongegrond genoemd. Bij
de voorbereiding van het wetsontwerp is men ervan uitgegaan, dat
in de regel die samenloop niet zal
plaatsvinden. Lichte gevallen worden
administratief afgedaan, zware
gevallen zullen onderworpen worden
aan strafvervolging. Daarbij geldt nog
het opportuniteitsbeginsel. Tijdens de
schriftelijke voorbereiding is ook
gesteld, dat de rechter de strafkorting in zijn oordeelsvorming zal
meenemen. Het lijkt mij een goede
zaak, dat duidelijk wordt gemaakt, in
welke gevallen geen sprake zal zijn
van een samenloop en in welke
gevallen een samenloop onvermijdelijk is. Speelt hierbij ook nog een rol
de vraag, in hoeverre de administratieve sanctie een overwegend
repressief karakter heeft, en minder
een sanctie-karakter? In dat geval ligt
strafvervolging meer in de lijn. Kan
de praktijk ook niet zijn dat de
strafsanctie vrij licht is in verhouding
tot het fraudebedrag, dat in het
geding is? Mijn fractie stelt iets meer
helderheid op prijs.

D
Minister Korthals Altes: Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil beginnen met
het beantwoorden van de laatste
spreker, opdat een mogelijk misverstand kan worden weggenomen. Ik
heb goed begrepen, dat het geenszins de bedoeling van het amendement is om een reparatoire sanctie te
onderwerpen aan een afhankelijkheid
van de strafsanctie. De samenloop,
die mevrouw Dales wil uitbannen,
heeft alleen betrekking op de
administratieve strafsanctie, de
repressieve administratieve sanctie.
Het strafelement, dat daarin zit — en
dat zit erin, want wij spreken over
een repressieve sanctie - kan niet
samenvallen met de strafrechtelijke
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repressie, die volgens de strafbepaling kan worden opgelegd.
Ik wijs erop, dat het beginsel ne bis
in idem geen absoluut beginsel is.
Het is een beginsel, dat wij kennen
uit de sfeer van het strafrecht om
daar te voorkomen, dat als een zaak
eenmaal strafrechtelijk is afgedaan
— hoe ook de afloop daarvan zij —
een tweede strafzaak voor hetzelfde
feit plaatsvindt. Het staat de
wetgever volstrekt vrij o m sancties
van andere aard wel te laten
samenlopen met strafrechtelijke
sancties. Dat is ter keuze van de
wetgever. Die samenloop kan
voorkomen in het strafrecht naast het
civiele recht. Steeds vaker horen wij
bepleiten — en ik ben er een warm
voorstander van — om een dader, die
strafrechtelijk wordt vervolgd, tevens
te confronteren met zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover
het slachtoffer of tegenover de
gemeenschap. Tegen die samenloop
bestaat geen enkel bezwaar. Het is
een confronteren met zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid, met zijn
verantwoordelijkheid, waaruit die
aansprakelijkheid voortvloeit.
Nu gaat het om de vraag, of we
een repressieve sanctie die gelegen
is in de administratieve wet zelf niet
kunnen laten cumuleren met een
strafrechtelijke sanctie. Dat is in
beginsel zeer wel mogelijk. Maar,
zegt mevrouw Dales, dat geldt dan
blijkbaar in de ogen van de regering
niet voor personen die belastingbetaler of werkgever zijn en wel voor
personen die uitkeringsgerechtigd
zijn, zij het iets minder uitkeringsgerechtigd dan zij zich hebben voorgedaan, zeg ik daar dan wel bij. Dat
verschil ligt niet in die hoedanigheid,
dat heb ik in eerste termijn ook
betoogd. Ik heb niet gezegd dat het
niet van toepassing is op belastingbetalers en premiebetalers; het ligt
aan de aard van de betaling. Bij
belasting betalen is er geen sprake
van een concrete, aanwijsbare
tegenprestatie waarop de belastingbetaler een beroep doet. Hetzelfde
geldt voor de premiebetaling die de
werkgever moet verrichten: op dat
moment staat tegenover die betaling
geen concrete tegenprestatie van de
overheid of de semi-overheid, in dit
geval de bedrijfsvereniging. Neen,
het gaat om de verplichting die de
werkgever heeft om het sociale-zekerheidsstelsel voor het deel dat
door die premieheffing wordt
bekostigd, in gang te houden, zoals
op de belastingbetaler de plicht rust.
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belasting te betalen om het overheidsapparaat, bij voorbeeld de
politie, en alle andere zegeningen die
de overheid over ons uitstort, in
stand te houden. Maar dat is wat
anders dan wanneer degene die
bijstand of een werkloosheidsuitkering vraagt, de overheid op grond van
al dan niet bewust onjuist verstrekte
informatie meer laat betalen dan
waartoe zij krachtens bestaande
regelingen verplicht is. Dit is iets
anders dan het geval waarin de
belastingbetaler of de premiebetaler
eveneens bewust of onbewust
verkeerde informatie verstrekt, op
grond waarvan hij minder betaalt dan
hij volgens de wettelijke regeling zou
moeten betalen. Hij doet namelijk op
dat moment geen beroep op de
overheid om te betalen. Daarin zien
wij een verschil, dus niet in de
hoedanigheid van de persoon, maar
in de hoedanigheid van de betaling.
Dat heb ik aangevoerd als motief
voor het verschil in behandeling, in
dit geval de cumulatie. Hierbij komt
dan nog het element dat de administratieve sanctie in het geval van te
lage belasting- of premieaangifte
aanzienlijk zwaarder is dan de
administratieve sanctie in deze
wetten en dat de strafbedreiging in
geval van belasting- of premieontduiking ook aanzienlijk zwaarder is dan
bij deze sociale-verzekeringswetten.
En aangezien het "ne bis in i d e m " beginsel niet absoluut is, kan er met
de verschillen in zwaarte van beide
soorten sancties wel degelijk
rekening worden gehouden. En als
sluitstuk kan ik aanvoeren dat wij er
zowel bij de vervolging, waarvoor
publieke richtlijnen gelden, als in de
rechtspraak zelf mogen uitgaan dat
er met het bestaan van de reeds
opgelegde administratieve sanctie
rekening zal worden gehouden.
Overigens is er wat de vervolging
betreft democratische controle
mogelijk. Het verschil is namelijk dat
de administratieve sanctie voorafgaat
aan de strafsanctie, in tegenstelling
tot de gang van zaken bij belastingof premieontduiking.

