
27ste vergadering Dinsdag 14 april 1987 

Aanvang 10.45 uur 

Voorzit ter: S teenkamp 

Tegenwoordig zijn 71 leden, te 
weten: 

Baarveld-Schlaman, Barendregt, 
Bolding, Van den Bos, Van Boven, 
Buijsert, Coenemans, Van Dalen, 
Ermen, Eijsink, Feij, Franssen, De 
Gaay Fortman, Geertsema, Gelder* 
blom-Lankhout, Ginjaar, Glastra van 
Loon, De Goede, Groensmit-van der 
Kallen, Grol-Overling, Hendriks, 
Heijmans, Heijne Makkreel, Hofman, 
Holdijk, Van der Jagt, Jansen-van der 
Gevel, De Jong, Kaland, Kiers, 
Kruisinga, Van Kuilenburg-Lodder, 
Kuiper, Van Leeuwen, Leyten-de 
Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
Luteijn, Maassen, Maris, Mastik-Son-
neveldt, J.H.B, van der Meer, M A . 
van der Meer, Von Meijenfeldt, 
Pleumeekers, Postma, De Rijk, 
Schinck, Schouten, Schuurman, 
Stam, Steenkamp, Van Tets, 
Tiesinga-Autsema, Tummers, (Jijen, 
Uijterwaal-Cox, Veder-Smit, Van 
Veldhuizen, Verbeek, Vermeer, Vogt, 
Vonhoff-Luijendijk, De Vries, 
Wagemakers, Waltmans, Van der 
Werf-Terpstra, Van der Werff, 
Umkers, Van de Zandschulp, Zoon, 
Zoutendijk en Zijlstra, 

en de heren De Koning, minister van 
Binnenlandse Zaken, Korthals Altes, 
minister van Justit ie, Ruding, 
minister van Financiën, Van Eekelen, 
ministervan Defensie, Braks, 
minister van Landbouw en Visserij, 
De Graaf, minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, Brinkman, 
minister van Welzijn, Volksgezond 
heid en Cultuur, en Van der Linden, 
staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 

mede, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 

Vis, wegens vakantie; 

Struick van Bemmelen, wegens 
religieuze verplichtingen. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mede, dat ik bericht van 
verhindering tot bijwoning van de 
vergadering heb ontvangen van de 
ministers van Buitenlandse Zaken en 
van Verkeer en Waterstaat. 

De ingekomen stukken staan op 
een lijst, die in de zaal ter inzage ligt. 
Op die lijst heb ik voorstellen gedaan 
over de wijze van behandeling. Als 
aan het eind van de vergadering 
daartegen geen bezwaren zijn 
ingekomen, neem ik aan, dat de 
Kamer zich met deze voorstellen 
heeft verenigd. 

(Deze lijst is, met de lijst van 
besluiten, opgenomen aan het eind 
van deze editie.)' 

Aan de orde is de s temming over 
het voorstel van wet Goedkeuring 
van de op 29 maart 1982 te 
Brussel tot stand gekomen 
Overeenkomst tot oprichting van 
een Europese St icht ing, met 
Regeling betreffende de instel-
ling van een Voorbereidend 
Comité (17852) 

(Zie vergadering van 12 november 
1985.) 

De Voorzitter: Ik geef het woord 
aan de voorzitter van de vaste 
commissie voor Buitenlandse Zaken. 

De heer Eijsink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris had 
verzocht om een uitstel van de 
stemming. Daarover hebben de vaste 
commissies van Buitenlandse Zaken, 
van Europese Zaken en van Cultuur 
zich in twee stadia beraden. Na de 
eerste keer hebben wij via de griffier 
contact gehad met de staatssecreta-
ris. Naar aanleiding daarvan hebben 
wij een brief gekregen, die vanmor-
gen in de drie commissies te zamen 
is behandeld. De brief is, naar de 
mening van de commissies, niet in 
elk opzicht duidelijk. Er openbaarde 
zich een verschil van mening binnen 
de commissies tussen oppositie 
enerzijds en regeringspartijen 
anderzijds. De oppositie was van 
mening dat de stemming normaal 
door zou moeten gaan. Daarover was 
in de commissies geen eenstemmig* 
heid te bereiken. Zij hebben zich toen 
beraden en zijn tenslotte met het 
voorstel gekomen de stemming uit te 
stellen tot dinsdag 19 mei. Op die 
manier kunnen wij tegemoet komen 
aan het verzoek van de staatssecre-
taris om enig respijt. Tegelijkertijd 
kan op die manier worden voorko-
men dat een mogelijke stemming 
over de verkiezing van een nieuwe 
Eerste Kamer wordt heengetrokken. 
Om die reden hebben de commissies 
in hun totaliteit voorgesteld de 
stemming uit te stellen tot 19 mei. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is aan u 
en de senioren hoe en op welke wijze 
aan dit verzoek van de vaste 
commissies gevolg wordt gegeven. 

De Voorzitter: Ik zal dit verzoek 
overbrengen aan het College van 
Senioren. Ik stel voor, de stemming 
van de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 
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Aan de orde zijn de s temmingen 
over drie mot ies , ingediend bij de 
behandeling van de begroting van 
Verkeer en Waterstaat , te weten: 
• de motie-Heijne Makkreel c.s., 
betreffende de toelaatbaarheid van 
de zesbaksduwvaart (gedrukt stuk 
Eerste Kamer, vergaderjaar 1986/ 
1987, nr. 114d); 
- de motie-Heijne Makkreel c.s., 
betreffende de veiligheidsaspecten 
van de zesbaksduwvaart (gedrukt 
stuk Eerste Kamer, vergaderjaar 
1986/1987, nr. 114e); 
• de motie-Groensmit-van der Kallen 
c.s., betreffende de bijdrageregeling 
in de onderhoudskosten van de 
hoofdwaterkeringen (gedrukt stuk 
Eerste Kamer, vergaderjaar 1986/ 
1987, nr. 114f). 

(Zie vergadering van 7 april 1987.) 

De Voorzitter: Ik heb een brief 
gekregen van minister Smit-Kroes 
die luidt: 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de 
behandeling van het voorstel van wet 
19700X11, ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, voor het jaar 1987, de 
vaststelling begroting van uitgaven, 
vaststelling van begroting van 
ontvangsten, zijn door de heer Heijne 
Makkreel c.s. de moties 114d en 
114e betreffende de zesbaksduw-
vaart ingediend. Well icht ten 
overvloede deel ik u hierdoor mede 
dat ik, zoals ook door mij reeds 
tijdens de behandeling in uw Kamer 
mondeling is opgemerkt, deze moties 
ten volle onderschrijf. 

Hoogachtend, mevrouw Smit-
Kroes. 

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

De heer Hei jne Makkree l (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag om 
een derde termijn en ik vraag tevens 
die derde termijn nog even aan te 
houden en dus niet vandaag te 
houden. 

De Voorzitter: Dat lijkt mij een 
duidelijk voorstel. Kan de Kamer zich 
daarmee verenigen? 

Ik constateer, dat dit voorstel is 
aangenomen met de stemmen van 
de leden Tiesinga-Autsema en 
Baarveld-Schlaman tegen. 

In stemming komt de motie-Groen-

smit-van der Kallen c.s. (stuk nr. 
114f). 

Mevrouw Groensmit-van der 
Kallen (CDA): Daar kan over 
gestemd worden, Voorzitter. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Het komt mij 
niet helemaal juist voor als wij gaan 
stemmen over een motie over dit 
onderwerp, terwijl de derde termijn 
nog gehouden moet worden. 

De heer Eijsink (CDA): Een ander 
onderwerp! 

Mevrouw Groensmit-van der 
Kallen (CDA): Voorzitter! Als de 
heer De Gaay Fortman goed heeft 
geluisterd, weet hij dat de derde 
termijn alleen over de zesbaksduw-
vaart gaat en niet over mijn motie. 
Die staat nu op de groene agenda, 
dus er kan nu over gestemd worden. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): 
Er komt toch een derde termijn over 
Verkeer en Waterstaat? 

De Voorzitter: Nee, die is afgehan-
deld. De derde termijn gaat over de 
zesbaksduwvaart. 

De heer Heijne Makkree l (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Als de motie 
van mevrouw Groensmit nu aan de 
orde komt, trek ik mijn handtekening 
daaronder terug. 

De Voorzitter: Er blijven nog vijf 
handtekeningen onder de motie over 
en dat is voldoende om haar in 
stemming te brengen. 

Ik stel vast, dat niemand er 
bezwaar tegen heeft om bij zitten en 
opstaan te stemmen. 

Ik constateer, dat de aanwezige 
leden van de fractie van de VVD 
tegen deze motie hebben gestemd 
en die van de overige fracties ervoor, 
zodat zij is aangenomen. 

Aan de orde is thans de zogenoemde 
administratieve behandeling van de 
op de groene agenda van heden 
vermelde begrotingswetsvoorstellen. 
Ik stel aan de Kamer voor, overeen-
komstig mijn voorstel als vermeld in 
het gedrukte stuk der Kamer nr. 1 70, 
om deze wetsvoorstellen zonder 
beraadslaging af te doen, onder het 
voorbehoud dat de regering bereid 
zal blijken te zijn om op een later 
tijdstip deel te nemen aan een met 

de Kamer te houden debat over met 
deze begrotingswetsvoorstellen 
samenhangende onderwerpen. 

Naar mij blijkt, kan de Kamer zich 
hiermede verenigen. 

Is de regering bereid om aan het 
vorenbedoelde debat deel te nemen? 

Ik constateer, dat dit het geval is. 

Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk V (Minister ie van 
Buitenlandse Zaken} van de 
ri jksbegroting voor 1987; 
vaststell ing van de begroting van 
u i tgaven; vaststell ing van de 
begrot ing van ontvangsten 
(19700-V) . 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklarin-
gen. 

De heer Wal tmans (PPR): Voorzit-
ter! Ten aanzien van de begroting van 
Buitenlandse Zaken wenst mijn 
fractie geacht te worden, gestemd te 
hebben tegen alle onderdelen die 
samenhangen met de nucleaire 
bewapening. 

Voorts wenst mijn fractie te 
stemmen tegen de hele begroting 
van Defensie, omdat wij geen 
vertrouwen hebben in het beleid dat 
wordt gevoerd, met name het 
nucleaire beleid. 

De Voorzitter: U kunt niet tegen 
onderdelen stemmen. Wilt u 
aantekening vragen dat u tegen 
wetsvoorstellen stemt? Het is voor u 
even wennen op dit punt. 

De heer Wal tmans (PPR): Het staat 
nu in de Handelingen, dus het is toch 
wel duidelijk. 

De Voorzitter: Dat weet ik wel, 
maar als u geen aantekening vraagt 
is het een dubieuze zaak. U hebt nu 
op één punt uw zin gekregen. 

De wetsvoorstellen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PSP en de PPR 
wordt aantekening verleend, dat zij 
geacht wensen te worden tegen de 
wetsvoorstellen te hebben gestemd. 

De heer Wal tmans (PPR): Neen, 
onze bedoeling was niet dat wij 
aangetekend kregen dat wij tegen de 
begroting van Buitenlandse Zaken 
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waren. Wij hebben wel een opmer 
king over Buitenlandse Zaken. Wij 
vragen wel aantekening dat wij tegen 
de begroting van Defensie waren. 

De Voorzitter: Dan moet u niet 
gaan staan of uw vinger niet 
opsteken. 

Aan de orde is de behandeling van 
de wetsvoorstellen: 
• hoofdstuk V I I (Minister ie van 
Binnenlandse Zaken) van de 
ri jksbegroting voor 1987; 
vaststell ing van de begrot ing van 
ui tgaven; vaststell ing van de 
begroting van ontvangsten 
(19700-V I I ) ; 
• hoofdstuk IXA (Nationale 
Schuld) van de ri jksbegroting 
voor 1987; vaststell ing van de 
begroting van ui tgaven; vaststel-
ling van de begroting van 
ontvangsten (19700 - IXA) ; 
- hoofdstuk IXB (Minister ie van 
Financiën) van de ri jksbegroting 
voor 1987; vaststell ing van de 
begroting van ui tgaven; vaststel-
ling van de begroting van 
ontvangsten (19700 IXB) 

Deze wetsvoorstellen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van: 
hoofdstuk X (Minister ie van 
Defensie) van de ri jksbegroting 
voor 1987; vaststell ing van de 
begroting van ui tgaven; vaststel-
ling van de begroting van 
ontvangsten (19700-X) 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklarin-
gen. 

De heer Maassen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mede namens mijn 
fractiegenoten Ermen en Van 
Kuilenburg-Lodder geef ik een 
stemverklaring over de begroting van 
Defensie voor 1987. Onze bezwaren 
tegen de aanmaak, de opslag en 
zeker het mogelijke gebruik van alle 
wapens en in het bijzonder van 
kernwapens, noodzaken ons, tegen 
dit begrotingshoofdstuk te stemmen. 

De wetsvoorstellen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de CPN, de PPR 
en de PSP, alsmede van de fractie 
van de PvdA de leden Maassen, 
Ermen en Van Kuilenburg-Lodder, 
wordt aantekening verleend dat zij 
geacht wensen te worden, tegen 
deze wetsvoorstellen te hebben 
gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• hoofdstuk X I V (Minister ie van 
Landbouw en Visserij) van de 
r i jksbegroting voor 1987; 
vaststell ing van de begrot ing van 
ui tgaven; vaststell ing van de 
begroting van ontvangsten 
(19700 -X IV ) ; 
• de begroting van lasten en 
baten van het A lgemeen Burger-
lijk Pensioenfonds van de 
r i jksbegroting voor 1987 
(19700-A) ; 
• de begroting van uitgaven en 
ontvangsten van het Landbouw 
Egalisatiefonds, afdeling A, van 
de r i jksbegroting voor 1987 
(19700-C) ; 
• de begroting van uitgaven en 
ontvangsten van het Gemeente-
fonds van de ri jksbegroting voor 
1987 (19700-D) ; 
- de begroting van uitgaven en 
ontvangsten van het Provincie-
fonds van de ri jksbegroting voor 
1987 (19700-E); 
- de begroting van lasten en 
baten en van kapitaaluitgaven en 
•ontvangsten van het Staats-
drukkeri j - en Uitgeveri jbedri j f 
van de ri jksbegroting voor 1987 
(19700-F); 
- de begroting van lasten en 
baten en van kapitaaluitgaven en 
•ontvangsten van het Staats 
muntbedri j f van de ri jksbegro-
t ing voor 1987 (19700-H) ; 
- Wijziging van de Telegraaf ' en 
Telefoon w e t 1904 in verband 
met het grondwette l i jk te lefoon-
en te legraafgeheim (19335) ; 
- Wijziging van de W e t buitenge-
w o o n pensioen Indisch verzet 
(19847); 
- Regeling van de fusie van 
verenigingen en van stichtingen 
(18285); 
- Regelen omtrent de makelaar-
medewerker en de uitoefening 
van makelaarswerkzaamheden 
in nevenvestigingen (18290). 

Deze wetsvoorstellen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Regels betref fende de verzor 
ging van radio- en televisiepro-
gramma's , de omroepbi jdrage en 
de steunverlening aan persorga-
nen ( M e d i a w e t ) (19136) 

(Zie vergadering van 7 april 1987.) 

De Voorzitter: Ik deel de Kamer 
over de orde mee, dat ik het 
voornemen heb om het antwoord van 
de minister onafgebroken te laten 
voortduren tot aan de lunchpauze. Er 
wordt dus pas geschorst na het 
antwoord van de minister. Dan hebt 
u gelegenheid om eventuele 
replieken voor te bereiden; ook hebt 
u dan de gelegenheid voor fractiebe-
raad. De minister heeft mij medege-
deeld dat hij denkt voor zijn antwoord 
ongeveer 2[ uur nodig te hebben. 

Minister Brinkman, ik heb zojuist 
— toen u er niet bij was — aan de 
Kamer medegedeeld, dat u onafge-
broken het woord krijgt tot de 
lunchpauze en dat tijdens de 
lunchpauze de leden gelegenheid 
hebben om hun replieken voor te 
bereiden en daarover eventueel in de 
fracties beraad te voeren. Ik heb 
voorts medegedeeld, dat u het plan 
had om maximaal 2,5 uur te spreken. 
Dit betekent dat u ongeveer tegen 
half twee aan een einde moet zijn 
gekomen. 

Minister Brinkman: Ik doe mijn best. 
Voorzitter! 

De Voorzitter: Het is de tijd van de 
Goede week! Het woord is aan 
minister Brinkman. 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Brinkman: Voorzitter! Ik 
heb met belangstelling vorige week 
kennis genomen van de zeer 
boeiende en ook zeer inhoudelijke 
betogen van de zijde van uw Kamer 
naar aanleiding van het nu in 
behandeling zijnde wetsvoorstel. Ik 
voel mij door die bijdragen gestimu-
leerd, alvorens op meer concrete 
vragen een rechtstreeks antwoord te 
geven, nog eens kort een uiteenzet-
ting van meer algemeen politieke 
aard te geven over datgene wat mij 
ter zake van het mediabeleid 
beweegt en voor ogen staat, waarbij 
ik uiteraard ook graag wil ingaan op 
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Brinkman 

datgene wat in meer algemene zin 
door bij voorbeeld de geachte 
afgevaardigden de heer Van der 
Werff, mevrouw Tiesinga en de heer 
Kuiper naar voren is gebracht. 

De heer Van der Werff was zo 
vriendelijk, voer zijn vertrek naar 
Schiphol, om zich in nogal anekdoti-
sche termen nog eens in herinnering 
te roepen hoe het er in lang vervlo-
gen dagen, ver voor mijn tijd, in ons 
omroepbestel aan toe lijkt te zijn 
gegaan, in bepaalde opzichten 
althans. Ik moet bekennen dat mij 
daarbij niet helemaal duidelijk is 
geworden, welke lering wij uit dit 
alles geacht werden te trekken voor 
het heden. En ik heb mij zelfs zo nu 
en dan afgevraagd, of de heer Van 
der Werff het in alle opzichten wel 
even duidelijk voor ogen had. Dit 
gold bij voorbeeld voor zijn verwijzing 
naar de Amsterdamse en trouwens in 
het algemeen naar de Hollandse 
boekverkopers, die voor Voltaire 
model stonden voor de meest 
uitgekookte zucht naar geldelijk 
gewin. 

De heer Van der Werff sprak 
overigens al meteen over de 
Hollandse mediaproducenten, maar 
even later in zijn betoog leek hij geen 
oor te hebben voor het omineuze dat 
in de term "bewustzijnsindustrie" 
besloten ligt en dit bevreemdt mij 
eerlijk gezegd een beetje Of heb ik 
uit zijn woorden moeten opmaken 
dat, zoals hij het noemt, "het 
oppervlakkigste en het meest 
efemere medium van allemaal" onze 
inspanning om een culturele 
dimensie ervan te behouden of tot 
stand te brengen — al naar men wi l 
— eigenlijk in het geheel niet waard 
is en dat dit streven naar een 
culturele dimensie, die in algemene 
zin tot uitdrukking komt in de 
inrichting van het bestel en in 
toegespitste zin in de aandacht voor 
specifiek culturele programma's, 
toch allemaal vergeefse moeite zou 
zijn? Als dit het geval zou zijn, 
Voorzitter, dan vertrouw ik erop dat 
de heer Van der Werff er van zijn 
kant begrip voor wil opbrengen, dat 
ik als minister van cultuur - in de 
zeer brede betekenis van het woord 
— mijn verantwoordelijkheid in dezen 
toch op een wat andere wijze meen 
te moeten interpreteren. 

Ik heb het bij voorbeeld in overleg 
met de overzijde wenselijk geoor-
deeld, de culturele component 
binnen de omroep waar mogelijk — 
ik onderstreep "waar mogelijk" — te 
versterken en dit mede met het oog 

op een toekomstige situatie die in 
velerlei opzicht eerder de kenmerken 
van overaanbod dan van schaarste 
zal vertonen. Dan zullen, dunkt mij, 
de media juist in hun hoedanigheid 
van cultuurdragers in algemene zin 
de toets der kritiek moeten kunnen 
doorstaan. 

Voor de wijze waarop getracht zal 
worden de vele hindernissen te 
nemen waar de smalle weg naar dat 
doel vol van is — hindernissen die de 
heer Van der Werff met een zeker 
genoegen en met veel aandacht voor 
detail schetste - , moge ik verwijzen 
naar de notitie over het stimulerings-
fonds voor culturele produkties, die 
ik recent aan de Tweede Kamer heb 
gezonden en waarvan het afschrift, 
naar ik heb begrepen, inmiddels ook 
in dit huis is gearriveerd. 

Overigens is door de heer Van der 
Werff, dunkt mij, een inmiddels bijna 
klassiek geworden vergissing 
begaan, daar waar hij tracht een te 
rechtstreeks verband te leggen 
tussen enerzijds de zeer specifieke 
categorie der culturele programma's 
— de specifieke categorie van het 
volledig-programmavoorschrift — en 
anderzijds de in veel bredere, in bijna 
antropologische zin op te vatten 
culturele identiteit van een land of 
een volk, die, als wij spreken over de 
media, misschien nergens zo goed 
en nergens zo onverbloemd tot 
uitdrukking komt als juist in bepaalde 
amusementsprogramma's en meer in 
het algemeen zelfs misschien wel in 
de manier waarop onze pluriforme 
omroep georganiseerd is. Dit zet 
overigens niemand zo maar even 
opzij, hoeveel kritiek er soms ook op 
mogelijk is. 