coördinatiewet voor de sociale
zekerheid een anti-cumulatiebepaling
op te nemen?

De heer Nijhuis (VVD): Het eerste
deel van dit betoog van de minister
kan ik wel volgen, dat komt geheel
overeen met de les die ik heb geleerd
bij mijn vroegere hoogleraar, prof.
Van Bemmelen. Maar vervolgens
zegt de minister, dat het bij de
sociale verzekering geheel anders
gaat. Hoe moet ik dan verklaren dat
er een voorstel is gedaan om in de

Minister K o r t h a l s A l t e s : Ik heb
zojuist gezegd dat het daarbij gaat
om de premiebetaling. Dat is dus
volkomen vergelijkbaar met de
belastingbetaling. De Coördinatiewet
Sociale Verzekering geeft geen
rechten aan uitkeringstrekkers resp.
gerechtigden tot uitkering. Nee, het
gaat om de verplichting tot premiebetaling, waartegenover voor de
betrokken werkgever niet een direct
aanwijsbaar voordeel staat. Daarom
is die premiebetaling geheel op één
lijn te stellen met de belastingbetaling. Vandaar dat wij dit rechtgetrokken hebben. Op de vraagstelling van
de heer Nijhuis zou ik haast antwoorden: de consequentie van mijn
redenering is juist dat de Coördinatiewet Sociale Verzekering alsnog
dient te worden aangepast.
De heer Van der Vlies heeft mij
gevraagd, of ik er eigenlijk een
voorkeur voor heb, deze strafbepaling in het Wetboek van Strafrecht op
te nemen, als — of zodra — wij ertoe
in staat zouden zijn haar op de juiste
wijze te formuleren. Een dergelijke
voorkeur wil ik op dit moment niet
uitspreken. Omdat wij in dezen
spreken over een groep mensen
waarvoor wij een lichtere straf
voorstellen dan het geval is bij
belasting- of premie-ontduiking, kan
ik mij voorstellen dat wij juist
behoefte blijven hebben aan een
specifieke strafbepaling, teneinde
daarmee het lichtere karakter en het
lagere strafmaximum tot uitdrukking
te kunnen laten komen. Neem je in
het Wetboek van Strafrecht een
algemene fraudebepaling op, die
zowel betrekking moet hebben op
frauderende bankiers, ondernemers,
en dergelijke, als op mensen die zich
in de sfeer van de sociale zekerheid
hebben misdragen, dan ben je naar
mijn mening toch bezig, ongelijke
grootheden naast elkaar te plaatsen.
Net als met valsheid in geschrift het
geval is, zouden wij dan toch
misschien met een onevenredig
zware strafbepaling komen aanzetten
tegenover de nu bedoelde groep
mensen. Ik weet nog niet hoe die
bepaling eruit zal zien. Misschien zal
zij verschillende gradaties kennen.
Mocht dat het geval zijn, dan is het
wellicht mogelijk om dit allemaal in
het Wetboek van Strafrecht te
regelen. Ik kan er nu echter nog geen
uitspraak over doen. Er is gewezen
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Korthals Al.__
op de discussie die tijdens de
stemmingen over de Mediawet is
gevoerd. Ik heb die discussie helaas
niet kunnen volgen. Ik heb er echter
wel iets over gehoord. Mocht daaruit
een algemene voorkeur blijken o m
zaken in het W e t b o e k van Strafrecht
strafbaar te stellen, dan moet ik er
toch op wijzen dat het in dezen gaat
om een delict dat enige verwantschap vertoont met het reeds in het
Wetboek van Strafrecht voorkomende delict opruiing, met een sequeel
van reeds in het Wetboek van
Strafrecht opgenomen en van dit
delict afgeleide varianten. Misschien
is het inderdaad nodig, in verband
met het via de massamedia aanmoedigen van strafbare feiten een
dergelijke bepaling op te nemen. Als
wij dat al doen, verdient het naar mijn
mening de voorkeur, zulks te doen in
het Wetboek van Strafrecht, al was
het maar vanwege de verwantschap
met het delict opruiing en om te
voorkomen dat wij de schijnen
wekken dat er iets is van een heel
klein begin van censuur. Het laatste
is dus geen werkelijkheid.
V o o r z i t t e r : Eversdijk

D
Staatssecretaris D e Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik spreek ook nu nog
mijn waardering uit aan het adres van
mevrouw Dales, en wel voor het feit
dat zij het initiatief heeft genomen
om de minister van Justitie uit te
nodigen om aan dit debat deel te
nemen. Ik voel mij hierdoor wat
rustiger dan ik mij anders zou hebben
gevoeld. Dat zal haar duidelijk zijn.
De deskundige beantwoording is
vanmiddag naar mijn gevoel op een
van de cruciale punten op een heel
goede wijze tot haar recht gekomen.
Ik ga daarop zelf niet verder in,
omdat de minister van Justitie
daarop in tweede termijn uitvoerig is
ingegaan.
Mevrouw Dales heeft mij gevraagd
of ik plannen heb wettelijke voorschriften te maken voor het sanctiebeleid in het kader van de RWW.
Voorzitter! Ik wil mevrouw Dales
verwijzen naar de notitie die ik de
Kamer daarover heb doen toekomen.
Over die notitie is het advies
gevraagd van het College van
Bijstand. In die notitie worden
bepaalde suggesties gedaan. Een en
ander zal uiteraard pas na gemeen
overleg met de Kamer tot uitwerking
komen. Ik hoop, dat die discussie
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met de Kamer zo snel mogelijk zal
kunnen plaatsvinden.
De heer Van der Vlies heeft mij
gevraagd of ik ook niet van mening
ben dat de divergentie in het beleid
tussen de gemeenten te groot is. U
vindt die opvatting inderdaad terug in
de notitie over het sanctiebeleid met
betrekking tot de R W W , omdat in dat
sanctiebeleid en uit het onderzoek is
gebleken dat er nogal enige divergentie bestaat in het gemeentelijk
beleid. De vraag is of er nog wel
sprake is van een sanctiebeleid. Ik
heb daartoe bepaalde concrete
voorstellen gedaan. Ik neem aan dat
wij daarover verder zullen spreken als
deze nota in de Kamer aan de orde
komt.
Voorzitter! De minister van Justitie
schuift mij nog een wijzigingsvoorstel
toe met het betrekking tot het
amendement van mevrouw Dales.
Nogmaals, ons oordeel over het
amendement is bekend. Het amendement ligt niettemin op tafel. Ik neem
aan dat het op tafel blijft liggen. Wij
zouden mevrouw Dales in overweging willen geven o m , als zij het
amendement handhaaft na hetgeen
wij daarover gezegd hebben, het
amendement enigszins te wijzigen.
Het slot van het amendement luidt
nu: tenzij de rechter anders oordeelt.
Wij stellen voor: tenzij de rechter in
zijn uitspraak blijk geeft met de
beslissing van burgemeester en
wethouders rekening te hebben
gehouden. Nogmaals, het is een
advies van onze kant voor het geval
mevrouw Dales haar amendement
mocht handhaven.