Voorzitter! Ik heb verwezen naar 
een fonds ter stimulering van 
culturele produkties binnen de 
omroep. Uiteraard is het streven erop 
gericht, zo'n fonds zoveel mogelijk 
additioneel te laten werken. Vandaar 
dat wordt gesteld, dat het fonds niet 
dient te participeren in het tot stand 
komen van produkties die ook zonder 
bijdragen van het fonds tot stand 
zouden kunnen komen. Nu begrijp ik 
het theoretische punt van de heer 
Van der Werff heel goed wanneer hij 
stelt dat men, zodra het fonds heeft 
geparticipeerd, niet zeker kan weten 
of er dan nog sprake is van een 
additionele financiering. Maar ik ben 
er zeker van, dat het onafhankelijke 
bestuur van het nieuw op te richten 
fonds aan een richtsnoer, zoals dat in 
de stukken tot uitdrukking komt, 
voldoende houvast heeft om in 

praktische zin goed te kunnen 
werken en overeenkomstig dat 
uitgangspunt zijn prioriteiten te 
kunnen stellen bij de onderlinge 
afweging van subsidie-aanvragen. 
Terzijde wil ik opmerken dat mij zelfs 
gemeld is dat er bij bepaalde 
omroepen al belangstelling is voor 
subsidies uit dit fonds. 

Voorzitter! Sprekend over de 
algemene relatie tussen cultuur en 
media en sprekend over het mediab-
eleid in meer algemene zin, wil ik 
ingaan op de uitdaging van de heer 
Kuiper. Voordat ik dat doe, wil ik 
opmerken dat ik mij er maar al te 
zeer van bewust ben dat de politiek 
soms niet veel verder komt dan het 
codificeren van datgene wat op een 
gegeven moment haalbaar is. Ik ben 
de laatste die zou willen ontkennen, 
dat het wetsvoorstel dat wij vandaag 
bespreken, in sommige opzichten de 
sporen daarvan draagt, maar daarom 
is het nog geen slecht stuk wetge-
ving. Mag ik mij nu, los van die 
opmerking en enigszins in het 
voetspoor van de heer Kuiper, wagen 
aan wat hij een gedachtenexperiment 
noemt? Ik wi l uitspreken wat dan 
idealiter als toekomstig omroepbe-
stel mij voor ogen zou kunnen 
komen. Ik waarschuw de heer Kuiper 
op voorhand; hij heeft mij gevraagd 
om zo'n experiment ten overstaan 
van de Kamer te volvoeren en ik 
hoop dat hij mij in bescherming wil 
nemen als het experiment misschien 
wat onverwachte vorm begint aan te 
nemen. 

Welnu, ik ben van mening dat de 
ontwikkeling naar een zogeheten 
duaal bestel, aangeduid in punt 5 van 
de mediaparagraaf van het regeerak-
koord en in deze Kamer bepleit door 
bij voorbeeld de heer Van der Werff 
en mevrouw Tiesinga en elders onder 
meer door het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA, op den duur een 
passend antwoord zou kunnen zijn op 
de situatie waarin het huidige 
omroepsysteem zich bevindt, op de 
uitdagingen waarvoor het zich 
gesteld ziet en die het systeem 
trouwens ook meer en meer zichzelf 
stelt. Over de positie van liet 
commerciële deel van een duaal 
bestel spreek ik later nog als ik in 
hoofdlijnen reageer op de brief van 
de AVRO van 20 februari j l . Voor de 
positie van de publieke, of zo men wil 
geprofileerde omroep in zo'n bestel, 
zie ik - ik richt mij dan in het 
bijzonder tot de heer Kuiper — twee 
grote voordelen. 

In de eerste plaats zou het in een 
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duaal bestel mogelijk zijn, de twee 
publieke netten te vrijwaren van 
velerlei oneigenlijke commerciële 
invloeden. De heer Waltmans heeft 
in dit opzicht, sprekend over de 
huidige situatie gewaagd van: "het 
meest commerciële niet-commercië-
le omroepbestel van de hele wereld". 
In die typering schuilt misschien 
enige overdrijving, maar ik moet 
toegeven dat de positie van de 
minister van WVC ten opzichte van 
de ook door mij gesignaleerde 
ontwikkelingen die in het citaat van 
de heer Waltmans doorklinken, nogal 
eens wat weg heeft van de positie 
waarin Hansje Brinkers zich op de 
dijk in Spaarndam moet hebben 
bevonden. Aangenaam is die positie 
niet, ook al heeft de Raad van State 
ingrijpen ten principale verdedigbaar 
geacht, zij het via een genuanceerder 
financieel strafregime. 

De heer Wa l tmans (PPR): Dat komt 
dan wel in de geschiedenisboekjes. 

Minister Brinkman: Via de Voorzit-
ter, dank ik u dan voor dat opstapje. 

De lijn waarop ik zojuist doelde, 
lijkt dan ook voor de nabije toekomst 
doorgetrokken te kunnen worden. 

In de tweede plaats zouden de 
publieke omroepen in een duaal 
bestel — voor mij overigens als 
absolute voorwaarde — staat kunnen 
maken op langjarige concessies en 
op een wettelijk verzekerde financie-
ring. Daarmee zouden ze in aanmer-
kelijke mate verlost kunnen worden 
van de voortdurende jacht op hoge 
kijkcijfers en meer leden en zouden 
ze zich — nog — meer kunnen 
concentreren op de programmati-
sche opdracht die uit hun statuten, 
en overigens ook uit de wet, 
voortvloeit. Als ik nog wat verder 
weg mag drijven met mijn gedachten 
— misschien op straffe van een 
onaardig stukje in de NCRV-gids of 
elders — dan vraag ik me zelfs af of 
de jaarlijkse dans om de budgetten 
zo'n gelukkige is. Immers, de 
omroepen begroten wat huns inziens 
bij de kijker te rechtvaardigen is, 
maar zij laten in het huidige en in het 
nu voorgestelde systeem het kabinet 
bij diezelfde kijker en luisteraar de 
kastanjes uit het vuur halen en dat 
dan uiteraard onder het felle licht van 
hun camera's. Loven en bieden is 
dan wel eens een aantrekkelijker 
kijkspel dan een meer zakelijk 
onderbouwde afweging. Theoretisch 
is het eigenlijk beter de omroepen 
zelf bij de kijker en luisteraar langs de 

deur te laten gaan dan wel de 
financiering van de omroep via de 
algemene middelen te laten verlo 
pen, zodat de begrotingswetgever 
meer dan thans het geval is prioritei 
ten op andere beleidsterreinen mee 
kan laten wegen bij de bepaling van 
de hoeveelheid belastinggeld die 
men voor de publieke omroep over 
heeft. Ik zeg dit ook in reactie op een 
desbetreffende vraag van mevrouw 
Van Leeuwen. Ik geef het antwoord 
niet op de vraag, maar ik geef aan 
dat er wel discussie mogelijk is over 
het systeem van financiering. 

Als dan ook nog - ik ben nog 
altijd in gedachten aan het experi-
menteren de politiek zich echt op 
afstand zou houden, dat wil zeggen 
niet bij elke Hilversumse wissewas in 
nerveuze bedrijvigheid zou losbar-
sten, dan zou er in dit land en vooral 
in het Gooi nog iets veel mooiers 
kunnen groeien. 

Wat het commerciële deel van een 
duaal bestel betreft, bevat het 
regeerakkoord naar mijn mening 
enkele heldere voorwaarden, zo 
helder dat ik ze hier eigenlijk niet 
behoef te herhalen. In de al genoem-
de brief van de AVRO van 20 februari 
jongstleden worden nadere vragen 
gesteld over wat wordt genoemd de 
strekking van het regeerakkoord met 
betrekking tot commerciële omroep. 
Ik wil vooropstellen dat de beant-
woording van die vragen pas actuele 
betekenis zou krijgen op het moment 
dat twee of drie A-omroepen zich tot 
mij zouden wenden met de medede-
ling, dat zij het uitgangspunt van 
non-commercialiteit wensen te 
verlaten. Dat is tot nog toe niet 
gebeurd, ook al begint men zich nu 
naar het lijkt wat meer te roeren. In 
het kader van het gedachtenexperi-
ment dat ik dan ook in dit opzicht 
nog maar even vervolg, past 
misschien de volgende reactie op de 
brief van de AVRO. 

Garanties dat omroeporganisaties 
bij een keuze voor commerciële 
omroep hun zelfstandigheid en 
autonomie niet zullen verliezen, zijn 
mijns inziens moeilijk te geven. Dat 
zal toch voornamelijk afhangen van 
de opstelling van en de mate van 
beoogde samenwerking tussen de 
omroeporganisaties en tussen hen en 
de uitgeverijen. Dezelfde terughou 
dendheid zou ik willen betrachten ten 
aanzien van de financiële en 
organisatorische vormgeving van die 
samenwerking. Dat is, dunkt mij, 
vooral een zaak van de betrokkenen 
zelf, waaraan het regeerakkoord 

slechts de eis van gelijkwaardigheid 
stelt. Men moet toch mans genoeg 
geacht worden om daaraan zelf een 
goede uitwerking te geven zonder bij 
voorbaat de minister als scheidsrech 
ter te hulp te roepen. 

De derde en vierde vraag van de 
AVRO hebben betrekking op de 
reclame inkomsten en de rol van de 
STER. Hier valt wederom te wijzen op 
het regeerakkoord, waarin sprake is 
van de opbrengsten van de STER re-
clame op de niet-commerciële netten 
waarop de commerciële zendge 
machtigden na een overgangsperio 
de van anderhalf jaar geen aanspraak 
meer zouden kunnen maken. Daarbij 
is, aldus mijn interpretatie, gedoeld 
op de STER opbrengsten van 
Nederland 1 en 2. Aldus zijn deze 
vragen al voor een deel beantwoord 
voor ze werden gesteld. Daarnaast is 
echter steeds verondersteld dat er 
nog vele reclameguldens zouden 
"zweven" door de ether of op de 
kabel. Waarom zou daarover geen 
vrije discussie mogelijk zijn in dit 
verband? Of de rol van de STER als 
organisatie beperkt moet blijven tot 
de niet commerciële netten dan wei 
of voor het commerciële net een 
andere vorm moet worden gekozen, 
is een vraag waarover met mij een 
open gesprek mogelijk is 

Hetzelfde geldt voor de relatie 
tussen het toekomstig Nederlandse 
omroepproduktiebedrijf en de 
commerciële omroep. Een beste 
dingsverplichting lijkt mij in die 
relatie op het eerste gezicht een 
nogal vreemde eend in de bijt en 
bovendien tamelijk overbodig, indien 
het bedrijf een concurrerende positie 
zou opbouwen. De vraag of aan 
overheidsbemoeienis wordt gedacht 
ten aanzien van de verhouding 
tussen de verschillende programma-
categorieën, ben ik in dit gedachte 
nexperiment geneigd ontkennend te 
beantwoorden. Wel is mijns inziens 
denkbaar een voorschrift met 
betrekking tot een bepaald percenta-
ge eigen produkt; zulks ter bevorde-
ring van de Nederlandse cultuur. 

Bij de vraag naar een regeling van 
de auteursrechten op programmage-
gevens zou de positie van de 
niet-commerciële omroep nadrukke-
lijk betrokken moeten worden. 
Misschien zou een langjarig conces-
siesysteem minder dwingend leidan 
tot het behoud van het monopolie op 
programmagegevens dan nu nog het 
geval is. Ook hiervoor geldt echter 
dat ik op verzoek slechts aan het 
dagdromen ben 
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Aldus heb ik, de brief van de AVRO 
op de voet volgend, een indicatie 
gegeven van een mogelijke reactie 
mijnerzijds, indien twee of drie 
A-omroepen zich conform het 
regeerakkoord bereid zouden 
verklaren de stap naar een commer-
cieel net te zetten. Ik zeg "twee of 
dr ie". Het is bekend dat het regeer-
akkoord aan beide getallen niet 
automatisch dezelfde consequenties 
en conclusies verbindt. Zover als ik 
hierboven schetste, is het echter niet 
of althans nog niet. Ik keer daarom 
maar terug naar de werkelijkheid van 
vandaag, dat wil zeggen het wets-
voorstel dat wij hier en nu behande 
len. 

Ik beschouw dit voorstel — deze 
wet, als die het Staatsblad zou 
mogen halen - als een noodzakelijk 
intermezzo. Ik onderstreep beide 
laatste woorden. Noodzakelijk, omdat 
het de hoogste tijd is dat een aantal 
zaken — ik noem de verzelfstandi-
ging van het facilitair bedrijf, de 
regeling van regionale en lokale 
omroep, het nemen van een aantal 
cultuurbevorderende maatregelen en 
het meer op afstand komen van Den 
Haag — met spoed gerealiseerd zou 
moeten worden. Een intermezzo, 
omdat ik, nog daar gelaten de 
gedachtenspinsels die ik zojuist 
ontvouwde, van mening ben dat zich 
hoe dan ook in de komende jaren in 
binnen- en in buitenland ontwikkelin-
gen zullen blijven voordoen die tot 
aanpassing van wet- en regelgeving 
zullen kunnen leiden. Aangezien 
echter anderzijds, zoals bekend, 
wetten in dit land niet zo maar 
worden gewijzigd — gelukkig maar 
— zou het in casu wel eens om een 
intermezzo kunnen gaan dat langer 
kan duren dan menigeen denkt. Ik 
zeg dit ook in reactie op de opmer-
king van de heer Van der Werff over 
het doorbreken van het uitgangspunt 
van non-commercialiteit, waartoe in 
het regeerakkoord een mogelijkheid 
geboden wordt, en in reactie op een 
opmerking van de heer Holdijk over 
het tempo van nieuwe juridische en 
technische ontwikkelingen. Ik voeg 
hier ten slotte nog aan toe dat noch 
de Omroepwet, noch het voorliggen-
de wetsvoorstel een experimenteer-
mogelijkheid biedt, waarop de TROS 
blijkens zeer recente berichten doelt, 
als zij het heeft over commerciële 
programma's bij wijze van proef in 
het komende winterseizoen. Ook hier 
geldt de koninklijke weg als de enige 
juiste. 

Voorzitter! In dit algemene deel 

van mijn betoog heb ik nog geen 
aandacht geschonken aan de 
algemene inbreng van de zijde van de 
fractie van de Partij van de Arbeid. 
Het moet mij van het hart dat daartoe 
ook op het eerste gehoor op zichzelf 
weinig aanleiding leek te bestaan, 
omdat het betoog van de heer 
Tummers uit louter kritiek leek te zijn 
opgetrokken, zonder dat mij duidelijk 
is geworden wat nu zijn visie is op 
het mediabeleid. Ik heb straks al 
even gewezen op het rapport van het 
wetenschappelijk bureau van de 
Partij van de Arbeid, waarin gepleit 
wordt voor de inrichting van een 
duaal bestel. De partij zelf is daar 
blijkbaar niet of nog niet aan toe. Dat 
zij zo. Ik mag er echter op wijzen dat 
de fractie van de Partij van de Arbeid 
aan de overzijde niet geschroomd 
heeft, uiteindelijk voor het wetsvoor-
stel te stemmen, mede in het licht 
van de omstandigheid dat nogal wat 
moties en amendementen van de 
Partij van de Arbeid hetzij door de 
regering zijn overgenomen in nota's 
van wijziging, hetzij door de Tweede 
Kamer zijn aanvaard. Ik heb die 
kritische, maar tegelijkertijd positieve 
opstelling gewaardeerd. 

De stellingname van de heer 
Tummers in dit huis vind ik althans in 
eerste termijn nogal ambivalent. Die 
ambivalentie blijkt bij voorbeeld heel 
duidelijk uit het gedeelte van zijn 
betoog dat gaat over de relatie 
tussen artikel 66 van het wetsvoor-
stel en artikel 59 van het EG-Verdrag, 
waarover ik zo dadelijk nog in detail 
kom te spreken. Het heeft er op zijn 
minst de schijn van dat de heer 
Tummers enerzijds hoopt dat door 
een procedure van de Europese 
Commissie de totstandkoming, 
respectievelijk de inwerkingtreding 
van de wet alsnog kan worden 
verhinderd, terwijl hij anderzijds toch 
weet of althans kan weten dat een 
dergelijke interventie, indien 
succesvol, alleen maar meer 
commercie in het omroepbestel zal 
bewerkstelligen. Dat wil de heer 
Tummers toch niet. Of wel mis-
schien? Betreurenswaardig vind ik de 
opstelling van de heer Tummers, 
omdat hij in tegenstelling tot bij 
voorbeeld de fractie van D66 
verzuimt aan te geven hoe het 
mediabeleid in ons land dan wel 
gestalte zou kunnen krijgen. Voor het 
feit dat daarover in de kring van de 
heer Tummers nog volop discussie is, 
heb ik uiteraard het volste begrip. 
Het feit dat de heer Tummers zich in 
eerste termijn vervolgens leek terug 

te trekken in de rol van recensent die 
slechts zegt dat het allemaal maar 
niks was, kan ik vanuit zijn positie als 
medewetgever niet bewonderen. 

Over de verhouding tussen het 
wetsvoorstel en artikel 7 van 
Grondwet zijn vragen gesteld door de 
heer Tummers, mevrouw Tiesinga en 
de heer Van der Jagt. Het is goed 
naar aanleiding daarvan, een aantal 
zaken nog eens op een rij te zetten. 
Artikel 7 van de Grondwet kent voor 
verschillende uitingsvormen verschil-
lende manieren waarop mogelijke 
overheidsbemoeienis wordt be-
grensd. In het eerste lid wordt 
bepaald dat voor uitingen door 
middel van de drukpers niemand 
voorafgaand verlof nodig heeft. In 
het derde lid wordt voor andere 
uitingsvormen dan de drukpers en 
dan radio en televisie bepaald dat 
ook daar geen voorafgaand verlof 
kan worden geëist, voor zover dit op 
de inhoud van de uiting betrekking 
heeft. Het eisen van een vergunning 
is dus wel toegestaan, maar dit kan 
geen betrekking hebben op de 
inhoud. Het tweede lid dat betrekking 
heeft op radio en televisie, geeft de 
wetgever een grotere beleidsvrijheid 
dan de eerder genoemde bepalingen. 
Dat lid immers verwijst de regeling 
van radio en televisie geheel naar de 
wetgever. Wel wordt voorafgaand 
toezicht op de inhoud van een radio-
of televisie-uitzending verboden. 
Deze formulering staat het eisen van 
ontheffingen of vergunningen toe. De 
heer Van der Jagt steunde mij daarin. 
In feite is het eisen van een dergelijke 
vergunning één van de bases van het 
wetsvoorstel en overigens ook van de 
huidige Omroepwet; immers, 
zendtijdtoewijzingen hebben 
hetzelfde karakter. Wat niet is 
toegestaan, dat is een voorafgaand 
toezicht op concrete radio- of 
televisie-uitzendingen. Dat is in het 
wetsvoorstel ook niet het geval. 
Integendeel, het toezicht door het 
Commissariaat, of de betrokkenen 
zich houden aan de bepalingen van 
de wet, of aan gegeven ontheffingen 
kan, zo bepaalt artikel 134, uitslui-
tend achteraf geschieden. De 
interpretatie van mevrouw Tiesinga 
van deze grondwetsbepaling deel ik 
dus niet. De door haar aangehaalde 
jurisprudentie, waarin zij steun lijkt te 
zien voor haar standpunt, heeft 
betrekking op het eerste lid van 
artikel 7. Dat in die gevallen het eisen 
van een vergunning ontoelaatbaar 
werd geacht, is een directe conse-
quentie van de wijze waarop in het 
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eerste lid de uitingen door middel 
van drukpers worden beschermd. 
Daar wordt elke vorm van vooraf-
gaand verlof namelijk niet toege-
staan. In het tweede lid is daarvan 
geen sprake. 

Mevrouw Tiesinga en de heer Van 
der Jagt stelden nog vragen over te 
hanteren criteria. Niet steeds zijn in 
het wetsvoorstel criteria genoemd; 
soms was dit niet wel mogelijk, soms 
niet nodig. Ik zal de door mevrouw 
Tiesinga genoemde artikelen 
nalopen. De ontheffingsmogelijkheid 
die artikel 52, derde lid bevat, gaat 
over de sluikreclame. Goed in het 
oog moet worden gehouden, dat het 
daarbij gaat om reclame-uitingen die 
op zichzelf vermijdbaar zijn. Immers, 
het tweede lid staat niet vermijdbare 
reclame-uitingen toe. Het is dus aan 
de verzorger van het programma om 
ofwel ontheffing te vragen ofwel de 
reclame-uiting te vermijden. Onthef-
fing kan slechts gegeven worden in 
bijzondere gevallen. Immers een ruim 
gebruik van deze mogelijkheid zou de 
non-commercialiteit van het bestel 
ondermijnen. Gedacht kan worden 
aan de beperkte mate van sponsoring 
van kunstprogramma's. Het vierde lid 
van dezelfde bepaling betreft de 
ledenwerving en dergelijke. Hier gaat 
het in beginsel niet om individuele 
beschikkingen, maar om een basis 
voor het maken van een algemeen 
geldende regeling ter zake, zoals die 
nu op grond van de Omroepwet 
geldt. Artikel 66, derde lid, de 
ontheffingsmogelijkheid voor 
verspreiden van een commercieel 
Belgisch programma betreffend, 
moet worden gezien in het kader 
waarin het is gesteld. Het gaat er 
daarbij enerzijds om, te voorkomen 
dat een programma dat reclame-
boodschappen bevat vanuit het 
buitenland zich in het bijzonder op 
het Nederlandse puhbliek gaat 
richten en op die wijze de non-com-
mercialiteit van ons omroepbestel 
kan aantasten. Anderzijds gaat het bij 
het Belgisch-Nederlandstalige 
programma om een programma dat 
alleen al door de taal zich naar zijn 
aard mede op het Nederlandse 
publiek zal richten. Bij het toepassen 
van de ontheffingsbevoegdheid kan 
een goede afweging tussen beide 
worden gemaakt. 