amendement voordat ik het getekend
had.
De minister van Justitie heeft mij
duidelijk gemaakt dat het "ne bis in
i d e m " geldt binnen het strafrecht.
Daar geldt het dan toch ook volledig.
Wezenlijk is dus niet het opsommen
van allerlei denkbare verschillen
tussen w e t t e n ; wezenlijk is of zo'n
door de gemeente opgelegde
administratieve repressieve sanctie
beschouwd moet worden als onder
het strafrecht vallend.
Minister Korthals A l t e s : Nee!
Mevrouw Dales (PvdA): Bedoelt de
minister nu, dat het daar niet onder
valt of dat het zo niet beschouwd
moet worden?
Minister Korthals A l t e s : Het valt er
niet onder en het moet niet zo
beschouwd worden. Essentieel van
het strafrecht is namelijk dat het een
procedure is met een requisitoir en
een verdediging en laatste woord aan
de verdachte, terwijl hier sprake is
van een eenzijdige maatregel van
administratieve aard van de gemeente. Het is echter wel een sanctie en
gericht op repressie van bestaand
misbruik.

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil zeker met de
minister en de staatssecretaris
overleggen. Gemeen overleg is
natuurlijk niet iets dat alleen de
regering verheugt, dat verheugt ons
ook.
Ik maak de staatssecretaris erop
attent, dat de door hem geciteerde
zin helemaal niet voorkomt in mijn
amendement. Waarschijnlijk heeft de
staatssecretaris een versie van het

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! In de Nederlandse
jurisprudentie is hierover iets terug te
vinden. In het arrest van de Hoge
Raad van 1986, nr. 104, lees ik dat
geheel andere dingen wezenlijk zijn
voor de vraag of een dergelijke
administratieve sanctie, die niet door
een onafhankelijke rechter is
opgelegd, al dan niet geacht wordt te
vallen onder het strafrecht. Er zijn
uitspraken gedaan ter zake van
boeten die door de belastinginspecteur zijn opgelegd. Ik ben bereid de
beschouwingen die hieraan gewijd
zijn, voor te lezen, maar ik ben ook
bereid de minister van Justitie een
uitgaansavond te laten houden. Men
kan deze beschouwingen er echter
op nalezen. Heel duidelijk is, dat bij
het toekennen van deze sanctiebevoegdheden aan uitvoeringsorganen,
geen enkele principiële overweging
heeft gegolden. Zij zijn zuiver uit
doelmatigheidsoverwegingen
getroffen. Er wordt in genoemde
stukken dan ook geconcludeerd, dat
in dergelijke zaken wel degelijk van
strafvervolging moet worden
gesproken. Daarbij doet het er niet
toe of dergelijke sanctieactiviteiten
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De V o o r z i t t e r : Het is mij gebleken,
dat er behoefte is aan een derde
termijn.
Ik stel voor, hiertoe gelegenheid te
geven.
Daartoe wordt besloten.