Ook bij het bepaalde in artikel 72, 
zesde lid, volgen uit het kader waarin 
de bepaling is geplaatst, de criteria 
die zullen worden gehanteerd. Het 
gaat daarbij om een afweging tussen 
het belang van een algemene 

verslaggeving van een bepaald 
evenement dat moet worden 
afgewogen tegen de specifieke 
belangen van de verzorger van een 
abonnee-programma. 

Op verzoek van mevrouw Tiesinga 
wil ik bij dezen graag bevestigen, dat 
ik artikel 7, vierde lid, restrictief 
uitleg. De bepaling onttrekt uitslui-
tend de handelsreclame zelf aan de 
bescherming van artikel 7. Naar 
aanleiding van de vraag van de heer 
Tummers hoe in dit kader een 
ongewenst deel van een informatie-
aanbod van de rest is te scheiden, 
merk ik op, dat het niet een kwestie 
is van een scheiding door de minister 
tussen die twee onderdelen van het 
programma. Dat kan eventueel door 
de verzorger van het programma 
geschieden. Waar het bij de be 
voegdheid van de minister, respec-
tievelijk het Commissariaat om gaat, 
is dat deze zijn toetsing uitsluitend 
richt op de handelsreclame en geen 
acht slaat op de overige inhoud van 
het programma-onderdeel. 

Over artikel 8 van de Grondwet zijn 
verschillende opmerkingen gemaakt. 
Ik zal niet meer nader ingaan op de 
juridische kwestie van de ontbinding 
van de NOS bij wet. In de schriftelijke 
voorbereiding heb ik mijn standpunt 
ter zake uitgebreid onderbouwd. 
Verder wil ik ter zake de uitspraak 
van de rechter in de lopende 
procedure afwachten. De opmerking 
van mevrouw Tiesinga, dat men zich 
kan afvragen of het niet juist is dat 
een procespartij van zijn toevallige 
medewetgevende bevoegdheid 
gebruik maakt om het proces te 
zijnen gunste te laten uitvallen, geeft 
mij aanleiding om op te merken, dat 
de wetgevende bevoegdheid hier 
allerminst toevallig is. Er is niet 
sprake van een geschil dat zou 
kunnen worden opgelost buiten die 
wetgevende bevoegdheid om. Het is 
immers de wetgevende bevoegdheid 
zelf die onderwerp van het geschil 
uitmaakt. Ik zou mij met evenveel 
recht kunnen afvragen, of het juist is 
dat een partij van zijn toevallige 
bevoegdheid om de rechter te 
benaderen, gebruik maakt om de 
totstandkoming van een formele wet 
te voorkomen. 

In antwoord op hetgeen de heer 
Van der Jagt stelde over het begrip 
"openbare orde" in artikel 8, kan ik 
meedelen, dat ik zijn standpunt deel 
dat dit begrip restrictief moet worden 
uitgelegd. Het begrip acht ik echter 
voldoende ruim om daaronder ook de 
handhaving van het omroepbestel te 

begrijpen. Nu de realisering van het 
nieuwe omroepbestel mede afhangt 
van de opsplitsing van de NOS zou 
artikel 8 daarvoor geen beletsel zijn, 
als daarvoor al een basis in die 
bepaling moet worden gevonden. 

De heer Van der Jagt kwam nog 
terug op de positie van het Commis-
sariaat voor de media. Ik heb het 
idee dat de heer Van der Jagt en ik 
het volledig eens zijn over de positie 
van het Commissariaat voor de 
media als zelfstandig bestuursor-
gaan, maar dat wij verschillen in de 
wijze waarop wij de begrippen 
"deconcentrat ie" en "administratie-
ve decentralisatie" hanteren. Om ons 
weer op één lijn te krijgen, zou ik mijn 
standpunt als volgt willen weergeven. 
Ik blijf buiten de uitleg die Stellinga 
geeft aan het begrip deconcentratie. 
Juist omdat anderen bij dit begrip 
wijzen op het instand blijven van 
hiërarchische verhoudingen. Als wij 
er nu echter van uit zouden gaan dat 
de genoemde begrippen niet 
veronderstellen dat de hiërarchische 
structuren in stand blijven, dan past 
de positie van het Commissariaat 
zeer wel in die begrippen. 

De heer Tummers heeft mij 
gevraagd of ik tevens betoogde dat 
artikel 66 van het wetsvoorstel niet 
strijdig is met artikel 59 van het 
EEG-Verdrag. Het dunkt mij dat ik in 
dezen volstrekt duidelijk ben 
geweest, zowel bij de behandeling 
het wetsvoorstel in dit huis, als aan 
de overzijde. De regering stelt zich 
op het standpunt dat artikel 66 geen 
strijd oplevert met het EEG-Verdrag. 
Die positie wordt ook ingenomen in 
de beroepsprocedure die de Bond 
van Adverteerders tegen de staat 
heeft aangespannen. Zoals bekend, 
ligt die zaak nu voor bij het EEG-Hof 
te Luxemburg. De uitspraak van dat 
Hof zal bepalend zijn in het dispuut 
over de toelaatbaarheid van het 
reclameverbod ten aanzien van 
bepaalde buitenlandse programma's. 

Het door mevrouw Tiesinga 
aangehaalde Coditel-arrest is 
blijkbaar voor meerdere uitleg 
vatbaar. Indien dit arrest ons alle 
duidelijkheid zou moeten verschaf-
fen, valt niet goed in te zien waarom 
de Nederlandse rechter nog behoefte 
gevoelde om prejudiciële vragen te 
stellen aan het Hof in Luxemburg. 
Het arrest verschaft mijns inziens dan 
ook niet die duidelijkheid die 
sommigen erin lezen. Ging het — om 
iets te noemen — in de casus van het 
Coditelarrest niet om programma's 
die individueel en rechtstreeks 
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ontvanghaar zijn? Derhalve program-
ma's die in het wetsvoorstel niet 
door enige beperking ten aanzien van 
de kabelverspreiding worden 
getroffen. 

Zo zijn er meer verschillen te 
noemen. Ik ga ze hier niet herhalen. 
In de eerdere behandeling van het 
wetsvoorstel zijn alle argumenten 
reeds de revue gepasseerd. Opmer-
keiijk in dit verband is toch wel - het 
Coditelarrest ziet immers op een 
casuspositie in het Belgische — dat 
in het onlangs, op 19 maart 1987, in 
het Belgische Staatsblad gepubli 
ceerde decreet betreffende de 
kabeldistributie de toegang van 
buitenlandse programma's onder 
worpen is aan de eis dat deze 
programma's worden uitgezonden in 
de taal van het land van herkomst. 
Interessant is tevens dat dit decreet 
een gelijksoortig systeem voor de 
kabeldistributie bevat als de artikelen 
65, 66 en 70 van het voorliggend 
wetsvoorstel. 

Bekend is dat de Nederlandse 
regering op dit punt van mening 
verschilt met de Europese Commis-
sie. Ik mag hiervoor verwijzen naar 
de u inmiddels toegezonden brief van 
de commissie van 23 februari 1987. 
Een antwoord op deze brief, die de 
reeds bekende standpunten van de 
commissie weergeeft, is nog in 
voorbereiding. Ook is mij bekend dat 
bepaalde leden van het Europese 
Parlement de mening van de 
commissie in dezen delen. Vanuit dat 
gezichtspunt is het niet verwonderlijk 
dat de commissie gelijke reserves 
heeft ten aanzien van het wetsvoor-
stel als ten aanzien van onderdelen 
van de kabelregeling. Een waarschu-
wing van de commissie dat zij 
voornemens is. een infractieprocedu 
re te starten tegen het wetsvoorstel 
is door mij niet ontvangen, misschien 
moet ik zeggen: nog niet. Een 
dergelijke actie van de commissie 
lijkt wel in de lijn der verwachtingen 
te liggen, maar nogmaals, zekerheid 
daarover kan niet geboden worden, 
ook al omdat andere lidstaten zich 
inmiddels meer en meer afvragen of 
de commissie wel op de juiste lijn zit. 

Het is de taak van de commissie 
om op te komen tegen vermeende 
inbreuken op het EEG Verdrag. Men 
hoeft het evenwel niet eens te zijn 
met de verdragsinterpretatie van de 
commissie. Uiteindelijk is het dan 
aan de rechter om het laatste woord 
te spreken. Een zodanige uitspraak 
ten aanzien van de kabelregeling 
verwacht ik op zijn vroegst eind van 

dit jaar. Duidelijk zal zijn dat die 
uitspraak dan ook consequenties kan 
hebben voor artikel 66 van het 
voorliggend voorstel. Vooralsnog 
meent de regering echter goede 
argumenten te hebben voor de door 
haar ingenomen positie. 

Mevrouw Tiesinga en de heer 
Tummers zijn in hun mondelinge 
bijdrage aan dit debat teruggekomen 
op de, ook in de schriftelijke gedach-
tenwisseling uitvoerig aan de orde 
gekomen, kwestie van het al of niet 
vragen van een nader advies aan de 
Raad van State. Uitgangspunt bij het 
vragen van nader advies in de fase 
dat het wetsvoorstel bij de Eerste 
Kamer ligt, is dat daarbij zeer 
terughoudend wordt gehandeld. 
Volgens genoemde sprekers zou er 
ernstige twijfel bestaan omtrent de 
grondwett igheid van bepalingen in 
het wetsvoorstel. In de stukken en 
ook in het voorafgaande, heb ik al 
uitvoerig uiteengezet dat er naar mijn 
oordeel geen sprake is van strijd met 
de Grondwet. Dat impliceert dat er 
mijns inziens ook geen reden is om in 
deze fase van het wetgevingsproces 
nader advies te vragen aan de Raad 
van State. 

De heer Tummers en mevrouw 
Tiesinga wijzen ter ondersteuning van 
hun betoog ook op het verschijnen 
van acht nota's van wijziging en twee 
nota's van verbetering en op de 
aanneming van negenentwintig 
amendementen. Voorzitter! Deze 
aantallen kunnen misschien het beeld 
oproepen, dat er van het wetsvoor-
stel zoals dat is ingediend bij de 
Tweede Kamer, inmiddels niet veel 
meer over is. Het gaat echter niet om 
het aantal wijzigingen — de sprekers 
zullen dat met mij eens zijn — maar 
om de zwaarte ervan en de invloed 
ervan op het algemene stramien van 
het wetsvoorstel. Het gaat intussen 
ook om een omvangrijk wetsvoorstel. 
In de stukken heeft de regering een-
en andermaal gesteld dat de 
wijzigingen niet zo ingrijpend zijn 
geweest, dat om die reden de Raad 
van State opnieuw moet worden 
gehoord. Ik ben die mening, ook na 
hetgeen in eerste termijn door de 
Kamer is betoogd, nog altijd 
toegedaan. 

Mevrouw Tiesinga en de heer 
Tummers vragen verder in dit 
verband waarom ik lijnrecht inga 
tegen het draaiboek voor de wetge-
ving dat in 1985 het daglicht heeft 
gezien en tegen het daarbij als bijlage 
opgenomen advies van de interde-
partementale commissie voor de 

harmonisatie van wetgeving. De door 
deze leden geciteerde passage uit 
het advies eindigt met: "Uitgangs 
punt zou daarom moeten zijn, dat de 
Raad over zulke wijzigingen wel 
wordt gehoord." Dit wordt door hen 
zonder meer getransponeerd op het 
onderhavige wetsvoorstel. De 
geciteerde passage slaat echter op 
de fase, dat overwogen wordt bij 
nota van wijziging veranderingen in 
het ontwerp aan te brengen. Ook 
verderop in het advies, waar sprake 
is van het horen van de Raad van 
State over amendementen, gaat het 
duidelijk om een eerdere fase in het 
proces van wetgeving, dan waarin 
het onderhavige wetsvoorstel 
verkeert. Maar, Voorzitter, gesteld 
dat mutatis mutandis, de bedoelde 
passage ook nu van toepassing moet 
worden geacht, dan nog moet 
worden opgemerkt dat het advies 
van de interdepartementale commis-
sie Harmonisatie wetgevingsvraag-
stukken met nadruk ruimte stipuleert 
voor een afweging van de zwaarte 
van voorgestelde wijzigingen en van 
wijzigingen en van het belang van de 
voortgang van het wetsvoorstel in 
kwestie. Op die zwaarte ben ik zojuist 
al ingegaan. Ik zie dus niet in, dat uit 
een oogpunt van wetgeving onjuist 
wordt gehandeld door niet tot een 
nadere adviesaanvrage over te gaan 
of, zoals de heer Van der Jagt 
suggereert, af te wachten hoe enkele 
beroepsprocedures zullen aflopen. 

Dan kom ik nu aan opmerkingen 
die door enkele woordvoerders zijn 
gemaakt over de inwerkingtreding 
van de wet. Met name mevrouw 
Tiesinga en de heer Kuiper zijn 
uitvoerig op deze zaak ingegaan. Ik 
hoop dat ik ervan uit mag gaan, dat 
gezien de aandacht die mevrouw 
Tiesinga geeft aan de invoering van 
deze wet, zij en haar fractie de wet 
een beter een lot toewensen, dan ik 
uit haar slotwoorden heb geproefd. 
Spreken over invoering van een wet 
kun je eigenlijk pas goed als je weet 
of de wet in het Staatsblad komt. Dat 
is ook mijn opstelling tegenover de 
NOS geweest. Onder dat voorbe-
houd heb ik wel al contact gehad met 
de NOS over de voorbereiding van 
noodzakelijke werkzaamheden en 
over de verdeling van de taken en 
bevoegheden ter zake. Over de opzet 
van een en ander heb ik in de 
schriftelijke voorbereiding van dit 
debat met u mogen communiceren. 
Ik acht dat een bestuurlijk gewenste 
procedure en politiek ook tegenover 
deze Kamer verdedigbaar, omdat ik 
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geen onomkeerbare stappen heb 
gezet, maar slechts voorbereidend 
bestuurlijk overleg heb gevoerd met 
de actieve heer Van Dijke en de 
zijnen. Dat is ook de taak van de 
regering. 

Om te beginnen informeer ik de 
Kamer over de gevolgen van een 
mogelijke verschuiving van de 
invoeringsdatum van 1 januari 1988 
naar 1 april 1988. Ik wijs erop dat in 
de zogenaamde netwerkplanning van 
de NOS, die ik u heb toegestuurd, 
eveneens wordt aangestuurd op 1 
januari 1988. In dat netwerkplan is 
sprake van uitvoerig overleg — 
uitvoerig in de zin van tijdsbeslag — 
met de ondernemingsraad en met de 
bonden. Inmiddels heeft de onderne-
mingsraad van de NOS mij per brief 
van 6 april jongstleden laten weten 
dat men wenst vast te houden aan de 
streefdatum van 1 januari 1988. Ik 
moet u zeggen dat die argumenten 
mij aanspreken. Het is in ieders 
belang — en vooral in het belang van 
de werknemers — wanneer ten 
spoedigste na aanvaarding van het 
wetsvoorstel een einde komt aan de 
onzekere situatie op het werk. Men 
moet dan wel met goede argumenten 
komen om die onzekerheid langer 
dan noodzakelijk te laten voortduren. 

Belangrijk is hier — blijkens de 
brief van de ondernemingsraad -
dat van de zijde van de onderne-
mingsraad alle medewerking zal 
worden verleend om de streefdatum 
te halen. Dat betekent dat in het 
netwerkplan van de NOS nogal wat 
ruimte kan vrijkomen, alleen al door 
de opstelling van de ondernemings-
raad van de NOS zelve. Ik zeg " kan " , 
omdat het overleg in formele zin nog 
moet starten. In ieder geval is het 
van belang om die waarneming hier 
met elkaar te doen. 

Een argument waar nog weinig op 
is gewezen, maar dat de leden van 
uw Kamer zeer zeker zal aanspreken 
- in het bijzonder de heer Kuiper — 
is het argument van de bedrijfsvoe-
ring van het nieuwe facilitair bedrijf. 
Mij is onder meer uit contacten met 
McKinsey gebleken, dat een thans zo 
snel mogelijke invoering bedrijfsorga-
nisatorisch gezien grote voordelen 
biedt. Men weet dat McKinsey 
onderzoek verricht in Hilversum. Op 
voorhand zou ik daarom niet willen 
concluderen dat een juiste imple-
mentatie van de wet pas verant-
woord is te noemen als nu al zou 
worden vastgesteld dat de streefda-
tum moet worden verschoven. 
Integendeel, voor de werknemers 

vanuit sociale motieven en voor het 
bedrijf en de programmastichting uit 
organisatorische motieven, lijkt het 
mij wijs om de streefdatum van 1 
januari vooralsnog aan te houden. 
Daarbij spreek ik mij begripvol uit aan 
het adres van onder anderen de heer 
Kuiper. Hij zei dat niemand aan het 
onmogelijke kan worden gehouden. 
Dat betekent dus concreet dat 
definitief overleg met de voorzitter 
van de NOS en de zijnen na het 
verkrijgen van parlementaire 
zekerheid over het lot van dit 
wetsvoorstel, tot een definitieve 
ingangsdatum moet leiden. 

Over de verdeling van compenten-
ties en taken tussen Den Haag en het 
Gooi is onder meer door de fracties 
van het CDA en van D66 opnieuw 
gereageerd. Wij zijn het met elkaar 
eens dat het NOS-bestuur tot het 
moment van inwerkingtreding van de 
Mediawet zijn bevoegdheden op 
basis van de Omroepwet behoudt. 
Maar ook in de Mediawet zien wij de 
NOS terugkeren, hoewel er dan een 
metamorfose heeft plaatsgevonden, 
waarbij er nogal wat bevoegdheden 
zijn verdwenen. Het gaat mij te ver 
om in te stemmen met een eerdere 
suggestie van de heer Kuiper, dat 
mijn verantwoordelijkheid voor de 
reorganisatie uitsluitend behelst, het 
NOS-vermogen te verdelen en een 
personeelslast bij notariële akte bij te 
sluiten. 

Ik verwijs in dit verband naar artikel 
142, waarin wordt gesteld dat de 
minister een akte bij de notaris 
verlijdt waarin niet alleen het 
vermogen wordt verdeeld en een 
personeelslast wordt bijgevoegd, 
maar waarin ook de stichting, het 
bedrijf en de beheersstichting 
worden opgericht. Het zijn deze bij 
wetsvoorstel en naar ik hoop bij de 
wet opgelegde activiteiten die de 
regering verantwoordelijk maken 
voor de opzet van het reorganisatie-
proces in bredere zin dan even werd 
verondersteld. 

Overigens heb ik eerder gezegd 
dat het adagium "over u en zonder 
u" mij vreemd is, zeker ook in 
Hilversum. Een dergelijk verander-
ingsproces kan immers alleen slagen 
indien de direct betrokkenen in alle 
fasen van de besluitvorming hun 
stem kunnen laten horen. Daarom 
heb ik een voorbereidingsstructuur in 
petto, waarin de omroepen nadruk-
kelijk hun partij kunnen meeblazen. 
De stichting wordt voorbereid door 
een werkgroep, onder leiding van één 
der omroepvoorzitters. Het bedrijf 

moet worden voorbereid door 
onafhankelijke deskundigen, die zich 
uiteraard mede zullen moeten 
verstaan met de leiding van de 
huidige NOS, de toekomstige 
afnemers, het management van het 
bedrijf en met mijn ministerie. Het 
Commissariaat voor de media zal 
worden voorbereid door een 
werkgroep onderleiding van één der 
toekomstige commissarissen. Al 
deze instanties zullen hun adviezen 
aan de minister en de voorzitter van 
de NOS uitbrengen, waarbij uiteraard 
de omroepen de gelegenheid wordt 
gegeven mij hun visie op de voorstel-
len kenbaar te maken alvorens ik 
beslis, voor zover de wet mij daartoe 
uiteraard de ruimte laat. 

Voorzitter! Ik hoop dat ook uw 
Kamer mij kent ais iemand die 
betrekkelijk gemakkelijk en in ieder 
geval graag delegeert ter onderstre-
ping van ieders eigen verantwoorde* 
lijkheid. Ik schat derhalve in dat ook 
de Hilversumse autoriteiten nog heel 
wat hooi op de vork krijgen in het 
komende reorganisatieproces. Zeker 
ook in financiële zin zal ik niet 
ongezien de door Hilversum aange-
boden reorganisatiechecques kunnen 
en mogen tekenen. 

Met betrekking tot de werkgroep 
Programmastichting heb ik de 
omroep reeds verzocht, de werk-
zaamheden aan te vatten. Mijns 
inziens is het niet noodzakelijk, een 
invoeringswet te vervaardigen, zoals 
opnieuw is gesuggereerd door 
sommige leden van uw Kamer. Het 
voorliggende voorstel voor de 
Mediawet biedt voldoende duidelijke 
beslispunten volgens welke de 
reorganisatie vlot en consistent zal 
kunnen verlopen. Ik meen dat de 
voorbereidingsstructuur er borg voor 
staat, dat slagvaardig kan worden 
gehandeld. De Kamers der Staten-
Generaal hebben krachtens het 
voorliggend wetsvoorstel en 
krachtens het parlementaire gebruik 
bovendien mogelijkheden tot het 
desgewenst interveniëren 

Voorzitter! De heren Kuiper en Van 
der Werff hebben vragen gesteld in 
verband met de delegatie van 
regelgeving, en wel door middel van 
het nemen van algemene maatrege 
len van bestuur. Terecht wordt 
opgemerkt, dat het parlement inzicht 
moet hebben in het totale te voeren 
mediabeleid dat met de goedkeuring 
van het wetsvoorstel in gang wordt 
gezet. 

Noodzakelijk wordt geacht 
inhoudelijk overzicht te hebben van 
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de hoofdlijnen van alle in het 
wetsvoorstel aangekondigde 
gedelegeerde regelgeving. 

Door de heer Kuiper wordt mijns 
inziens echter ten onrechte veronder-
steld dat in het merendeel van de 
gevallen "de zaken pas echt geregeld 
(worden) bij algemene maatregelen 
van bestuur". 

Door de heer Van der Werff wordt 
gevraagd of de regelgeving in de 
wetstekst tekort schiet en of de 
"veelheid" aan AMvB's wel past " in 
ons aller streven naar deregulering". 

Voorzitter! Ik geloof dat uit de 
beide citaten een niet geheel juist 
beeld van de in het leven te roepen 
delegatiebepalingen naar voren 
komt. Door de kwantiteit aan 
delegatiebepalingen wordt kennelijk 
het beeld van de kwaliteit, de inhoud 
van deze bepalingen, vertekend. 

Ik bedoel hiermee het volgende. 
Meerdere keren is er binnen en 
buiten deze Kamer gezwaaid met het 
aantal malen, dat in het wetsvoorstel 
de eerder genoemde delegatiemoge-
lijkheden voorkwamen. Al in de 
memorie van toelichting — ik verwijs 
naar bladzijde 102 — is opgemerkt, 
dat niet zozeer het aantal malen dat 
de delegatie wordt mogelijk gemaakt 
van belang is, maar de onderwerpen 
waarbij dit mogelijk wordt gemaakt 
en de daarbij gegeven ruimte tot 
invulling. Er is juist getracht, de 
dereguleringsgedachte naar omstan-
digheden zo goed mogelijk vorm te 
geven. 

Om te beginnen is in het wetsvoor-
stel de noodzakelijke delegatie van 
regelgeving steeds expliciet, per 
onderwerp, en bij het desbetreffende 
artikel geregeld. Dit in tegenstelling 
tot de bij voorbeeld zeer ruim 
geformuleerde artikelen 48 en 65 
van de Omroepwet en artikel 32 van 
de Wet op de Omroepbijdragen. 
Hierdoor is de omvang van de 
delegatie van regelgeving in dit 
wetsvoorstel bewust en aanzienlijk 
beperkt. De drie semi-blanco 
delegatiebepalingen, die ik zojuist 
noemde, zijn geschrapt in het 
onderhavige voorstel. Deze handel-
wijze heeft evenwel op het eerste 
gezicht een paradoxaal lijkend 
gevolg. Het aantal plaatsen waarbij 
van delegatie van regelgeving 
melding wordt gemaakt, neemt toe, 
terwijl inhoudelijk juist veel minder 
geregeld kan worden bij AMvB. 

Verder is getracht, de delegatie 
van regelgeving zoveel mogelijk te 
beperken en de noodzakelijke 
regelingen in de wet zelf on te 

nemen. Om die reden is bij de 
overbrenging van bepalingen uit de 
Omroepwet niet minder dan 
ongeveer de helft van het aantal 
delegatiemogelijkheden geschrapt. 
Tevens zijn vele onderwerpen op een 
hoger niveau geregeld. 

Ik noem ter toelichting een aantal 
voorbeelden. 
• De financiële steun aan persorga-
nen was gebaseerd op een ministe-
rieel besluit en had bovendien geen 
wetteli jke basis. Thans is de steun-
verlening op wettelijk niveau getild 
en zijn ook de normen hierbij zoveel 
mogelijk vastgelegd. Gelet op de niet 
goed voorspelbare media- en 
advertentiemarktontwikkelingen was 
het echter noodzakelijk enige 
flexibil iteit in te bouwen. Dit is 
evenwel op het niveau van een AMvB 
voorgesteld en niet meer bij ministe-
rieel besluit. 
- Het hele Reclamebesluit kon 
worden gebaseerd op het nogal ruim 
geformuleerde artikel 11 van de 
Omroepwet. Ook dit onderwerp is in 
het onderhavige voorstel op een 
hoger niveau gebracht. De norm is in 
de wet vastgelegd en de delegatie 
van regelgeving moet nu bij AMvB 
geschieden. 
• Zelfs de gehele Kabelregeling — 
een ministeriële regeling, niet eens 
een AMvB — kon op artikel 48 van 
de Omroepwet worden gebaseerd. 
De regeling is nu vrijwel geheel in het 
wetsvoorstel zelf opgenomen, 
waarmee de discretionaire bevoegd-
heid van de minister van WVC sterk 
is beperkt. 

Naast de genoemde voorbeelden 
noopten de verzelfstandiging van het 
Facilitair Bedrijf, andere nieuwe 
onderwerpen en de overgangsbepa-
lingen, de regering in een aantal 
gevallen delegatie van regelgeving 
op te nemen. Evenwel is per saldo 
het aantal gevallen waarin delegatie 
naar lagere regelgeving plaatsvindt, 
ongeveer gelijk gebleven. Overigens 
zijn ook bij amendement meerdere 
delegatiebepalingen in de vorm van 
een AMvB in het wetsvoorstel 
terechtgekomen. 

Het moge duidelijk zijn dat 
meerdere zaken zich minder goed 
lenen om bij wet te worden geregeld, 
zoals bij voorbeeld regels van 
administratieve aard — ik verwijs 
naar artikel 30, vierde lid — of van 
rechtspositionele aard — ik verwijs 
naar artikel 10, vijfde lid —. Niet in 
de laatste plaats is het gewenst om, 
in verband met te verwachten 
ontwikkelingen, het flexibel hierop 

inspringen niet bij voorbaat onmoge-
l i jkte maken, overigens blijvende 
binnen het hoofdstramien van de 
wet. 

Vervolgens is getracht, indien 
delegatie van regelgeving onvermijd-
baar bleek, de normstelling zoveel 
mogelijk in de wet zelf op te nemen. 
Indien dit soms niet voldoende 
mogelijk was, is gepoogd in de 
toelichting en in de gedachtenwisse-
ling met het parlement, duidelijk het 
kader aan te geven, waaraan de 
uitvoering is gebonden. 

In antwoord op de desbetreffende 
vraag van de heer Kuiper, stel ik dat 
de hoofdlijnen van de delegatiebepa-
lingen, de normen, allereerst te 
vinden zijn in de desbetreffende 
artikelen zelf. Verder zijn in de 
overige gevallen in de kamerstukken 
de hoofdlijnen zoveel mogelijk 
aangegeven en is in gemeen overleg 
met het parlement een en ander 
verduidelijkt. Tevens zullen, voor 
zover bepalingen ongewijzigd zijn 
overgebracht uit de Omroepwet of 
de Wet omroepbijdragen, inhoudelijk 
de bepalingen uit het Omroepbesluit 
of het Besluit omroepbijdragen 
worden overgenomen, tenzij anders 
is vermeld, dit overigens met de 
kanttekening, dat waar vereenvoudi-
ging mogelijk is, deze zal worden 
nagestreefd. 

Het in de nadere memorie van 
antwoord gepresenteerde overzicht 
had niet de pretentie volledig en 
uitputtend inzicht te geven in de 
inhoud van de AMvB's. Die hoofdlij-
nen worden immers niet alleen 
'oegelicht en nader toegelicht in de 
memorie van toelichting, maar ook in 
de daaropvolgende gedachtenwisse-
ling met het parlement, neergeslagen 
in kamerstukken. Dat geldt dan niet 
alleen voor de algemene elementen, 
maar ook voor de artikelsgewijze 
behandeling. Met betrekking tot de 
hoofdlijnen van de algemene 
maatregelen van bestuur is dus 
getracht een zo groot mogelijke 
openheid te betrachten. Stellig is het 
niet mijn bedoeling om door middel 
van het instrument van de algemene 
maatregel van bestuur te zijner tijd 
onverwachte kaarten uit de mouw te 
toveren. 

Ik wil nu ingaan op een aantal 
specifieke vragen van de heer Kuiper 
over de inhoud van een aantal 
algemene maatregelen van bestuur. 
De algemene maatregel van bestuur 
op grond van artikel 42, achtste lid, 
is toegelicht op bladzijde 66 van de 
memorie van toelichting. Met 
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betrekking tot de algemene maatre-
gel van bestuur op grond van artikel 
113, tweede lid, ligt het in het 
voornemen een bepaling op te 
nemen naar analogie van de 
betreffende bepaling uit het Besluit 
omroepbijdragen 

Artikel 3 1 , vierde lid, maakt het in 
beginsel mogelijk een bepaald 
zendernet voor de uitzending van 
programma's van bepaalde catego-
rieën van instellingen of van eenzelf-
de categorie programma-onderdelen 
te bestemmen. Voor het mogelijk 
gebruik van deze algemene maatre-
gel van bestuur is de discussie over 
het aantal zendernetten van belang. 
Een en ander komt in de kamerstuk-
ken uitgebreid aan de orde bij de 
discussie over het derde net en de 
zendernetten. Ik moge daarnaar 
verwijzen. 

Op bladzijde 7 en 8 van de 
memorie van toelichting wordt, mede 
naar aanleiding van de door de 
Kamer aangenomen motie van de 
leden Van der Sanden en Beinema 
over het derde net (18035, nr. 44) 
door de regering gezegd dat de 
zendtijdindeling volgens bestaande 
wetgeving en praktijk in eerste 
aanleg aan het bestuur van de NOS 
wordt overgelaten, maar dat de 
minister van WVC hiervoor uiteinde-
lijk verantwoordelijk blijft. Tevens 
werd medegedeeld dat: "de bestaan-
de overlegpraktijk tussen regering en 
Staten-Generaal op dit punt (...) 
voldoende waarborgen aan het 
parlement lijkt te bieden voor 
eventuele beïnvloeding van rege-
ringsvoornemens van die z i j de " . 
Vervolgens is in een later stadium 
een bepaling aan het wetsvoorstel 
toegevoegd (artikel 175) waarin 
wordt bepaald dat deze algemene 
maatregel van bestuur aan de beide 
Kamers der Staten-Generaal moet 
worden overlegd. 

Al met al is er, dunkt mij, geen 
aanleiding om te vrezen dat een 
dergelijke algemene maatregel van 
bestuur eenzijdig, zowel in de 
richting van de omroepen als in de 
richting van het parlement zal kunnen 
worden genomen, dan wel dat er 
onduidelijkheid kan bestaan over wat 
er met deze bepaling wordt beoogd. 
Overigens bestaat er thans overeen-
stemming met de omroep over een 
vrijwillige zenderkleuring, zodat deze 
algemene maatregel van bestuur 
vooralsnog niet tot stand behoeft te 
worden gebracht. 

Naar aanleiding van artikel 52, 
tweede lid, wordt gevraagd waarom 

in de concept-reclameregeling het 
begrip "vermijdbaarheid" niet 
voorkomt. Anders dan in de Media-
wet het geval is, kent de Omroepwet 
deze norm niet. Evenwel zal in de 
praktijk van de sanctionering op basis 
van de Omroepwet in beginsel geen 
sanctie worden toegepast indien, 
onder omstandigheden, reclame niet 
vermijdbaar is gebleken Op grond 
van deze redenering is dit begrip niet 
in het concept, waarop de heer 
Kuiper doelde, opgenomen. De 
regeling is echter nog voorwerp van 
advies en overleg en zal mitsdien 
zeker nog op een aantal punten 
aangepast moeten worden, mogelijk 
ook op dit punt. Bij de omvorming 
van het reclamebesluit tot een 
algemene maatregel van bestuur op 
grond van de Mediawet zal zij 
gebracht moeten worden binnen de 
kaders en de termen van de Media-
wet die op dit punt niet identiek zijn 
aan de Omroepwet. 

Op de vraag over de omroepkoren 
en omroeporkesten ga ik in als ik 
kom te spreken over het bedrijf. 

De heer Tummers heeft opgemerkt 
dat de begrippen "geïntegreerd" en 
"samenhangend mediabeleid" niet 
synoniem zijn en dus niet zonder 
meer eikaars plaats kunnen innemen. 
Hij maakt duidelijk dat hij de voorkeur 
geeft aan het begrip "samenhangend 
mediabeleid" Hij geeft daarbij aan 
dat omroep, pers en film ieder een 
eigen beleidsregime vergen, dat 
overigens wel in onderlinge samen-
hang uitgevoerd moet worden, terwijl 
het begrip "geïntegreerd mediabe-
le id" de indruk zou wekken dat alle 
mediazaken een wezenlijke eenheid 
vormen. Ik wil hierover kort zijn. Ik 
deel de opvatting van de heer 
Tummers. Dat blijkt trouwens uit het 
hele wetsvoorstel. Ik heb dat ook 
meermalen gesteld. De verschillende 
media vergen elk een eigen benade-
ringswijze. Mocht de term "geïnte 
greerd mediabeleid" bij de heer 
Tummers of anderen verwarring 
scheppen, dan ben ik graag bereid 
die term in de toekomst te vermijden 
in die gevallen, waarin de term 
"samenhangend" beter kan worden 
gebruikt. 

Mevrouw Van Leeuwen heeft niet 
alleen voorspeld dat ik vandaag 
uitgebreid aan het woord zou zijn, 
maar zij had ook gelijk toen zij 
opmerkte, dat het goed zou zijn als 
op alle instellingen van voortgezet 
onderwijs de vakken mediakunde en 
mediagebruik werden gedoceerd. Je 
kunt je afvragen of het noodzakelijk 

is deze vakken alb zodanig Ben aparte 
plaats in de lesroosters te jeven Wij 
weten immers dat in de leerplanon 
wikkeling van het vak maatschappij 
leer de omgang met de media hoog 
genoteerd staat. Zoals mevrouw VÓ 
Leeuwen misschien weet, wordt in 
goed als alle rnaatschappijleeibi.u' 
uitvoerig aandacht besteed aan de 
veelkleurigheid van onze gedrukte en 
audiovisuele media Bovendien zijr, 
de audiovisuele middelen de laatste 
twint ig jaar de schoollokalen 
binnengedrongen en belangrijke 
hulpmiddelen in de kennisoverdracht. 
In dit verband kan inderdaad 
gewezen worden op het belang da-
wij hechten aan een goed function 
rende educatieve omroep Ik wijs in 
dit verband naar de succesvolle 
opzet van het project "De krant in de 
klas", waarbij, vaak in het kader vc-
het vak maatschappijleer of het var 
geschiedenis, met de leerlingen 
inhoudsanalytisch wordt nagegoai 
hoe berichtgeving, gekleurd of 
objectief, sensationeel en infantie 
droog en rationeel, wordt geprese 
teerd. Zo zal morgen in vele klasloka-
len worden stilgestaan bij de afloi 
van het mediadebat in de Kamer 
Wat mij betreft is er pas sprake «t 
volledige, objectieve benchtgevin. 
indien vastgesteld kan worden dat 
ook op de opmerkingen van mevrouw 
Van Leeuwen over het vak r.iediak 
de ben ingegaan. 

De heer Tummers blijft ernstig 
bezwaar maken tegen de in de 
Mediawet voorziene constructie 
waarbij het Commissariaat voor i 
media belast wordt met het toewijzen 
van zendtijd, nu de adviestaak d'e 
Omroepraad tot dusverre ter zake 
vervulde is komen te vervallen. Ik 
citeer de heer Tummers: 

"Nu is het horen en het besliss 
in één hand, namelijk van het 
Commissariaat." 

Ook de heer Van der Jagt sti 
vragen over de rechtsbeschdimii 
tegen besluiten van het Commiss 
aat. 

In de nadere memorie van 
antwoord hebben wij geantwoord, 
dat tegen het besluit van het 
Commissariaat beroep mogelijk is op 
grond van de Wet administiatie 
rechtspraak overheidsbeschikkm 
Daarmee is een even goede rech 
bescherming geboden als thans 
bestaat; ook op het punt van de 
zorgvuldigheid, zo voegde ik era.-

toe Voor de heer Tummeis is da 
antwoord onvoldoende gebleken 
vraagt mij nu, nader te verduidelijken 
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welke intenties er schuilen achter de 
bewuste keuze voor het Commissari-
aat voor de media als zelfstandig 
bestuursorgaan. Die intentie is al 
verschillende keren uiteengezet, 
maar ik herhaal dat graag nog een 
keer. 

Voorzit ter: De Rijk 

Minister Brinkman: Voorzitter! 
Onder het adagium "Overheid, in het 
bijzonder rijksoverheid, op afstand" 
zijn bewust ook bevoegdheden van 
de minister van WVC aan het 
Commissariaat toebedeeld die als 
gevoelig kunnen worden aangemerkt, 
juist met het uitdrukkelijke voorne-
men, de politiek op een zekere 
afstand te brengen. Een van die 
gevoelige bevoegdheden is het al 
dan niet toewijzen van zendtijd. Het 
pleidooi van de heer Tummers zou 
ertoe leiden, dat de overheid bij zo'n 
gevoelige materie de kritische 
afstand, al dan niet onder druk van 
de publiciteit, weer teniet kon doen, 
zonder dat zoiets leidde tot een 
betere, althans zorgvuldiger besluit-
vorming. Nogmaals, ik meen dat de 
rechtsbescherming en de zorgvuldig-
heidseisen bij dit gevoelige onder-
werp voldoende zijn geregeld in het 
wetsvoorstel. Ik zie daarom niet de 
noodzaak of de wenselijkheid met 
wijzigingen te komen. 

De heer Van der Werff heeft in dit 
verband gevraagd naar de positie van 
het parlement ten opzichte van het 
Commissariaat. De positie van het 
Commissariaat is inderdaad zo 
zelfstandig, dat daarop geen 
rechtstreekse invloed van de 
Staten-Generaal of de minister 
bestaat. Wel zijn er, zoals bekend, de 
schorsings- en vernietigingsmogelijk-
heid voor de Kroon en de rechterlijke 
controle op de verschillende 
concrete beslissingen. Daarnaast kan 
indien een der beide Kamers in 
samenspraak met de regering tot de 
conclusie komt dat de algemene 
maatregel van bestuur die de 
beleidsvrijheid van het Commissari-
aat regelt onvoldoende of juist te 
veel ruimte laat, via bijstelling van die 
algemene maatregel van bestuur een 
zekere sturing worden gegeven. 

Dat brengt mij bij de vraag van de 
heer Kuiper welke instructies het 
Commissariaat krijgt inzake de 
gewenste interpretatie van allerlei 
bepalingen in de wet. Dergelijke 
instructies krijgt het Commissariaat 
niet. Indien onverhoopt ter zake 
minder gewenste ontwikkelingen 

plaatsvinden, zal de regelgeving 
moeten worden aangepast. De Wet 
openbaarheid van bestuur, zo 
antwoord ik de heer Van der Werff, is 
eerst toepasbaar nadat bij algemene 
maatregel van bestuur op grond van 
die wet tot aanwijzing van het 
Commissariaat als overheidsorgaan 
in de zin van die wet is overgegaan. 
Zoals in de memorie van antwoord is 
opgemerkt, moet daarover nader 
overleg worden gevoerd met de 
collegae van Binnenlandse Zaken en 
van Justit ie. Ik neem daartoe het 
initiatief met een positieve grondhou-
ding. 

De heren Holdijk en Van der Jagt 
zijn ingegaan op de godslastering die 
via radio en televisie wordt uitgezon-
den. Zij verwezen naar de diepgaan-
de discussie die over dit onderwerp 
aan de overzijde van het Binnenhof is 
gevoerd. Ik deel ter zake mee dat het 
overleg over de voorgenomen 
wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht nog gaande is. Gezien de 
complexiteit van de materie zal uw 
Kamer het, zo hoop ik, kunnen 
billijken dat niet aanstonds een meer 
gedetailleerd standpunt kan worden 
bepaald. Er wordt echter met 
voorrang aan gewerkt. 

De heer Van der Werff heeft 
gevraagd waarom het Vlaams-Neder-
landse Delta-project nog niet van de 
grond is gekomen. In de Medianota 
heeft het kabinet indertijd uitgespro-
ken, uit het oogpunt van culturele 
samenwerking met België veel 
waarde te hechten aan de verwezen-
lijking in een of andere vorm van het 
Radio-Deltaplan. In het debat naar 
aanleiding van de Medianota heeft 
het kabinet zich op het standpunt 
gesteld dat de totstandkoming van 
het Delta-project een aangelegen-
heid is tussen NOS en BRT. Ik kan 
slechts concluderen dat het project 
blijkbaar onvoldoende support heeft 
ondervonden in omroepkringen, maar 
misschien smeult diep in de as nog 
wel een vonkje. Ik hoop dat ove-
rigens. 