D
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Dales
naar Nederlands recht al dan niet
worden geacht onder het strafrecht
te vallen.
Mijnheer de Voorzitter! Het gaat er
mij nu o m dat deze administratieve
sanctiebevoegdheid op pragmatische
gronden op een oneigenlijke plaats,
namelijk bij de gemeente, de
bedrijfsvereniging en de belastinginspecteur, terecht is gekomen. In
dezen beroep ik mij op genoemd
arrest. Uit dien hoofde ben ik van
mening dat wanneer deze strafhandelingen van de gemeenten met de
handelingen van de strafrechter gaan
cumuleren, er wel degelijk sprake is
van het ne bis in idem dat in het
strafrecht tout court geldt. Ik
handhaaf dan ook mijn amendement.
Ik ben wel bereid erover na te denken
of technische verbeteringen aangebracht moeten worden.

D
Minister Korthals A l t e s : Voorzitter!
Ik heb geen moment ontkend dat wij
met repressie te maken hebben. Ik
heb dat zelfs vanaf het begin
duidelijk gemaakt. Repressie houdt
een strafelement in. Op de vraag of
deze repressie onder het formele
strafrecht valt, heb ik " n e e n "
geantwoord. Dit is administratief
recht. Het staat de wetgever vrij om
te bepalen of het beginsel ne bis in
idem al dan niet van toepassing is.
Het staat de rechter vrij o m te
zeggen in hoeverre er naar zijn
mening rekening mee moet worden
gehouden. Dat is nu juist de verworvenheid van onze rechtsstaat. Wij
hebben onafhankelijke rechters en
aan die onafhankelijkheid zal ik niets
afdoen. De wetgever is echter wel
degelijk vrij bedoelde bepaling op te
nemen. Over de toepassing van deze
bepaling door de rechter hebben wij
niets te zeggen.
Ik ben het graag met mevrouw
Dales eens, dat in een aantal
gevallen, zeker als het gaat om de
fiscale boetes, om redenen van
pragmatisme door de wetgever naar
genoemde mogelijkheid is gegrepen.
Het valt mij ook wel eens op dat
fiscale wetten veel pragmatischer zijn
dan mijn onderhandelingen met de
Vaste commissie voor Justitie.
Hierover zullen wij een zeer principiële discussie voeren. Misschien mag ik
een verder antwoord tot die discussie
uitstellen en wil men wachten tot ik
mijn snode voornemen, o m de Kamer
te confronteren met een voorstel tot
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administratieve sanctionering van
lichte verkeersovertredingen, zal
uitvoeren.
Mevrouw D a l e s (PvdA): Dat was een
goed voorbeeld. Het wijzigen van de
richtlijnen-Pfeil zal ook zo iets zijn. Ik
denk ook aan de transactie. Wij
kennen die voorbeelden heel goed.
Het blijft echter strafrecht.
Minister Korthals A l t e s : Niet in
formele zin. De overheid behoudt het
recht om bepaalde gedragingen als
het ware van sancties te voorzien.

D
Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter! Vanwege de geschiedvastlegging
wil ik nog even het volgende
opmerken. Mevrouw Dales heeft er
terecht op gewezen dat ik een wat
ander document hanteerde dan zij
officieel heeft ingediend. Er circuleren wel eens vaker voorontwerpen.
Daarvan ben ik uitgegaan. Daarin
past niet de zinsnede "tenzij de
rechter anders oordeelt". Ik erken
dat. Indien zij haar amendement
handhaaft, wijs ik erop dat de
aanbevelingen om iets op te nemen
zoals ik formuleerde, staande blijven.
Ik zal haar graag de tekst meegeven
waarin dit precies is geformuleerd.
Mevrouw Dales (PvdA): Wij zullen
hierover op een ander moment
verder spreken.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, over dit
wetsvoorstel aanstaande donderdag
na de lunchpauze te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 1 7.10 uur.
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Noot 1 (zieblz. 105)
Lijst van i n g e k o m e n s t u k k e n ,
m e t d e door de V o o r z i t t e r
terzake gedane voorstellen:
1 .vijf Koninklijke boodschappen,
ten geleide van de volgende wetsvoorstellen:
Wijziging van de IJkwet 1937 (Stb.
627) en van enige andere wetten in
verband met de privatisering van de
dienst van het IJkwezen (privatisering
dienst van het IJkwezen) (19 6 3 0 ) ;
Wijziging van de Overgangswet
ISOVSO in verband met de invoering
van het huisvestingsstelsel van de
Interimwet op het speciaal onderwijs
en het voortgezet speciaal onderwijs
(19635);
Aanpassing van het Burgerlijk
Wetboek aan de richtlijn van de Raad
van Europese Gemeenschappen
inzake de aansprakelijkheid voor
producten met gebreken (19 6 3 6 ) ;
Wijziging van de Pensioen- en
spaarfondsenwet en van de W e t
betreffende verplichte deelneming in
een bedrijfspensioenfonds (19 6 3 8 ) ;
Wijziging van de begroting van
ontvangsten en uitgaven van het
Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling
A, voor het jaar 1983 (slotwet;
tweede wijzigingsvoorstel) (19 714).
Deze Koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;
2.de volgende brieven:
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over het vluchtelingenbeleid
(19637);
een, van de minister van Justitie,
over de begroting voor 1987
(19 700-VI, nr. 7);
een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, over de
beleidsvoorstellen m.b.t. het onderdeel Politie voor 1987 (19 7 1 1 ) ;
een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, ten geleide van
het onderwijsverslag 1985 ( 1 9 A 7 0 0 VIII, nr. 7);
een, van de minister van Financiën,
over de WTS (19 3 2 9 , nr. 15);
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, over afsluiting van de
Oosterschelde (12 4 4 9 , nr. 100);
een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het
beleidsoverzicht Technologie
1986-1987 (19 7 0 4 ) ;
drie, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, te
weten:
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een, over inkomensgevolgen van
het regeringsbeleid in 1987 (19 700,
nr. 2);
een, ten geleide van de rapportage
Arbeidsmarkt 1986 (19 700-XV, nr.
7);
een, over EAJ-projecten (19 7 0 0 XV, nr. 8);
een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, over
kinderopvang (19 700-XVI, nr. 7);
een, van de minister en de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, ten geleide van het
F.0.G.M. ( 1 9 7 0 3 ) ;
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
3. de volgende brieven:
een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide
van een overzicht van verleende
nood- en humanitaire hulp in het
eerste halfjaar van 1 9 8 6 ;
een, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
het verslag van de saneringen van
specifieke uitkeringen 1986;
een, van de minister van Financiën,
over staatsdeelnemingen;
een, van de minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, ten geleide van het
Besluit stralenbescherming Kernenergiewet;
een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, over de
monumentenzorg.

een, van E.J. Genemans te Muiden,
met betrekking tot belastingen; een,
van A. van Meenen te Veenendaal,
met betrekking tot belastingen;
een, van Th. Kuppens te Delft, met
betrekking tot belastingen;
een, van mevrouw E.l. Hoering te
Amsterdam, met betrekking tot
onroerend-goedbelasting;
een, van mevrouw Y.B. Olf te
Amsterdam, met betrekking tot
onroerend-goedbelasting;
Deze adressen zijn gesteld in handen
van de commissie voor de Verzoekschriften:
5. het OECD-rapport 'Trends in
the information economy'.
Dit rapport ligt op de griffie ter
inzage;
6. de volgende brieven e.a.:
een, van de Nationale ombudsman,
ten geleide van 20 openbare rapporten;
een, van het W I J N , over de
begrotingen van Justitie en van
WVC.
Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage. Kopie is gezonden aan de
betrokken commissies;

4. de volgende adressen:
een, van de Eerste Deventer
Tentoonstellingstentenverhuurinrichting (E.D.R.T.T.V.) b.v. te Deventer,
met betrekking tot belastingen;
een, van mr. H..C. Jansen te
Schiedam, met betrekking tot klacht
tegen de inspecteur der Registratie
en Successe;
een, van mevrouw M.E.L. LackinWestzaan te Rotterdam, met
betrekking tot belastingen;
een, van C. Mulder te Amsterdam,
met betrekking tot belastingen;
een, van Hellebrekers b.v. te
Nunspeet, met betrekking tot
WIR-premie;
een, van J . Portengen te Tiel, met
betrekking tot belastingen;