De heer Van der Werff vroeg mij, 
of artikel 16, tweede lid, onderdeel e, 
waar staat "De Stichting is belast 
met het, na goedkeuring van Onze 
Minister, meewerken aan een 
Europees televisieprogramma, dat 
mede op het Nederlandse publiek is 
gericht, in samenwerking met 
buitenlandse omroepinstell ingen", 
betekent dat andere zendgemachtig-
den dan de Stichting zijn uitgesloten 
van deelname aan een Europees 
televisieprogramma. Dit is een 

actueel punt. Ja, zo antwoord ik op 
die vraag, dat is inderdaad een taak 
die is opgedragen aan de Stichting, 
onder uitsluiting van andere omroe-
pinstellingen. Dat impliceert niet dat 
uitsluitend de Stichting zelf program-
ma's mag aanleveren, ook de 
omroepverenigingen kunnen als 
nevenactiviteit programma's 
aanleveren, mits zij daarvoor 
toestemming krijgen. De hoofdactivi-
teit van de omroepverenigingen is 
echter gelegen in het verzorgen van 
een volledig programma voor de 
binnenlandse omroep. Het deelne-
men aan een Europees televisiepro-
gramma acht ik bij uitstek een taak 
voor de Stichting, als samenwer-
kingsorgaan van alle omroepvereni-
gingen. 

Onder het regime van de huidige 
Omroepwet is het deelnemen aan 
een Europees televisieprogramma 
uitsluitend toegestaan aan de NOS, 
omdat ook nu al de NOS uitsluitend 
is aangewezen voor het uitvoeren van 
zogeheten gezamenlijkheidstaken. 
Bovendien heeft de NOS een minder 
beperkte taakstelling, namelijk 
niet-limitatief, dan de overige 
omroepen, terwijl deelname aan een 
Europees programma in het verleng-
de ligt van de zogeheten internatio-
nale NOS-taken, dat wil zeggen het 
beschikbaar stellen van programma's 
aan het buitenland, deelnemen aan 
EBU en Eurovisie. 

Naar aanleiding van plannen die de 
AVRO, zo schijnt het, koestert om 
deel te nemen aan een Europees 
televisieprogramma, dan wel het 
restant van het Europa-TV-consorti-
um, merk ik voor alle duidelijkheid op 
dat de AVRO op grond van artikel 13 
van de Omroepwet zendtijd heeft 
verkregen voor het bedrijven van 
binnenlandse omroep. Dit houdt 
mede in het gebruik maken van de 
door de NV NOZEMA hiervoor 
geboden technische faciliteiten. Dus 
het bedrijven van satellietomroep 
door artikel-1 3-organisaties behoort 
niet tot de mogelijkheden. Mogelijk 
heden die eventueel denkbaar zijn, 
zijn het vervaardigen van co-produk-
ties, die de AVRO dan wel via het 
reguliere net in Nederland moet 
uitzenden, en het laten produceren 
van programma's door een derde 
producer, zoals gebeurt met het 
programma Count Down via Sky 
Channel. Het beschikbaar stellen van 
AVRO-programma's aan het 
buitenland is ingevolge artikel 39 van 
de Omroepwet — een vergelijkbaar 
artikel in de Mediawet is artikel 16, 
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tweede lid, sub f — een taak van de 
NOS en dus niet van de AVRO of 
enigerlei andere omroepvereniging. 

De heer Van der Werff meende dat 
een verbod van specifiek op Neder-
land gerichte reclame voortvloeit uit 
economische belangen en politieke 
overwegingen, doch niets van doen 
zou hebben met cultuur. Het moge 
duidelijk zijn dat ik die opvatting van 
de heer Van der Werff moet 
verwerpen. In de memorie van 
antwoord is op bladzijde 12 herhaald 
dat de regering overtuigd is van het 
feit dat het doorgifteverbod van op 
Nederland gerichte reclame en het 
daaraan gekoppelde verbod op 
ondertiteling van reclame, gelegen 
zijn in doelstellingen van cultuurbe-
leid en als zodanig evenredig en 
proportioneel geacht moeten 
worden. 

In eerste instantie dient het 
reclameverbod te voorkomen dat 
indirect commerciële Nederlandse 
kabelomroepprogramma's worden 
uitgezonden, die in oneerlijke 
concurrentie kunnen treden met de 
binnenlandse omroepprogramma's. 
Het reclameverbod is derhalve met 
name gericht op het in stand houden 
van een pluriform en non-commer-
cieel omroepbestel. In de memorie 
van antwoord werd al gewezen op de 
uitspraak van de president van de 
arrondissementsrechtbank in Den 
Haag — een vonnis van 7 juni 1985 
—, die bovenstaande stelling 
onderschreef, en op het tussenarrest 
van het hof in Den Haag van 30 
oktober 1985, dat het vonnis 
voorlopig op dit punt handhaafde. 

Mevrouw Van Leeuwen wilde 
graag dat ik in zou gaan op de stand 
van zaken met betrekking tot het 
kabelexperiment in Zuid-Limburg en 
dat ik ook zou aangeven wat voor 
toekomstperspectief ik er nu al in zie. 
Enkele nieuwe diensten zijn al 
gestart, namelijk abonneetelevisie, 
kabelkrant en de Gouden Gids. Naar 
verwachting zal in mei van dit jaar 
begonnen kunnen worden met 
zogeheten interactieve videotex. Het 
ligt in de bedoeling dat binnenkort 
ook gestart zal worden met de 
mogelijkheid van een zogenaam 
pay-per-view-systeem. Verder zijn er 
initiatieven voor de start van een 
public access-kanaal ofwel een 
zogenaamd open kanaal. 

De verwachting is — dit moet 
natuurlijk nog feitelijk blijken — dat 
deze nieuwe diensten een bijdrage 
kunnen leveren aan een verruiming 
van het aanbod van publieksinforma-

tie. Ik denk hierbij dan vooral ook aan 
voorlichting, aan culturele en aan 
educatieve informatie. Het informa-
tieaanbod kan van meer algemene 
aard zijn, maar de mogelijkheden 
voor verstrekking van informatie van 
meer lokale aard zullen in principe 
natuurlijk ook worden vergroot. 

Voorzitter! Zowel de geachte 
afgevaardigde van de fractie van D66 
als die van het GPV sneed nogmaals 
de problematiek aan van het gesloten 
systeem, dat de artikelen 65 en 66 
juncto 70 vormen. In de memorie van 
antwoord en in de nadere memorie 
van antwoord heb ik al aangegeven 
dat hier sprake is van een manco dat 
snel bij reparatiewetgeving verholpen 
zal worden. Tevens schreef ik daar 
dat ik geen praktische gevolgen van 
dit manco verwacht. Mochten die 
zich wel voordoen, dan zijn er wegen 
om die te redresseren. Ik heb tevens 
gewezen op de afweging van de 
belangen die gediend worden met 
een spoedige invoering van het 
wetsvoorstel. Om die reden heb ik 
niet gekozen voor het in procedure 
brengen van een novelle en ik wil bij 
die keuze blijven. 

Voorzitter! De heer Waltmans 
heeft zich afgevraagd wat verstaan 
moet worden onder het begrip 
"Nederlandse cultuur". Hij heeft 
daarbij zelf een aantal voorbeelden 
genoemd, waaruit moge blijken dat 
het begrip polyinterpretabel is. Ik 
denk dat het op zich ook goed is dat 
een dergelijk begrip niet eenduidig 
wordt gehanteerd en dat soms het 
accent op de ene interpretatie ligt en 
soms op de andere interpretatie. De 
heer Waltmans meent echter ook dat 
er geen reden zou zijn, uit een 
oogpunt van cultuurbeleid of 
buitenlands beleid, om een commer-
cieel Vlaams tv-programma niet toe 
te laten op de kabel. Ik heb in de 
nadere memorie van antwoord al 
laten weten dat, alvorens die vraag 
onder de loep te nemen, de regering 
meer zicht wil krijgen op de concrete 
toekomst van dit Vlaamse commer-
ciële programma. 

De geachte afgevaardigde van de 
fractie van het GPV vroeg mij om een 
nadere opheldering over de kwestie 
van de mogelijke aankoop van 
tientjesleden. Ook de geachte 
afgevaardigde van de D66-fractie 
stipte dit punt nog eens aan. De 
discussie over deze zaak lijkt zich nu 
toe te spitsen op de betekenis van de 
uitspraak van de afdeling rechtspraak 
van 30 augustus 1985. Naar mijn 
overtuiging heeft deze uitspraak 

geen directe betekenis voor de uitleg 
van artikel 14 van het wetsvoorstel. 
De uitspraak hield mijns inziens in 
dat geen nadere eisen gesteld 
mochten worden aan de vorm van de 
positieve wilsverklaringen, nu dit niet 
in een aparte regeling was vastge 
legd. 

Die kwestie speelt niet bij het 
tweede lid van artikel 14, aangezien 
de eis van een positieve wilsverkla-
ring bij betaling door derden daarin 
niet voorkomt. Het gaat dan uitslui-
tend om de vraag hoe artikel 14, 
tweede lid, gelezen moet worden. 
Mijn lezing is u bekend uit de 
schriftelijke voorbereiding. De 
actieve vorm waarin de betalings-
plicht voor leden is geformuleerd, 
lijkt mij uit te sluiten de betaling door 
derden, althans in die zin dat zij dan 
zouden kunnen meetellen als leden in 
de zin van artikel 14 van het wets 
voorstel. In feite is derhalve mijn 
stelling, dat de bijzondere waarborg 
die artikel 13 van de Omroepwet 
bevat ten aanzien van de betaling 
door derden, niet strikt noodzakelijk 
is. Zij biedt slechts een extra 
veiligheidsklep. Voldoende was mijns 
inziens al de wijziging van artikel 13 
ten opzichte van het oorspronkelijke 
artikel, zoals dat tot 22 januari 1 980 
luidde, van de passieve in de actieve 
vorm. In de nu voorgestelde wets-
tekst is deze actieve vorm nog 
versterkt door te spreken van 
betaling van " h u n " bijdrage. 

Tot slot wil ik evenwel niet 
verhelen dat de oorspronkelijk 
ingediende tekst van artikel 14 op dit 
punt tot minder interpretatievragen 
aanleiding zou hebben gegeven. De 
consequenties van de aldus gewijzig 
de tekst van artikel 14 acht ik echter, 
zoals u inmiddels duidelijk zal zijn, 
gering. 

Voorzitter! Zowel de heren Van der 
Werff, Tummers, Kuiper als mevrouw 
Tiesinga hebben opnieuw vragen 
gesteld over de Stichting Socutera; 
een belangrijk onderwerp. Ik begrijp 
dat bij hen ongerustheid blijft 
bestaan over de positie van Socutera 
na invoering van de Mediawet. Ik zou 
willen herhalen wat ik opnieuw in de 
nadere memorie van antwoord heb 
gesteld, namelijk dat bij de keuze om 
artikel 1 9 van de Omroepwet te laten 
vervallen, de wens om versnippering 
tegen te gaan het primaat heeft 
gehad en dat het de uitdrukkelijke 
taak van de stichting is om ruimte te 
bieden voor programma's van 
organisaties als bij voorbeeld 
Socutera die thans via artikel 19 
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zendtijd krijgen. Hiermee heb ik een 
antwoord gegeven op de uitspraak 
van mevrouw Tiesinga dat nergens 
beweerd zou zijn welk belang ermee 
gemoeid is om Socutera haar 
zendmachtiging te ontnemen. 

De heer Tummers stelde de vraag 
of de Mediawet wel de mogelijkheid 
biedt om de zendtijd van instellingen 
die krachtens de Omroepwet zendtijd 
hebben verkregen, te doen vervallen. 

De leden van de fractie van de 
Partij van de Arbeid hebben in de 
nadere memorie van antwoord op 
deze vraag uitvoerig antwoord 
gekregen. Ik wil dat antwoord nog 
eens proberen te herhalen: het is de 
uitdrukkelijke bedoeling van het 
wetsvoorstel een einde te maken aan 
de mogelijkheid als bedoeld in artikel 
19 van de Omroepwet. Het wets-
voorstel kent een limitatief systeem 
van instellingen die in aanmerking 
komen om omroepprogramma's te 
verzorgen en te doen uitzenden. 
Hierin komt de mogelijkheid als 
bedoeld in artikel 19 niet meer voor. 
Door de inwerkingtreding van de 
bepalingen van de Mediawet ontvalt 
de basis aan de toewijzing van 
zendtijd op grond van artikel 19 van 
de Omroepwet en dus ook de 
aanwijzing zelf. Alleen indien de 
Mediawet uitdrukkelijk anders 
bepaalt, kunnen bepaalde rechten in 
stand blijven. Bepaalde besluiten die 
op grond van de Omroepwet zijn 
genomen, kunnen dan op basis van 
artikel 151 van het wetsvoorstel in de 
overgangsperiode blijven doorwer-
ken. 

De heer Van der Werff heeft op dit 
punt aanvullende vragen gesteld. Ten 
eerste vroeg hij of de Programmas-
tichting op enigerlei wijze invloed kan 
uitoefenen op de inhoud van hetgeen 
betrokkenen willen doen uitzenden 
Ik kan hierop antwoorden dat de 
stichting formeel de verantwoorde 
lijkheid krijgt, voor hetgeen in de haar 
toegewezen zendtijd wordt uitgezon-
den, ook indien zij programma's door 
andere instellingen dan zijzelf laat 
aanleveren. 

In de tweede plaats vroeg de heer 
Van der Werff of ervoor gezorgd kan 
worden dat de benadering van de 
kijker/luisteraar in het geval van 
programma's van Socutera op een 
geschikt tijdstip plaatsvindt. Ik heb er 
in de nadere memorie van antwoord 
al op gewezen dat de minister van 
WVC niet de waarborg kan geven dat 
uitzendingen van welke instelling dan 
ook zodanig worden geprogram-

meerd dat zij op een redelijke 
kijkdichtheid kunnen rekenen. 

In de derde plaats vroeg de heer 
Van der Werff of er voldoende 
zendtijd is voor gezelschappen als 
Socutera. Hierop kan ik antwoorden 
dat de Stichting meer dan oorspron-
keiijk werd voorgesteld, twee keer de 
zendtijd van een A-omroep zal 
krijgen, juist om voor programma's 
als van Socutera de ruimte te krijgen. 
In de nadere memorie van antwoord 
heb ik al gesteld dat ik geen proble-
men verwacht over de onderbrenging 
van Socuteraprogramma's bij de 
Stichting, inclusief het ti jdstip van 
uitzending. Ik zou hieraan willen 
toevoegen dat ik bereid ben om met 
de Stichting en in een eerder stadium 
met de NOS, overleg te voegen 
zowel over de relatie van Socutera 
tot de Stichting als in concreto over 
de mogelijkheid om de uitzending 
van de aan de NOS aangeleverde 
Socuteraprogramma's zodanig te 
plannen dat op een redelijke 
kijkdichtheid kan worden gerekend. 

De heer Van der Werf f (VVD): 
Voorzitter! Eén vraag ter verduidelij-
king. Kreeg ik de indruk dat de 
bewindsman de nadruk legde op het 
woord " fo rmee l " naar aanleiding van 
zijn antwoord op mijn eerste vraag? 
Je hebt verantwoordelijkheid en je 
hebt formeel de verantwoordelijk-
heid. De bewindsman zei uitdrukke 
lijk: formeel de verantwoordelijkheid. 
Wat is de bedoeling van het daar zo 
sterk naar voren brengen van het 
woord formeel? 

Minister Brinkman: Omdat uit de 
rest van mijn antwoord, naar ik hoop, 
is gebleken dat ik mij niet terugtrek in 
het bastion van een gebrek aan 
formele competenties maar juist in 
gesprekken die met enige regelmaat 
worden gevoerd de belangen - in dit 
geval van Socutera - ook nog eens 
heb willen onderstrepen, respectie-
velijk zal blijven onderstrepen. 

Mevrouw T iesinga-Autsema (D66): 
Voorzitter! Als de minister doet wat 
hij zegt en hij brengt die intentie tot 
uitdrukking — ik zeg op voorhand dat 
ik het daarmee niet eens ben maar ik 
wi l er nog nader over weten — kan 
hij dan bepaalde garanties voor 
Socutera en de Bond Zonder Naam 
scheppen via de zendtijdmachtiging 
of ze daarin vastleggen? 

Minister Brinkman: Nee, want dan 
zou ik afbreuk doen aan de formele 

competentie. Dan is er bovendien 
ook geen reden om voor deze 
organisaties wel een dergelijke 
bepaling op te nemen en voor andere 
eventueel niet. 

De heer Van der Jagt heeft 
betwijfeld of met de Mediawet een 
open omroepbestel op de rails wordt 
gezet. Hij meent dat de toelatingsei-
sen steeds zwaarder zijn geworden 
en dat met het vervallen van artikel 
19 van de Omroepwet — ik citeer — 
"de deur nog verder is dichtgedaan". 
Hij vraagt zich af of de Programmas-
tichting een uitingsmogelijkheid biedt 
aan minderheden in de samenleving 
die een eigen aanvullend principieel 
geluid geven. In de nadere memorie 
van antwoord hebben wij geant-
woord dat bij de keuze om artikel 19 
van de Omroepwet te laten vervallen, 
de wens om versnippering tegen te 
gaan het primaat heeft gehad. Het is 
echter de uitdrukkelijke taak van de 
Stichting om ruimte te bieden aan 
organisaties, bij voorbeeld Socutera, 
die nu via artikel 19 zendtijd verkrij-
gen. Artikel 51 van de Mediawet, 
tweede lid, bepaalt immers dat het 
programma van de Stichting bestaat 
uit onderdelen die voorzien in de 
bevrediging van bij het volk levende, 
maatschappelijke, culturele of 
godsdienstige dan wel geestelijke 
behoeften, waarin niet in voldoende 
mate wordt voorzien door program-
ma's van andere instellingen die 
zendtijd hebben verkregen. De heer 
Van der Jagt noemde het voorbeeld 
van een genootschap op gerefor-
meerde grondslag, niet zijnde een 
kerkgenootschap, en vraagt of zo'n 
genootschap toegang kan krijgen tot 
de Programmastichting. Ook vraagt 
hij waaraan zo'n genootschap moet 
voldoen om zelfstandig voor zendtijd 
in aanmerking te komen. In artikel 36 
van de Mediawet is de mogelijkheid 
geboden, dat het Commissariaat voor 
de media zendtijd voor landelijke 
omroep toewijst aan genootschap-
pen op geestelijke grondslag. Deze 
instellingen hebben de bevoegdheid, 
de verzorging van hun programma's 
op te dragen aan hetzij de Stichting, 
hetzij een omroepvereniging, hetzij 
aan een door hen in het leven 
geroepen orgaan. Het genootschap 
op geestelijke grondslag dat de heer 
Van der Jagt noemt in zijn voorbeeld, 
kan een aanvrage voor zendtijd 
richten aan het Commissariaat voor 
de media indien het genootschap 
naar het oordeel van het Commissa-
riaat een voldoende draagvlak heeft. 
Het genootschap kan dan in beginsel 
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voor eigen zendtijd in aanmerking 
komen. In dit opzicht is er overigens 
geen verschil met de regeling van de 
Omroepwet. Artikel 36 van het 
wetsvoorstel is ontleend aan de 
artikelen 16 en 17 van de Omroep-
wet. Hiermee staat het omroepbestel 
in principe open voor nieuwe 
geluiden, maar de eerlijkheid gebied, 
te erkennen dat bij de bestaande 
pluriformiteit in de omroep, het 
moeilijk zal zijn, te komen met een 
geheel nieuw geluid wat niet reeds 
aan bod komt binnen het bestel. 

De heer Kuiper geeft zijn tevreden-
heid weer over het feit dat de 
maatschappelijke, culturele, gods-
dienstige of geestelijke stroming die 
een omroepvereniging vertegen-
woordigt, genoemd zal moeten 
worden in de statuten. Graag ontving 
hij echter van mij een nadere 
uiteenzetting over de operationalise-
ring dan wel toetsing van dit begrip. 
In de Nota naar aanleiding van het 
Eindverslag aan de Tweede Kamer 
heb ik hierover reeds een en ander 
gezegd. De statutaire bepaling kan 
naar de opvatting van de regering 
worden geoperationaliseerd in een 
identiteits- of beleidsplan. In dit plan 
geeft de omroepvereniging aan op 
welke wijze zij programmatisch 
gestalte wenst te geven aan voor-
noemde statutaire doelstelling. 

Het opstellen van een dergelijk 
plan is geheel de eigen verantwoor-
delijkheid van iedere omroepvereni-
ging. Het Commissariaat voor de 
media ziet erop toe dat de respectie-
velijke achterbannen op democra-
tisch aanvaardbare wijze invloed 
uitoefenen op de besluitvorming, dus 
ook op het identiteitsplan van hun 
organisaties. De laatstgenoemde 
bepaling zal er in de praktijk op neer 
komen dat de algemene ledenverga-
dering het laatste woord heeft over 
een identiteitsplan van de eigen 
omroepvereniging. 

De heer Kuiper vroeg voorts of de 
bedoelingen van de wetgever in 
voldoende mate zullen worden 
gerealiseerd en op welke wijze. Hij 
verwacht dit althans. Ik kan hierop 
antwoorden dat het niet altijd even 
gemakkelijk is, om de naleving van 
bepalingen die in de wet zijn 
vastgelegd voldoende door operatio-
nalisering van de bepaling af te 
dwingen. De instrumenten van het 
beleid zijn niet altijd maximaal, maar 
soms zijn betere instrumenten niet 
voorhanden. Nieuw aan de Mediawet 
is dat belangrijke sleutelbegrippen, 
zoals het volledig-programmavoor 

schrift, het reclameverbod en het 
stromingsartikel nu wel zijn geopera 
tionaliseerd. Ik herinner eraan dat het 
reclameverbod nader is uitgewerkt in 
concept-reclameregelingen, dit even 
afgezien van de meer definitieve 
teksten daarvan. Het lijkt mij 
overigens juist om enige relativering 
ten aanzien van het realiseren van de 
beoogde doelstelling op te brengen, 
omdat er in de dagelijkse praktijk van 
het omroepbestel altijd wel situaties 
zullen opduiken waarop de wet- en 
regelgeving op dat moment nog geen 
voldoende antwoord heeft. Vinding-
rijkheid is nu eenmaal per definitie 
een sleutelbegrip in medialand. Of 
men daarmee altijd op termijn ook 
het eigen omroepbelang dient, is 
vers twee; dat is even ter zijde. 

De heer Van der Werff stelt dat het 
volledig-programmavoorschrift een 
mijnenveld zal zijn en dat dit zelfs 
onder ESCORT moeilijk te begaan is. 
Hij vraagt zich af of een zo complex 
voorschrift ogenschijnlijk veel 
sprekender door een wat extreem 
geprofileerde zendgemachtigde is in 
te vullen voor de controlerende 
autoriteiten dan door de overigen. Ik 
wil die waarschuwende woorden ter 
harte nemen. Elders in de Kamer is 
de door mij voorgestelde operationa-
lisering van het volledig-programma-
voorschrift overigens toegejuicht. Ik 
ben mij er natuurlijk van bewust dat 
met het escortsysteem nog enige tijd 
ervaring zal moeten worden opge-
daan. In mijn notitie over het 
Stimuleringsfonds heb ik dan ook 
gesteld dat het mij zinvol lijkt om na 
een overeen te komen periode, 
waarbij ik denk aan een tijdsverloop 
van twee jaar, een evaluatie van het 
ESCORT systeem uit te voeren en 
kritisch na te gaan of het systeem 
aan de beoogde eisen voldoet. 

Dan zal misschien ook een 
antwoord kunnen worden gegeven 
op de stelling van de heer Van der 
Werff, dat het volledig-programma-
voorschrift sprekender is in te vullen 
door een wat extreem geprofileerde 
omroepvereniging. Ik begrijp 
overigens niet helemaal wat de heer 
Van der Werff bedoelt met het 
begrip "ex t reem" in dit verband. Ik 
wil hem er wel aan herinneren dat 
het volledig-programmavoorschrift er 
juist is om omroepverenigingen ertoe 
te brengen zich te profileren. Het zou 
mij dan ook niet verwonderen als bij 
de controle op de naleving daarvan 
een zich duidelijk profilerende 
omroepvereniging goed aan de 

gestelde eisen blijkt te kunnen 
voldoen. 

De heer Van der Werff heeft zich 
afgevraagd of het bestuur van de 
Nederlandse omroepprogramma 
stichting niet beter gevormd had 
kunnen worden door onafhankelijke 
leden. Ik wil eraan herinneren dat in 
de Medianota werd gesproken over 
een qua omvang beperkt bestuur, 
waarin de omroepverenigingen de 
meerderheid zullen krijgen. Uiteinde-
lijk hebben de discussies op dit punt 
met het parlement geleid tot de 
bepaling van artikel 18, eerste lid, 
van het voorstel: het bestuur bestaat 
uit een voorzitter en een aantal 
andere leden, gelijk aan het aantal 
omroepverenigingen die zendtijd 
hebben verkregen vermeerderd met 
vier. Juist omdat de Programma-
stichting het samenwerkingsorgaan is 
van de omroepverenigingen die 
zendtijd hebben verkregen, is 
nadrukkelijk gekozen voor de 
bestuurssamenstelling die het 
zwaartepunt van de verantwoordelijk-
heid voor een optimaal functioneren 
van de Stichting legt waar het naar 
mijn gevoel thuishoort, namelijk bij 
de samenstellende delen, in casu de 
omroepverenigingen. 

Deze opvatting wordt intussen 
nadrukkelijk niet gedeeld door 
mevrouw Tiesinga, die van oordeel 
blijft dat het samenstellen van een 
evenwichtig aanbod door de 
stichting alleen kan worden gediend 
door deze volledig te onttrekken aan 
de zeggenschap van de omroepvere-
nigingen. In reactie daarop kan ik 
eigenlijk alleen verwijzen naar de 
discussies die over dit onderwerp al 
zijn gevoerd aan de overzijde en ook 
naar de schriftelijke voorbereiding 
van het debaj: hier. Ik moet echter 
helaas vrezen dat de wederzijdse 
herhaling van argumenten niet 
alsnog tot overeenstemming zal 
voeren, tenzij ik uit de glimlach van 
mevrouw Tiesinga nu mag opmaken 
dat zij overtuigd is door deze 
opmerkingen. Helaas, uit haar 
hoofdschudden maak ik het tegeno-
vergestelde op. 

De heer Van der Werff kwam te 
spreken over het takenpakket van de 
programmastichting. Hij acht dat 
ruimer dan wenselijk. Hij meent dat 
de formuleringen zich lenen voor 
zowel een minimalistische als een 
maximalistische interpretatie. Hij 
vraagt mij welke interpretatie ik 
wenselijk acht. Zonder nu te willen 
vervallen in sofismen, zeker niet in de 
richting van de heer Van der Werff, 
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antwoord ik hem dat ik niet opteer 
voor minimalistisch of maximalis-
tisch, doch voor optimalistisch. Met 
opzet is gekozen voor een bestuurs~ 
samenstelling die recht doet aan de 
bepaling, dat de Stichting het 
samenwerkingsorgaan is van de 
omroepverenigingen. Het is dan ook 
de primaire verantwoordelijkheid van 
de omroepverenigingen te komen tot 
een optimale taakuitoefening door de 
Stichting. Op de goede naleving 
daarvan zal uiteraard worden 
toegezien door het Commissariaat 
voor de media. 

Bij de heer Tummers is blijkbaar 
nog steeds een misverstand met 
betrekking tot de beschikbaarheid 
van de integrale uurbedragen voor 
radio en televisie. Er is geen sprake 
van dat ik op dit punt informatie zou 
willen achterhouden. Om dat te 
onderstrepen heb ik u gisteren een 
afschrift van een brief van de NOS 
aan de Omroepraad doen toekomen. 
De heer Tummers doelde in zijn 
betoog van vorige week op deze 
brief. Zoals uit de inhoud van de brief 
blijkt, bevat deze gegevens met 
betrekking tot de directe progranv 
makosten voor radio. Wanneer de 
berekeningen beschikbaar zijn, zullen 
de integrale uurbedragen, dus 
inclusief de kosten van faciliteiten en 
overhead voor radio en televisie, aan 
het parlement worden overlegd. Ik 
verwijs hiervoor overigens nogmaals 
naar de nadere memorie van 
antwoord. 

De heer Kuiper heeft vorige week 
nog eens gevraagd naar een nadere 
tijdsplanning met betrekking tot de 
mogelijke verdere afbouw van het 
percentage van de bestedingsver-
plichting van de landelijke omroepin-
stellingen bij het Bedrijf. Deze 
bestedingsverplichting is vastgelegd 
in de artikelen 61 en 154. De heer 
Kuiper heeft gelijk, dat de wet in 
theorie de mogelijkheid biedt om het 
bestedingspercentage in de toe-
komst te verhogen. Dit ligt echter 
niet in de bedoeling. Drie jaren na de 
aanvang van de verzelfstandiging van 
het Facilitair bedrijf zal aan de hand 
van een evaluatie bekeken worden of 
en zo ja, tot welk percentage de 
bestedingsverplichting kan worden 
gereduceerd. Een nadere tijdsplan-
ning inzake die vermindering acht ik 
nu niet verantwoord. Ik zou dan 
immers op deze evaluatie vooruitlo-
pen. Ik ben van mening dat uiterste 
zorgvuldigheid ook op dit punt dient 
te worden betracht. 

De heer Kuiper heeft mij gevraagd 

aan te geven wat de consequenties 
voor het wetsvoorstel zullen zijn, 
indien eisers in de zogenaamde 
eigendomsprocedure voor het 
Facilitair bedrijf door de rechtbank in 
het gelijk zouden worden gesteld. 
Hoewel ik dit op zichzelf een reële 
vraag vind, aarzel ik toch sterk om, 
nu de zaak nog onder de rechter is, 
te speculeren over de gevolgen van 
een zodanige uitspraak. Enigszins 
ruw weergegeven — de pleitnota's 
die ter zitting van 12 maart jongstle-
den zijn uitgesproken, heb ik de 
Kamer inmiddels ter kennisneming 
toegezonden — en afbreuk doende 
aan de nuances die in deze zaak aan 
de orde zijn en ook noodzakelijk zijn, 
hield het petitum van eisers in het 
verkrijgen van een verklaring voor 
recht ten aanzien van zowel de 
rechtmatigheid van het wetsvoorstel 
op dit punt, als van de mogelijke 
bestuurshandelingen die uit het 
wetsvoorstel zullen voortvloeien, 
indien dit wetsvoorstel tot wet 
verheven zal zijn. De gevolgen van 
een voor de staat negatieve uitspraak 
kunnen eerst goed beoordeeld 
worden, als bekend is ten aanzien 
van welke onderdelen van het 
petitum de rechtbank eisers mogelijk 
in het gelijk zou stellen. Alsdan komt 
de vraag aan de orde of hoger 
beroep dan wel sprong-cassatie 
moet worden overwogen en wat de 
directe gevolgen kunnen zijn voor de 
invoering van het wetsvoorstel. 

De heer Kuiper vroeg ook om aan 
de hand van een opsomming van de 
beheertaken het in de nadere 
memorie van antwoord ingenomen 
standpunt ten aanzien van de 
evaluatie van de beheerfaciliteiten 
toe te lichten. Uiteraard ben ik bereid 
om nu op dat verzoek in te gaan. Als 
ik spreek over technische beheerfaci-
liteiten, doel ik op de taken van het 
Bedrijf die in artikel 86, eerste lid, 
onder a. en b. zijn vermeld. Dit 
betreffen technische facilitaire taken 
die fysiek, anders dan tegen onver-
antwoord hoge kosten, niet te 
scheiden zijn van de andere facilitei-
ten, zoals in de nadere memorie van 
antwoord al is gesteld. Daarmee heb 
ik bedoeld te zeggen dat deze taken 
door het Bedrijf dienen te worden 
verricht en niet door bij voorbeeld de 
omroepinstellingen. Het gaat hier om 
het uitzendgereed maken van 
programma's voor landelijke omroep 
en het doen uitzenden daarvan. Deze 
faciliteiten zijn essentieel in een 
publiek omroepbestel. Het doen 
uitzenden van programma's door het 

Bedrijf dient te allen tijde gewaar-
borgd te zijn en niet afhankelijk 
gesteld te worden van de exploitatie 
uitkomsten van het Bedrijf. Daarom 
zijn deze faciliteiten buiten de 
omlegging van de geldstroom 
gehouden. Tot de beheertaken - dit 
is een ruimer begrip dan de techni-
sche beheerfaciliteiten — behoort 
ook het in stand houden en exploite-
ren van omroeporkesten en omroep-
koren, een muziekbibliotheek, een 
fonotheek en een fi lm- en beeldbank-
archief. Deze beheertaken, ge-
noemd onder d. en e. van het eerste 
lid van artikel 86, zijn van grote 
culturele betekenis en kunnen nu niet 
kostendekkend geëxploiteerd 
worden. Dit is de reden waarom ook 
ten aanzien van deze taken geldt dat 
is afgezien van omlegging van de 
geldstroom naar de omroepen en 
rechtstreekse financiering door mij 
uit de omroepmiddelen zal plaatsvin-
den. Ten slotte is onder c. van het 
eerste lid van artikel 86 het normale 
onderhoud aan omroepgebouwen 
opgedragen als beheertaak. 

Ik ben van mening dat genoemde 
taken vanwege hun specifieke 
karakter niet in het kader van de 
evaluatie van de verzelfstandiging 
dienen te worden heroverwogen. 
Deze beheertaken houden geen 
rechtstreeks verband met de 
verzelfstandiging. Uiteraard ben ik 
wel bereid om, als zich nieuwe feiten 
voordoen ten aanzien van bij 
voorbeeld het orkesten- en korenbe-
leid, te bezien in hoeverre het Bedrijf 
deze beheertaken nog dient te 
vervullen. Ten aanzien van de Dienst 
uitvoerende kunstenaars, de 
zogenaamde DUK, stelde de heer 
Kuiper nog een specifieke vraag. Die 
vraag luidde wat de definitieve 
beslissing ten aanzien van deze koren 
en orkesten is, dan wel wanneer deze 
genomen wordt en waaruit deze 
koren en orkesten in de toekomst 
gefinancierd zullen worden. Zo lang 
nog geen duidelijkheid bestaat over 
de positie van de omroeporkesten en 
het groot omroepkoor in het 
Nederlandse muziekbestel en de 
relatie tussen het openbare muziekle-
ven en de omroep nog niet is 
uitgekristalliseerd, geldt voor de DUK 
dat deze door mij rechtstreeks 
gefinancierd zal worden uit de 
omroepmiddelen. Het leggen van een 
relatie tussen de landelijke orkesten 
en de omroeporkesten is ook 
nadrukkelijk aan de overzijde bepleit. 
Met meer van hetzelfde - ik heb het 
dan met name over het symfonisch 

Eerste Kamer Mediawet 
14 april 1987 
EK 27 27-1136 



Brinkman 

aanbod — is, dunkt mij, niemand 
gebaat. Indien op grond van de 
opgedane ervaringen geconcludeerd 
kan worden dat deze beheertaak op 
een andere wijze zou kunnen worden 
ingevuld, bij voorbeeld door meer 
dan nu het geval is, gebruik te maken 
van de door het rijk gesubsidieerde 
symfonie-orkesten, kan dat uiteraard 
na overleg met de NOS leiden tot 
een bijstelling van de omvang van 
deze op grond van artikel 89, derde 
lid, afgezonderde geldstroom. Het is 
dan overigens nog niet gezegd dat 
vrijvallende middelen automatisch 
worden toegevoegd aan geldstromen 
richting zendgemachtigden. 

Voorzitter! Zoals toegezegd in de 
nadere memorie van antwoord, kom 
ik na overleg met mijn collega van 
Financiën thans met een ander en 
definitief standpunt ten aanzien van 
artikel 90. Een groot aantal fracties in 
dit huis lijkt niet veel voor deze 
bepaling te voelen. De heer Van der 
Werff vroeg in eerste termijn, of het 
de bedoeling is om artikel 90 binnen 
handbereik te houden ter bevorde-
ring van een snelle totstandkoming 
van afspraken tussen omroepen en 
het bedrijf. Het antwoord daarop kan, 
zoals ook uit de nadere memorie van 
antwoord blijkt, bevestigend luiden. 
Afstemming van vraag en aanbod 
van de omroepinstellingen respectie-
velijk het Bedrijf is noodzakelijk. Ik 
heb overigens wel de verwachting en 
het vertrouwen dat het Bedrijf en de 
omroepinstellingen op dit punt 
afspraken, noem het overeenkom-
sten, zullen maken. In de beginfase 
van verzelfstandiging zullen de 
nieuwe verhoudingen echter nog niet 
definitief vorm hebben gekregen. 
Artikel 90 is in het leven geroepen 
als veiligheidsklep om achteraf 
correcties door het Bedrijf te laten 
aanbrengen in het geval dat de 
tarieven van het Bedrijf hoger of 
lager blijken te zijn dan nodig ter 
dekking van de bedrijfslasten van het 
Bedrijf en een redelijke vergoeding 
voor het ondernemersrisico, voor 
zover betrekking hebbend op de 
gedwongen winkelnering. De 
wetgever heeft ter zake met name 
met betrekking tot de bestedingsver-
plichting een eigen verantwoordelijk-
heid. Voorkomen moet immers 
worden dat, als gevolg van de 
tariefstelling enerzijds een druk op de 
omroepbijdrage-tarieven gaat 
ontstaan of een beslag op de 
algemene reserve wordt gelegd. 
Anderzijds mag het Bedrijf ook niet in 
zijn continuïteit worden aangetast. 

De operatie van de verzelfstandiging 
dient budgettair neutraal te zijn. De 
eventuele maximale tegemoetkomin-
gen die, indien noodzakelijk, 
additioneel ter beschikking kunnen 
worden gesteld, zijn op blz. 34 van 
de nadere memorie van antwoord 
vermeld. Dat is en blijft overigens het 
uitgangspunt. 

Gezien de gebruiken in het 
bedrijfsleven ligt het in de rede te 
veronderstellen, dat het Bedrijf in zijn 
leveringsvoorwaarden zal bedingen 
dat de omroepinstellingen de 
bestedingsverplichting voorfinancie-
ren. Ik verwacht dat, gelet op de 
praktijk, deze voorfinanciering 
dusdanig wordt ingericht, dat 
enerzijds data en omvang daarvan in 
redelijke verhoudingen staan tot de 
bevoorschotting van de landelijke 
omroepinstellingen door het 
Commissariaat voor de media en dat 
anderzijds het Bedrijf erop kan 
rekenen, dat het bedrag van de 
bestedingsverplichting voor een 
bepaalde datum is betaald. Het 
Bedrijf dient immers over voldoende 
werkkapitaal te beschikken. 

Gehoord de bezwaren van 
verschillende kanten en alles nog 
eens overwegend — ik verwijs 
dienaangaande ook naar de stukken 
— ben ik bereid om artikel 90 
vooralsnog niet in werking te laten 
treden. Voorwaarde is dan wel, dat 
partijen jaarlijks - dat wil zeggen de 
eerste keer voor 1 januari 1988 — 
tot goede afspraken ter zake komen. 
Het is niet aan mij om op de stoelen 
van betrokken partijen plaats te 
nemen, maar ik ben uiteraard wel 
uiteindelijk verantwoordelijk voor de 
besteding van de omroepmiddelen 
en daarom is een tijdige en regelma-
tige informatie aan het Vommissari-
aat voor de media ter zake noodzake-
lijk. Indien onverhoopt mocht blijken, 
dat de noodrem moet worden 
aangebracht, zal ik bevorderen dat 
een Koninklijk besluit tot stand wordt 
gebracht dat artikel 90 alsnog zo 
nodig met onmiddellijke ingang in 
werking doet treden. 

De heer Tummers heeft gezegd, 
dat het hele circuit van bestuurders 
en commissarissen in handen van de 
minister blijft. Daarmee worden 
meen ik, de vele druk- en trekkrach-
ten over het hoofd gezien die in het 
wetsvoorstel worden losgelaten op 
de samenstelling van de raad van 
commissarissen van het Bedrijf. 
Daartussen poogt het wetsvoorstel 
juist een evenwicht te bewaren. In 
algemene zin is het toch zo in het 

vennootschapsrecht, dat de raad van 
commissarissen functioneert als een 
zelfstandig orgaan, zonder enige last 
of ruggespraak of, zoals bij wijze van 
grap wel eens wordt gezegd, zonder 
last van ruggegraat. ledere commis 
saris is, ongeacht zijn wijze van 
benoeming, na zijn toetreden tot de 
raad, gehouden het belang van de 
onderneming te dienen. Nooit kan 
deze dus een mandataris zijn. 
Inderdaad benoemt de overheid 
commissarissen, maar daarmee is 
nog niet alles gezegd. Bij drie 
commisarissen heeft de overheid 
slechts de keus uit een voordracht 
van twee kandidaten. Invloed op de 
samenstelling van dat tweetal heeft 
ze niet in het minst. Te verwachten is 
dat voor de anderen, uitgezonderd de 
voorzitter van de Programmastich-
ting, de raad van commissarissen 
een meer of minder krachtige 
aanbeveling zal doen. Dat beperkt 
ook weer de feitelijke keuzevrijheid 
van de overheid. Belangrijker is, dat 
de overheidsinvloed na de benoe-
ming vrijwel ophoudt. De politieke 
constellatie in Nederland is heus niet 
zo, dat een bewindsman naar eigen 
believen een commissaris niet 
herbenoemt als zijn vier jaren zijn 
verstreken. Ontslaan mag hij een 
commissaris al helemaal niet. Dat 
mag alleen de rechter. Kortom, de 
overheid heeft de eenmaal door haar 
benoemde commissarissen niet in de 
hand. 

Te minder invloed heeft de 
overheid op de benoeming van de 
leden van de directie. Een minister 
moet van goede huize komen, wil hij 
een door de commissarissen 
uitverkoren directielid weigeren. Die 
macht om een benoemd directielid te 
weigeren, heeft de overheid boven-
dien slechts voor de eerste vier of 
hooguit zes jaren. Daarna is er geen 
enkele overheidsbemoeienis meer 
met de samenstelling van de directie 
van de onderneming. De korte duur 
van de extra macht, als wij dat woord 
in dit verband mogen gebruiken, dus 
de extra macht van de overheid in 
het bedrijf, heeft eigenlijk maar één 
reden: de Mediawet brengt een 
nieuwe organisatie. Men zal in 
nieuwe verhoudingen een weg 
moeten zoeken. Dat vergt meer van 
de bestuurders dan wanneer de 
zaken eenmaal lopen. Juist in het 
begin zou scherp slijpen binnen het 
bestuur daarom onverantwoord zijn, 
altijd al, maar zeker in het begin. 
Iedereen die daarop uit is, moet dus, 
zeker in de eerste tijd, uit het bestuur 
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vorden geweerd. Dat voel ik ook als 
nijn verantwoordlijkheid. Het schip 
noet goed van stapel lopen. 
A/aarborgen voor een zorgvuldige 
lestuursvorming zijn er dan niet 
lauw genoeg. 