7. de volgende brieven e.a.:
een, van het gemeentebestuur van
Maastricht, over de positie van de
Rijkskeuringsdienst van W a r e n ;
een, van H.Luttikhuizen, over
misleidende voorlichting;
een, van A.van W e s t e n , over
privatisering;
een, van het gemeentebestuur van
Spijkenisse, over sancties tegen
Zuid-Af rika;
een, van Actomat B.V., over
accijnsverhoging benzine en dieselolie;
een, van het gemeentebestuur van
Dordrecht, over de vierjrigen
maatregel;
een, van de SVR, over de stelselherziening;
een, van L.A.Einfeld-Lodders, over
de bescherming van krakers en
criminelen;
een, van de besturen van PvdA,
CDA en VVD afdeling Deventer, over
de vestigingsplaats van de Hogere
agrarische school Midden-Oost
Nederland;
een, van het D.B. van het Amstelland-meerlanden-overleg, over
bezuinigingen op het onderwijs;
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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;
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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.

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

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

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

8. het proefschrift 'Recht en
politieke organisatie' door Th.Holterman.

3. de volgende brieven:
twee, van de minister van Binnenlandse Zaken, te w e t e n :
een, ten geleide van het decentralisatie-overzicht 1986 (19 700-VII, nr.
8);
een, ten geleide van het aktieprogramma minderhedenbeleid
(19 7 0 5 ) ;
een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, over voortzetting
van de behandeling van door het
vorige kabinet ingediende wetsvoorstellen (19 700-VIII, nr. 8);
een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, over
wetsvoorstel Leerlingenvervoer
( 1 8 8 4 1 , nr. 2 6 ) ;
een, van de minister van Economische Zaken, over het PNL (13 9 6 9 ,
nr. 112);
een, van de minister van Landbouw
en Visserij, ten geleide van het
Meerjarenprogramma Natuur en
Landschapsbehoud 1987-1991
(19713).

Dit proefschrift is opgenomen in de
bibliotheek van de Kamer.

Noot 2 (zie blz. 150)
Lijst v a n i n g e k o m e n s t u k k e n ,
m e t de door de V o o r z i t t e r
terzake gedane voorstellen:
1. zeven Koninklijke boodschappen, ten geleide van de volgende
wetsvoorstellen:
Goedkeuring van de op 11 oktober
te Seoul tot stand gekomen 0vereenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor lnvesteringsgaranties, met Bijlagen (19 5 5 8 ( 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 inkomstenbelasting 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 7 1 5 ) ;
Wijziging van de begroting van het
Staatsvissershavenbedrijf te U m u i den voor het jaar 1985 ( 1 9 7 1 6 ) ;
Wijziging van hoofdstuk VI
(Ministerie van Justitie) van de
begroting van de uitgaven van het
Rijk voor het jaar 1985 (slotwet;
tweede wijzigingsvoorstel) (19 7 1 7 ) ;
Wijziging van de begroting van
uitgaven en ontvangsten van het
Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling

Tweede Kamer

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.

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 Buitenlandse Zaken, ten geleide van het
jaarverslag ESA over 1985;
een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, over groei en
krimp bij universiteiten en academische ziekenhuizen 1 9 8 7 - 1 9 9 1 ;

Noten

een, van de minister van Financiën,
over toepassing van artikel 12 van de
Comptabiliteitswet 1 9 7 6 ;
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 Cultuurtechnische 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-Dannenburg, over het optreden van de M.E.
tijdens een demonstratie in Woensdrecht;
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 v a n i n g e k o m e n s t u k k e n ,
m e t de door de V o o r z i t t e r ter
zake g e d a n e v o o r s t e l l e n :

1. de volgende brieven:
twee, van de ministervan Onderwijs
en Wetenschappen, te weten:
een, ten geleide van het Wetenschapsbudget 1987 (19 709);
een, ten geleide van de notitie
'Nascholing' ( 1 9 7 1 8 ) ;
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 Economische 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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