Deze tijdelijke regeling is trouwens 
;en blijk te meer dat de opstellers 
/an het wetsvoorstel het kennelijk 
oneens zijn met degenen die zeggen 
lat de overheid nu het hele circuit in 

' landen kiijgt. Als wij dat wel hadden 
verwacht, zouden de tijdelijke extra 
;evoegdheden immers niet nodig 

. i jn . 
De heer Van der Werff is van 

mening dat toepassing van de Wet 
arbeidsvoorwaarden gepremieerde 
an gesubsidieerde sector op het 
Bedrijf een ernstige belemmering zou 
'ijn voor een succesvolle verzelfstan-
liging van het Bedrijf. Hij stelde 
laarbij dat in de Mediawet ten 

opzichte van het Bedrijf geen 
maatschappelijke rendementseis 
/vordt gesteld, waarover in de 
memorie van toelichting bij de 
A/AGGS wel wordt gesproken. Ten 
opzichte van het Bedrijf zou uitslui-
:end het economisch principe van 
aelang zijn, alsdus de heer Van der 
/Ver ff. 

Ik ben van mening dat het een het 
ander niet behoeft te bijten. Ook een 
bedrijf in de marktsector kent 
financiële plafonds voor arbeidsvoor-
jvaardenontwikkeling. Bovendien 
biedt de WAGGS de mogelijkheid om 
een specifieke ruimte voor arbeids 
kosten toe te kennen, indien de 
noodzaak daartoe is aangetoond. Het 
Bedrijf wordt enige zekerheid 
geboden door de verplichte winkel-
nering van de omroepen. Het kan niet 
zo zijn dat dit tot een afwenteling, op 
de omroepbijdragebetaler, van een 
costenexplosie leidt. Als een 
'ïoodrem als artikel 90 ontbreekt, is 
het des te noodzakelijker om een 
beheersinstrument te hebben. 

Op grond van het bepaalde in 
artikel 2, lid 2, van de Wet arbeids-
i/oorwaarden gepremieerde en 
gesubsidieerde sector kan niet 
anders geconcludeerd worden dan 
dat het Bedrijf in de voorgestelde 
yorm onder die WAGGS valt Het 
krijgt namelijk direct, voor de 
beheertaken, en indirect, via de 
omroepinstellingen, een overheidsbij-
drage die ertoe strekt in belangrijke 
mate te voorzien in de arbeids- dan 
wel exploitatiekosten. Maar binnen 
de door de WAGGS toegestane 
totale ruimte kunnen werkgevers- en 

srsorganiseties de zoge-

wenste en aanbevolen flexibiliteit van 
arbeidsvoorwaarden naar eigen 
inzichten vorm geven. Door het 
afsluiten van een budgetcontract met 
mij zou de aanwijzing van het Bedrijf, 
overigens op grond van artikel 2, lid 
2, van de WAGGS, ongedaan kunnen 
worden gemaakt. 

Ik ben het derhalve niet eens met 
de stelling van de heer Van der Werff 
dat hier sprake is van een belemme-
ring voor een succesvolle verzelf-
standiging. Binnen de voorgestelde 
constellatie zal het mogelijk zijn om 
flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden 
van het Bedrijf te realiseren. 

Vragen van zowel de fractie van de 
VVD als die van de PvdA gaven toch 
nog blijk van enige vrees voor een te 
grote invloed van de provinciale 
overheid op de regionale omroep. 
Het systeem van de Mediawet is 
zodanig dat het stellen van program-
matische voorwaarden bij financie 
ring van regionale omroep niet is 
toegestaan, tenzij de wet expliciet 
anders bepaalt. Ook artikel 48 van 
het wetsvoorstel, waarin de program 
matische autonomie van alle 
instellingen die zendtijd hebben 
verkregen is vastgelegd, laat hierover 
geen misverstand bestaan. 

Naar aanleiding van de door de 
fractie van de PvdA geuite gedachte 
dat de provinciebesturen zich als 
waarnemers van het regionaal 
omroepbeleid met de hand op de 
subsidiegelden kunnen opstellen, 
merk ik op dat de betrokkenheid van 
de provinciale overheid zich op het 
punt van regionale omroep vertaalt in 
een financiële verantwoordelijkheid 
en een adviesfunctie ten aanzien van 
de eisen die het wetsvoorstel stelt. Ik 
acht dit een juiste invulling van de 
decentralisatiegedachte. 

Ten aanzien van lokale etheronv 
roep merk ik naar aanleiding van 
vragen van de fracties van D66, PSP 
en PvdA op dat een aanvang zal 
worden gemaakt met de afgifte van 
zendmachtigingen, nadat het 
technisch experiment, op dit moment 
door de PTT in Leiden, Landsmeer en 
Utrecht wordt uitgevoerd, is 
afgerond en geëvalueerd. De 
verwachting is dat de vergunningen 
nog deze zomer kunnen worden 
verstrekt. Bij lokale etheromroep zal 
overigens, op het punt van de 
financiering, hetzelfde beleid worden 
gevoerd als nu bij de lokale omroep 
via de kabel: geen financiering uit de 
omroepmiddelen. 

Ten slotte merk ik op dat lokale en 
regionale etheromroepen naast 

elkaar kunnen bestaan, ook al 
opereren ze gedeeltelijk in hetzelfde 
verzorgingsgebied. Gelet op de 
decentralisatiegedachte is gekozen 
voor een flexibel systeem, waarbij 
een aantal randvoorwaarden zullen 
gelden. Die randvoorwaarden houden 
onder meer verband met de omvang 
van een optimaal verzorgingsgebied. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat 
een lokale omroep in principe niet 
een groter gebied mag bestrijken dan 
het samenwerkingsgebied als 
bedoeld in de Wet gemeenschappe-
lijke regelingen. 

De heer Van der Werff vroeg 
waarom door mij niet ronduit wordt 
erkend dat regionale omroepen er in 
de toekomst, ondanks de tientjesbij-
dragen indien provinciale staten 
daarin zouden bewill igen, niets van 
zouden bakken omdat de middelen 
ontoereikend zijn. Hij maakte daarbij 
een vergelijking met de huidige 
situatie. Zijn veronderstelling dat er 
nu met de vijf regionale omroepen 
die aan de NOS gelieerd zijn, 
ongeveer 25 min. op jaarbasis is 
gemoeid en er derhalve circa 5 min. 
per omroep beschikbaar is, berust op 
een misverstand. Het genoemde 
bedrag van 25 min. had betrekking 
op een totaal van acht regionale 
omroepen, waarvan er drie autonoom 
zijn, dat wil zeggen dat zij niet onder 
de NOS ressorteren. Inmiddels zijn er 
vier autonome regionale omroepen. 
In de memorie van antwoord wordt 
op bladzijde 45 gesteld dat voor het 
eventueel verlenen van een aanvul-
lende bijdrage uit de centrale 
middelen voor de omroep aan een 
provinciale omroep, het uitgavenpeil 
van de autonome regionale omroe-
pen STAD, SROB en SRORR als 
richtlijn wordt genomen. Dat 
bedraagt op dit moment circa 3,2 
min. per jaar. 

In het kader van de voorbereiding 
op het nieuwe financieringssysteem 
en de verzelfstandiging van de 
regionale omroep is een werkgroep 
waarin betrokkenen zitting hebben, 
onder andere bezig te bezien in 
hoevere het misschien noodzakelijk 
zal zijn een aanpassing in boven-
waartse zin van de genoemde 3,2 
min. voor te stellen. Daarbij is de 
problematiek van de door de heer 
Kuiper genoemde mogelijke verbor 
gen financiering van de NOS en de 
door mevrouw Tiesinga genoemde 
kwestie van de streekredacties 
nadrukkelijk aan de orde geweest. 
Een exacte financiële onderbouwing 
daarvan is nog niet gemaakt. Aan de 
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betrokkenen is wel om die onderbou-
wing gevraagd. Na rapportage van de 
werkgroep zal ik een beslissing 
nemen over een eventuele bijstelling 
van genoemd normbedrag. 

Mevrouw T iesinga-Autsema (D66): 
Zegt de minster nu dat ex artikel 104 
de kosten die rechtstreeks verband 
houden met het functioneren van een 
instelling voor regionale omroep in 
tegenstelling tot eerdere berichten 
niet op een vast bedrag worden 
gesteld? Dat zou mooi zijn. Dit maakt 
namelijk een flexibel beleid mogelijk. 
Hiermee komt de minister tegemoet 
aan de door de heer Van der Werff 
en door mij geuite vrees dat het 
tientje niet voldoende zal zijn en dat 
er dus geld bij zou moeten. 

Minister Br inkman: Ik kan hier 
slechts een voorlopige reactie op 
geven. Ik zal hier in tweede termijn 
op terugkomen. Ik denk dat wij elkaar 
nu op het verkeerde been zetten. Dit 
ligt aan mij, maar ook aan de richting 
waarin de vraag van mevrouw 
Tiesinga gaat. Het is niet de bedoe-
ling dat wij langs een omweg toch 
weer een financiering krijgen waarbij 
de rijksoverheid het gros van de 
middelen voor de regionale middelen 
voor haar rekening neemt. Er is 
sprake van een een geringe mate van 
aanvullende financiering bovenop de 
financiering door de provincie. Wij 
spreken nu over de aanvangsfinan-
ciering en de bepaling van de hoogte 
van de bedragen in alle redelijkheid. 
Het bedrag van 3,2 min. is voor de 
vuist weg berekend. Dit wordt samen 
met de betrokkenen nader uitge-
werkt. Ik wil afstand nemen van de 
gedachte dat wij langs een omweg 
het tientje tot een aanvullende 
bijdrage zullen maken. Ik kom in 
tweede termijn gedetailleerd hierop 
terug. Voorzitter! De problematiek 
van de kosten van de educatieve 
programma's van de regionale 
omroep krijgt in dit kader ook nog de 
nodige aandacht. 

De heer Kuiper heeft gesuggereerd 
om de kosten waarvan in het 
voorgaande sprake was, in te 
brengen in het covenant tussen het 
provinciaal bestuur van Friesland en 
het Rijk, inzake de Friese taal en 
cultuur. Ervan afgezien dat het 
convenant nog onderwerp van 
beraad is in het kabinet en nog 
onderwerp van overleg tussen 
kabinet en het Friese provinciale 
bestuur, weet ik niet zeker of wij 
hiermee niet op een vlak komen, 

waar wij ons eigenlijk niet op zouden 
moeten begeven. Voor Friesland 
kunnen krachtens de wet geen 
andere bepalingen gelden dan voor 
andere delen van het land. Voor 
zover de wet ruimte laat voor 
Friesland zullen wij daarvan gebruik 
maken, respectievelijk laten maken. 
Verder dan de mogelijkheden die de 
wetstekst ons biedt, kunnen wij niet 
gaan. Het overleg met het provinciaal 
bestuur van Friesland is echter nog 
gaande. 

De heer Wa l tmans (PPR): Voorzit-
ter! Op dit punt wil ik de minister een 
vraag stellen. Er is op 1 april door de 
Stift ing Taal en Kultuer in Leeuwar-
den een aanvraag ingediend voor 
televisiezendtijd. Ik begrijp uit de 
woorden van de minister dat hij de 
brief misschien nog niet helemaal tot 
zich heeft laten doordringen, maar 
dat hij in ieder geval de bereidheid 
heeft om er positief op te reageren. 

Minister Brinkman: Afgezien van 
het feit dat ik die brief nog niet heb 
gezien, heb ik mijn woorden zojuist 
geformuleerd met in het achterhoofd 
een interessante discussie binnen het 
kabinet, waarbij ik terecht nogal 
bevraagd ben over de mogelijkheden 
die de Omroepwet respectievelijk de 
Mediawet kennen. Die mogelijkheden 
zijn op dit moment beperkt aanwezig, 
nog afgezien van financiële beperkin-
gen die er nu eenmaal altijd zijn en 
beperkingen die zijn gelegen in 
onderlinge verhoudingen tussen 
enerzijds hetgeen aan Friesland zou 
moeten worden toegestaan indien 
bepaalde verzoeken uit het Friese 
zouden worden gehonoreerd en 
anderzijds verzoeken uit overige 
delen van het land. Ik kan de heer 
Waltmans nu niet meer toezeggen, 
dan dat ik die brief uiteraard 
zorgvuldig zal bestuderen, ook ter 
voorbereiding van het bestuurlijk 
overleg dat met Friesland zal worden 
gehouden. 

Voorzitter! Alleen al het feit dat 
ook in Limburg bepaalde educatieve 
programma's worden uitgezonden, 
vergelijkbaar met het zojuist aange-
haalde Friese punt, leidt mij tot de 
conclusie dat wij toch een oplossing 
moeten kiezen die in een andere 
richting gaat dan de heer Kuiper 
veronderstelde. Ik heb echter al 
gezegd dat wij moeten afwachten 
hoe het nader overleg op dit punt 
uitwerkt. 

De heer Van der Werff vroeg 
waarom de overleg- en coördinatie-

organen van lokale en regionale 
omroepen niet gelijkelijk worden 
behandeld. Hij doelde daarmee naar 
ik aanneem op de OLON en de 
ROOS. Financiering van lokale 
omroep zal niet uit de omroepmidde-
len geschieden. Op verzoek van de 
Tweede Kamer is echter wel in artikel 
28, sub I, opgenomen dat één 
overlegorgaan voor lokale omroepen 
uit die omroepmiddelen een bijdrage 
kan krijgen. De regionale omroepen 
worden wel uit de omroepmiddelen 
gefinancierd, namelijk uit de 
opbrengst van de opslag op de 
omroepbijdragen die de provincie 
heft, eventueel aangevuld met 
landelijke omroepmiddelen en 
provinciale middelen. Zoals op 
bladzijden 29 en 30 van de nadere 
memorie van antwoord is gesteld, 
ben ik van mening dat er voldoende 
mogelijkheid bestaat om een 
overlegorgaan voor regionale 
omroepen door deze omroepen zelf 
en uit de omroepmiddelen te laten 
financieren. Zoals ik zojuist heb 
betoogd, zal overigens de problema-
tiek van een mogelijk verborgen 
financiering door de NOS, waaronder 
misschien ook de financiering van 
een overkoepelend orgaan valt, nader 
worden bezien in verband met het 
genormeerde bedrag voor een 
regionale omroep. 

Het feit dat een overlegorgaan 
voor lokale omroep rechtstreeks en 
voor regionale omroep indirect — 
namelijk door de omroepen — uit de 
omroepmiddelen plaats kan vinden, 
behoeft derhalve naar mijn oordeel 
geen bezwaar te zijn. 

De heer Van der W e r f f (VVD): 
Consistent is het niet. 

Minister Brinkman: Dat is een 
probleem dat zich vaker op mediater-
rein voordoet. Dat is natuurlijk nog 
niet een voldoende argument om u 
gelijk te geven, maar op dit punt 
heeft nogal wat overleg plaatsgevon-
den, ook aan de overzijde. Ik meen 
dat het wel consistent is met hetgeen 
daar is besproken en afgesproken. 

Voorzitter! De heer Tummers heeft 
gevraagd of artikel 109 ten minste 
overeenkomstig de artikelen 101 en 
102 moet worden geïnterpreteerd. 
Op grond van de artikelen 101 en 
102 worden de bedragen van de 
vergoedingen van de landelijke 
omroepinstellingen vastgesteld aan 
de hand van het aantal uren zendtijd. 
De systematiek van de financiering 
van de regionale omroep is niet 
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gebaseerd op een vergoeding per uur 
zendtijd. Een vergelijking is op dit 
punt derhalve niet te maken. 

Mevrouw Van Leeuwen heeft een 
aantal suggesties gedaan met 
betrekking tot mogelijke financie-
ringsbronnen van lokale omroep. Zij 
noemde de VNG, de lokale sterspots 
en een verhoging van de omroepbij-
drage naar draagkracht via de 
belastingen. Het kabinetsbeleid is, 
zoals bekend, erop gericht de 
financiering van lokale omroep op 
lokaal niveau te laten plaatsvinden. 
Op dat niveau dient de afweging 
plaats te vinden. Om ongewenste 
effecten voor de pers te voorkomen, 
is lokale reclame niet toegestaan. De 
beslissing om financiering al dan niet 
via de VNG te laten verlopen, laat ik 
over aan de lokale bestuurders, leden 
van de vereniging. In ieder geval 
wordt niet overwogen, voor dit doel 
een rijksbijdrage te verlenen. 
Evenmin wordt overgegaan tot 
verhoging van de hoofdsom van de 
omroepbijdrage ten behoeve van 
financiering van de lokale omroep. 

De heer Wal tmans (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Is lokale sponsoring 
wel mogelijk, vragen wij ons in 
Landsmeer natuurlijk af. Als wij bij de 
lokale omroep met het reclamebud-
get niet uit de voeten kunnen, dan 
zou sponsoring door bedrijven 
mogelijk moeten zijn van educatieve 
programma's, klassieke radio-pro-
gramma's en al dies meer. 

Minister Brinkman: Hierover vindt 
beraad plaats. Vormen van sponso-
ring door niet-commerciële instellin-
gen zijn praktijk en stuiten bij mij niet 
op bezwaren. Op het moment echter 
dat wij onder het hoofd "sponsoring" 
een vorm van reclame toepassen, die 
in het onderhavige wetsvoorstel is 
verboden, komen wij op een hellend 
vlak terecht, zodat wij die weg niet 
moeten opgaan. 

Voorzitter! De heer Tummers 
meent dat in mijn antwoord op 
vragen met betrekking tot het 
stimuleringsfonds en sponsoring nog 
onzekerheid bestaat over de wijze, 
waarop wordt omgegaan met de 
toepassing van het cultuurbegrip, 
met de produktievoorwaarden en 
met de middelen die van derden 
komen. Ook zag hij graag dat door 
mij aandacht zou worden besteed 
aan de invloed van een zeker 
concurrentiestreven, dat van de zijde 
van de sponsors te verwachten is. Hij 
is van mening dat wij ons ervan 

bewust moeten zijn dat met sponso-
ring een derde commercieel element 
in het bestel binnensluipt. 

De heer Tummers (PvdA): Een 
derde concurrerend element. 

Minister Brinkman: Dank voor uw 
verbetering. 

Ik zal proberen nogmaals in het 
kort aan te geven wat mijn opvattin-
gen hierover zijn, waarbij ik tevens 
verwijs naar de notitie over het 
stimuleringsfonds, die ik op 2 april j l . 
aan de Tweede Kamer heb gestuurd 
en die, naar ik meen, ook in afschrift 
aan uw Kamer is gezonden. 

Mijn standpunt is dat het cultuur-
begrip, zoals het in het kader van het 
stimuleringsfonds gehanteerd moet 
worden, door het bestuur van het 
fonds zo concreet en praktisch 
mogelijk nader afgebakend dient te 
worden. Betrokkenen — in de eerste 
plaats de omroepen zelf — moeten 
zich kunnen vinden in de operationa-
lisering en er dient duidelijk sprake te 
zijn van een aansluiting op wat in de 
dagelijkse praktijk van het Nederland-
se kunstleven wordt verstaan onder 
cultuur. Ik meen ook dat het begrip 
cultuur, waar het stimuleringsfonds 
mee zal moeten werken, overeen-
komt met het begrip, zoals het bij de 
operationalisering van het volledige 
programmavoorschrift zal worden 
gehanteerd. Derhalve — ik heb dit bij 
de behandeling van het wetsvoorstel 
aan de overzijde gesteld — zullen 
programma's die gerekend kunnen 
worden tot de categorieën die te 
zamen het onderdeel "cu l tuur" 
vormen, in het zogenaamde Escort-
systeem, in principe voor ondersteu-
ning van het fonds in aanmerking 
kunnen komen, even afgezien van de 
evaluatie die ik straks aan de heer 
Van der Werff heb toegezegd. 

Mede naar aanleiding van sugges-
ties in de Tweede Kamer heeft de 
NOS nog enige categorieën, die tot 
dat moment bij andere onderdelen 
van het Escort-systeem werden 
geplaatst, aan het onderdeel 
"cul tuur" toegevoegd, zoals de 
begrippen docudrama, jeugddrama, 
cabaret en satire, om zo een goede 
aansluiting te vinden bij wat in 
Nederland in de dagelijkse kunstprak-
tijk wordt verstaan onder uitingen 
van culturele aard. Ik ben het 
daarmee eens. 

In de door mij aan de Tweede 
Kamer toegezonden notitie zijn de 
categorieën opgesomd van het 
onderdeel "cul tuur", waarmee nu als 

proef door de NOS wordt gewerkt. In 
één van de komende bestuursverga-
deringen van de NOS zal het 
aangepaste Escort-systeem onder-
werp van behandeling zijn en zal naar 
verwachting het nieuwe indelingssys-
teem worden vastgesteld. 

In mijn notitie heb ik ook uiteen-
gezet dat het fonds die programma's 
uit het onderdeel "cul tuur" zal 
dienen te ondersteunen, die Neder-
lands van aard zijn, die als artistiek 
waardevol kunnen worden geken-
merkt en waarvan financiering en 
realisering zonder bijdrage van het 
stimuleringsfonds problematisch zou 
kunnen zijn. Ik heb al eerder opge-
merkt, dat het artistiek waardevolle 
van een produktie door het onafhan-
kelijke bestuur dient te worden 
vastgesteld, omdat het mijn overtui-
ging is dat de overheid zich op dit 
punt op afstand moet houden. Ik heb 
er dus naar gestreefd een zo 
concreet mogelijk kader aan te geven 
voor de werkingssfeer van het 
stimuleringsfonds, maar ook het 
bestuur de nodige armslag te geven 
om adequaat te kunnen werken. 
Overigens heb ik in mijn notitie 
aangekondigd, dat ik een evaluatie 
van het fonds noodzakelijk acht. De 
eerste evaluatie dient niet later dan 
drie jaar na de oprichting ervan 
plaats te vinden. 

Bij de evaluatie zullen onder meer 
de volgende criteria een rol spelen: 
- in de eerste plaats de kwaliteit van 
de door het fonds ondersteunde 
produkties; 
• in de tweede plaats de Nederlandse 
aard van de produkties; 
• en in de derde plaats de relatie met 
andere fondsen op het terrein van de 
audio-visuele media. 

Wat de opmerking van de heer 
Tummers over sponsoring betreft, wil 
ik benadrukken dat het concept-Re-
clamebesluit hier slechts een 
beperkte aanvullende opening voor 
biedt, namelijk daar waar het 
culturele programma's betreft. Het is 
daarbij niet de bedoeling dat er 
straks sprake zal zijn van sponsoring 
van culturele tv-produkties pur sang, 
maar dat naamsvermelding van 
sponsors van elders geproduceerde 
en uitgevoerde evenementen op het 
terrein van podiumkunsten of 
speelfilms mogelijk wordt, indien de 
omroep zo'n evenement of f i lm 
uitzendt. Over de uitbreiding van de 
werkingssfeer van het Bedrijfsfonds 
voor de Pers, waarmee de mogelijk-
heid wordt geopend om steun te 
bieden aan nieuwe dagblad-initiatie-
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ven, zijn opmerkingen gemaakt door 
de heren Holdijk en Van der Werff. 
De heer Van der Werff meent dat de 
inperking tot nieuwe dagbladen een 
gelegenheidsargument is, een pure 
protectie van het bestaande en een 
miskenning van elk groeimodel met 
aftasting van de markt. De heer 
Holdijk heeft geen behoefte aan de 
beoogde uitbreiding van de wer-
kingssfeer tot nieuwe dagblad-initia-
t ieven, maar vraagt of de beperking 
wel reëel genoemd mag worden. In 
reactie hierop wil ik tegenhouden dat 
de beperking tot nieuwe dagbladen 
een pure protectie zou inhouden van 
de bestaande dagbladpluriformiteit. 
Integendeel, het oogmerk van de 
nieuwe steunmogelijkheid is juist om 
ruimte te bieden aan nieuwe 
dagbladtitels teneinde recht te doen 
aan de dynamiek van deze bedrijfs-
tak. In de memorie van antwoord zijn 
de overwegingen genoemd die ertoe 
hebben geleid dat deze steunmoge-
lijkheid wordt beperkt tot nieuwe 
dagbladen. Een nog verdergaande 
verruiming van de werkingssfeer van 
het fonds tot startende nieuwsbladen 
gaat ons zeker op dit moment te ver, 
omdat de onzekerheid over de 
mogelijke financiële gevolgen van 
zo'n verruimig nogal groot is. Dan 
dreigt de situatie te ontstaan dat een 
aantal nieuwe initiatieven min of 
meer gelijktijdig een beroep zou 
kunnen doen op steun van het fonds. 
Dat zou ertoe leiden dat de spoeling 
te dun wordt, waardoor aan geen 
enkel nieuw persorgaan reële steun 
kan worden geboden. Door de steun 
aan nieuwe persorganen te beperken 
tot dagbladen verwachten wij zo'n 
ongewenste situatie te kunnen 
voorkomen. Bovendien hebben wij in 
de memorie van antwoord nog een 
tweede overweging genoemd. Door 
hun hoge verschijningsfrequentie zijn 
dagbladen bij uitstek geschikt om de 
maatschappelijke actualiteit op de 
voet te volgen en aldus een bijdrage 
te leveren aan pluriforme informatie 
en opiniëring. Deze overwegingen, 
die ik bepaald niet beschouw als 
gelegenheidsargumenten, waren 
voor mij voldoende reden om te 
besluiten tot de genoemde inperking. 

De heer Van der Wer f f (VVD): Het 
betoog van de minister sluit volstrekt 
aan bij dat wat in de nadere memorie 
van antwoord en in de eerdere 
kamerstukken naar voren is gebracht. 
De minister gaat daarmee toch 
enigermate voorbij aan mijn argu-
ment dat het oprichten van een 

nieuw dagblad - ik leg de nadruk op 
nieuw en niet op dagblad — vrijwel 
niet te realiseren is gezien de 
noodzakelijke kosten en dat de 
oprichting van een nieuw blad, dat 
uit kan groeien tot dagblad, wel te 
realiseren is. Wat dat betreft is het 
wel degelijk een protectie van 
bestaande dagbladen, want een klein 
baasje kan er niet te zijner tijd tussen 
schuifelen. 

Minister Brinkman: Maar dat kleine 
baasje zal toch ook klein starten, dat 
hoort nu eenmaal bij hem. De vraag 
is of daarmee het risico dat de heer 
Van der Werff schetst niet automa-
tisch wordt verkleind, tenzij hij in zijn 
voorbeeld doelt op een groot 
initiatief waarbij men aanstonds de 
markt probeert te bereiken met een 
oplage van honderdduizenden. Ik zal 
dit punt nog eens op mij laten 
inwerken en in tweede termijn kom ik 
daarop nog terug. 

De heer Van der Werff heeft 
kanttekeningen geplaatst bij de in 
artikel 133 voorziene uitkering van 
een gedeelte van de STER-opbrengst 
aan uitgevers van persorganen. Hij 
verwees daarbij naar de regeling die 
in 1967, bij de invoering van de 
STER, tot stand kwam "die zomaar 
uitkeerde aan uitgevers van dagbla-
den, nieuwsbladen en tijdschriften 
ongeacht of er verlies geleden of 
winst geboekt w e r d " . Liep, zo vroeg 
de heer Van der Werff, het uitgekeer-
de bedrag niet op tot 1 50 miljoen 
gulden in vijf jaar? 

Dit betoog behoeft enige nuance-
ring. Bij de invoering van de etherre-
clame in 1967 besloot de overheid 
compensatiebedragen aan de pers 
beschikbaar te stellen uit de op-
brengst van de etherreclame. Die 
compensatie was bedoeld als een 
tijdelijke maatregel om de pers 
gelegenheid te geven zich aan deze 
nieuwe situatie aan te passen. 
Gedurende de periode 1967 tot en 
met 1969 ontvingen dagbladen, 
nieuwsbladen en tijdschriften via 
deze maatregel uitkeringen naar de 
mate waarin zij schade door de 
invoering van de STER hadden 
geleden voor een jaarlijks totaalbe-
drag van 40% van de netto-opbreng-
sten van de STER. In 1970 nam de 
overheid het besluit deze compensa-
tie-uitkeringen eveneens tijdelijk 
voort te zetten, maar ditmaal volgens 
een andere opzet. Compensatieverle-
ning werd nu alleen opengesteld voor 
dag- en nieuwsbladen, voor in totaal 
ƒ 10 min. per jaar. De helft van die 

f 10 min. werd, evenals in voorgaande 
jaren, jaarlijks uitgekeerd aan bladen 
naar de mate waarin zij schade door 
de STER hadden geleden. De overige 
ƒ 5 min. kwam ten goede aan bladen 
die voor hun advertentieomzet in 
hoge mate op landelijke adverteer-
ders waren aangewezen en die de 
achteruitgang in het nationale 
advertentievolume, voor zover deze 
althans door de etherreclame was 
veroorzaakt, niet anderszins hadden 
weten te compenseren. Deze opzet 
gold tot en met het jaar waarin de 
compensatieregeling werd beëin-
digd, 1973. Volgens deze opzet werd 
ook het extra bedrag van ƒ 30 min. 
verdeeld dat de overheid voor de 
jaren 1972 en 1973 uit de opbreng-
sten van de etherreclame aan 
dagbladen en nieuwsbladen ter 
beschikking stelde, zulks met het oog 
op de zorgelijke economische situatie 
van de pers in die jaren. In totaal 
werd over de periode 1 967 tot 1973 
een bedrag van in totaal ƒ 129,3 min. 
uitgekeerd, waarvan aan dagbladen 
f 109,9 min., aan nieuwsbladen f4 ,6 
min. en aan tijdschriften ƒ 14,7 min. 

De heer Van der Werf f wees op de 
conclusie van Van der Zwan, die de 
effecten van deze schadecompensa-
tie over de jaren 1967 tot 1 973 in 
1981 heeft geanalyseerd. Die 
uitkeringen hebben destijds een 
duidelijke impuls gegeven aan 
concentratie en concernvorming en 
hebben bepaald niet de pluriformiteit 
versterkt, aldus Van der Zwan. 
Vervolgens vroeg de heer Van der 
Werff of ik beducht ben voor een 
analoog effect van de uitkering ex 
artikel 133 van de Mediawet. Ook 
vroeg hij hoe groot het bedrag van 
die uitkering in 1S88 gaat worden: 
f 25 min. voor de pers en f 25 min. 
voor de NOS of meer? 

Om met het laatste te beginnen: 
artikel 133 bepaalt niet meer maar 
ook niet minder dan! 

"Indien de inkomsten van de STER 
in een jaar de inkomsten overtreffen 
in het kalenderjaar voorafgaande aan 
de inwerkingtreding van deze wet, 
wordt een deel van dat meerdere 
door Onze Minister uitgekeerd aan 
uitgevers van persorganen". 

Zoals ik al een paar keer heb 
mogen onderstrepen, worden de 
kwesties van de vaststelling van de 
hoogte van de uitkering alsmede van 
de verdeling over de diverse 
uitgevers primair overgelaten aan de 
betrokken partijen. Op 12 maart 
jongstleden hebben NOS, NDPen 
NOTU het zo geheten rapport-Drie-
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huis openbaar gemaakt. Uit het 
daarbij gevoegde persbericht — ik 
heb het ook uit de mond van de 
voorzitter van de NOS mogen 
vernemen — lijkt het dat de organisa-
ties overeenstemming hebben 
bereikt over de omzetderving van de 
pers als gevolg van de uitbreiding 
van de STER over de periode 
1987-1990. Uitgaande van de 
veronderstellingen van prof. Driehuis 
komt men tot een bruto derving van 
ongeveer ƒ110 min. De organisaties 
beraadslagen nu over de netto 
derving. Vervolgens zal moeten 
worden overeengekomen in welke 
mate die inkomstenderving zal 
moeten worden vergoed. 

Uit de opmerkingen van de heer 
Van der Werff leid ik nu af, dat hij 
verwacht dat deze mééropbrengst 
gelijkelijk zal worden verdeeld over 
enerzijds de NOS en anderzijds NDP 
en NOTU. Een dergelijke fifty-fifty 
verdeling staat voor mij zeker niet bij 
voorbaat vast. Ik denk dat wij moeten 
afwachten wat het nadere overleg 
tussen betrokken partijen zal 
opleveren. Overigens wijs ik erop dat 
de nieuwsbladen, verenigd in de 
NNP, tot dusverre niet betrokken zijn 
bij het onderzoek van prof. Driehuis 
en naar ik heb begrepen evenmin bij 
het overleg over de vaststelling van 
de netto inkomstenderving en de 
verdeling van de uitkering over de 
diverse uitgevers. Ik neem aan dat 
hun omzetderving geringer zal zijn 
dan voor de dagbladen en tijdschrif-
ten, maar ik hecht er toch ook aan 
dat de NNP evenzeer betrokken 
wordt bij het overleg ter zake. In mijn 
reactie op het rapport-Driehuis zal ik 
dat aan de betrokken partijen 
meedelen. 

Dan wil ik nu nader ingaan op de 
vraag van de heer Van der Werff of ik 
bij de uitkeringen op grond van 
artikel 133 van de Mediawet een 
herhaling vrees van de concentratie-
tendens die volgde uit de schade-
compensaties in de jaren 1967 tot 
1973. Ik meen dat een dergelijke 
vrees op dit moment niet gerecht-
vaardigd is, maar het is duidelijk dat 
oplettendheid geboden blijft. Ik heb 
er onlangs nog met het bestuur van 
het Bedrijfsfonds over gesproken. 
Het kabinet heeft in de Medianota 
van 1983 verklaard, vooralsnog te 
willen afzien van een persfusiecon-
troleregeling. Wij meenden en menen 
nog steeds dat de noodzaak van het 
creëren van een dergelijk instrument 
ontbrak. Bovendien werd en wordt 
zo'n instrument uit een oogpunt van 

deregulering ook niet zo wenselijk 
geacht. Mocht het in de komende 
jaren onverhoopt komen tot perscon-
centraties die ongunstig uitwerken 
op de persvrijheid dan wel de 
pluriformiteit — laten wij overigens 
niet vergeten dat een aantal persor-
ganen nu nog steeds verschijnt dank 
zij een persfusie; fusies zijn dus niet 
noodzakelijkerwijs bedreigend voor 
de pluriformiteit — dan zullen wij 
alsnog bevorderen dat voldoende 
maatregelen genomen worden. 

De heer Van der Wer f f (VVD): 
Uiteraard ben ik het eens met dit 
laatste wat de minister zegt, namelijk 
dat een fusie op zichzelf helemaal 
niet verwerpelijk of wenselijk behoeft 
te zijn; het kan allebei. Mijn vraag 
betreft evenwel het volgende. Ik had 
ook nog de directeur van VEA 
geciteerd. De minister is daarop 
eigenlijk niet ingegaan. Mag ik 
daaruit afleiden dat hij het daarmee 
eens is? Ik herhaal het citaat: het 
mag niet zo zijn dat overeenstem-
ming tussen NDP, NOS en NOTU als 
bewijs van de geldigheid van de 
uitkomsten van Driehuis wordt 
gezien. 

Minister Brinkman: Hierbij zitten wij 
in zoverre klem dat ik moet zeggen 
dat het naar mijn gevoel beter is om 
te proberen, de belanghebbende 
organisaties, dus enerzijds de 
omroep en anderzijds de vertegen-
woordigers van de pers, het onder-
ling eens te laten worden op basis 
van enigerlei onderzoek en document 
dan dat ik, het kabinet, eigener 
beweging gaat vaststellen wat nu 
precies die schade is respectievelijk 
welke gevolgen daaraan moeten 
worden verbonden. Immers, wij 
zouden niet zo maar tot een dergelijk 
kabinetsstandpunt komen. Er is een 
enorme voorgeschiedenis. In het 
verleden is voor de strijdende partijen 
in ieder geval niet voldoende duidelijk 
geworden waar nu precies het gelijk 
ligt. Ik ben al lang blij dat er nu 
kennelijk een situatie aan het 
ontstaan is, waarin belanghebbende 
partijen het met elkaar eens willen 
worden. Ik geloof dat die bestuurlijke 
redenering voor mij even veel waarde 
heeft als een meer academische 
redenering, op basis waarvan al dan 
niet voldoende wetenschappelijk 
verantwoord kan worden geconclu-
deerd dat de schade X dan wel X 
plus 1 of X min 1 is. 

Daarmee beantwoord ik indirect de 
opmerkingen van VEA, alsook van 

andere betrokkenen, die al meerma-
len hebben gezegd: dit is toch 
eigenlijk een merkwaardige handel-
wijze van zowel omroepen als pers 
en kabinet; er vindt nu, oneerbiedig 
gezegd, een soort handjeklap plaats 
en dat is het dan. Ik weet niet of wij 
in dit geval helemaal van handjeklap 
mogen spreken, omdat het voor 
iedereen waarneembaar is dat er 
enigerlei vorm van beïnvloeding over 
en weer is. Ik wacht dus met meer 
dan gewone belangstelling het 
resultaat van de onderhandelingen 
af. Ik ben ook niet voornemens, 
daarin zelf automatisch te gaan 
interfereren. 

Ik wil ook nog ingaan op de 
"Parthenpij l" die de heer Van der 
Werff in mijn richting heeft afge-
vuurd, toen hij zich afvroeg of het 
vertrouwen in een groeiende 
opbrengst van tv-reclame zo wel 
gewettigd is. Ik heb in het slot van 
mijn betoog de heer Van der Werff 
enige malen aangehaald. Daarmee 
heb ik echter geen onrecht willen 
doen aan anderen die ter zake vragen 
hebben gesteld. Zijn vraagstelling 
was op dit onderdeel evenwel 
misschien het meest concreet. 

Blijkens het rapport van de heer 
Driehuis hebben de persondernemin-
gen een bijna onbegrensd vertrou-
wen in de werfkracaht en de 
afzetmogelijkheden van de STER-
zendtijd. Ik neem aan dat de heer 
Smeekes dat als een compliment uit 
onverwachte hoek beschouwt. De 
cijfers van de STER wijzen uit dat de 
vraag naar STER-seconden nog altijd 
het, groeiende, aanbod overtreft. 
Wanneer de omstandigheden globaal 
dezelfde blijven, denk ik dat de STER 
nog een zeker groeipotentieel heeft. 
Maar omstandigheden kunnen zich 
snel wijzigen. Bij de eventuele 
totstandkoming van een Vlaams 
commercieel net ontstaat wat wij 
met enige understatement zouden 
mogen noemen een "nieuwe 
situatie". Dat geldt uiteraard a 
fort iori , indien er in Nederland een 
duaal bestel komt. 

In dergelijke gewijzigde omstandig-
heden is het heel goed mogelijk dat 
er ingrijpende veranderingen 
optreden in de advertentie-stromen, 
waarbij de expansie van de STER 
onder druk kan komen te staan. Maar 
het is ook denkbaar dat bij een 
verdergaande verruiming van de 
etherreclame in het commerciële 
compartiment van het duale bestel 
de STER een aanzienlijke expansie 
realiseert; waarmee maar weer eens 
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wordt aangetoond hoe moeilijk het is 
om betrouwbare voorspellingen te 
doen op dit terrein. Bovendien is het 
kenmerk van de toekomst nu juist dat 
zij nog moet komen en daarom 
onzeker is. 

De heer Holdijk heeft terecht 
gewezen op de mogelijkheden die de 
Mediawet aan uitgevers van persor-
ganen biedt. Op beperkte schaal 
kunnen zij participeren in de op-
brengst van de STER, terwijl zij ook 
een kabelkrant en vormen van 
abonneetelevisie mogen exploiteren. 
Maar intussen moet gewaakt worden 
voor het ontstaan van mediamonopo-
lies, terwijl evenzeer aandacht moet 
worden besteed aan de positie van 
uitgevers die niet deelnemen in een 
commerciële omroeponderneming en 
die daardoor of mede daardoor in 
een financieel slechte positie zouden 
kunnen geraken. Zo kan ongeveer de 
parafrase luiden van de reactie van 
de heer Holdijk op de memorie van 
antwoord. Hij vroeg zich af of het, 
gelet op dergelijke ontwikkelingen, 
geen tijd wordt om na te denken over 
de oprichting van een bedrijfsfonds 
voor de uitgeverij. Ik wil hierop graag 
het volgende zeggen. Het gevaar 
voor mediamonopolies wordt pas 
echt actueel, wanneer het in ons land 
mocht komen tot een zogeheten 
duaal bestel, waarbij uitgevers op 
voet van gelijkwaardigheid met 
omroeporganisaties deelnemen in de 
exploitatie van commerciële omroep. 
Dan — ik onderstreep " d a n " — moet 
ook bezien worden wat te doen met 
de uitgevers die niet deelnemen aan 
zo'n onderneming en die wellicht 
mede daardoor in een benarde 
financiële positie belanden. 

Ik kom vervolgens op het bedrijfs-
fonds voor de uitgeverij. In deze 
Mediawet krijgt het bedrijfsfonds 
voor de pers een wettelijke basis, 
hetgeen overigens ook door de heer 
Holdijk met instemming is begroet. Ik 
meen dat wij met de werkingssfeer 
van dit bedrijfsfonds, alsmede met 
het beschikbaar gestelde instrumen-
tarium om de doelstellingen van het 
fonds te verwezenlijken, voldoende 
zijn toegerust voor de komende jaren 
die — ik realiseer mij dit zeer wel — 
ongetwijfeld turbulent zullen kunnen 
worden. Aan een bedrijfsfonds voor 
de uitgeverij bestaat mijns inziens 
geen behoefte. 

Voorzitter! Met die opmerkingen 
ben ik aan het einde van mijn betoog 
in eerste termijn gekomen. Ik heb mij 
uiteraard gerealiseerd dat ik over de 
pers minder heb gesproken dan over 

de omroep. Ik heb dit gedaan omdat 
de vragen met betrekking tot de pers 
minder in aantal waren dan die met 
betrekking tot de omroep. Ik hoop 
echter dat voldoende duidelijk is 
geworden - ook uit het laatste deel 
van mijn betoog — dat ik wel degelijk 
ook zeer alert de ontwikkelingen op 
het terrein van de pers wil blijven 
volgen. En juist ook blijvende 
discussies over de positie van ons 
omroepbestel, met daarin op wat 
langere termijn mogelijk ook een 
positie voor de pers, maken het 
noodzakelijk zeer nauwlettend die 
positie van de pers te blijven volgen. 

Ik heb op verzoek van enkele leden 
van uw Kamer, Voorzitter, de vrijheid 
genomen wat te filosoferen buiten 
het voorliggende voorstel om. Ik 
hoop dat u mij dit niet kwalijk zult 
nemen. Ik heb ook op dit punt graag 
willen proberen, zo gedetailleerd en 
concreet mogelijk in te gaan op de 
vragen die zijn gesteld. Ik hoop dat 
het antwoord voldoende overtuigend 
is geweest om een ruime meerder-
heid van uw Kamer — zo mogelijk 
zelfs uw gehele Kamer - te overtui-
gen van het nut van dit noodzakelijke 
intermezzo in medialand. 

De Voorzitter: Hiermede zijn wij 
gekomen aan het einde van de eerste 
termijn van deze beraadslaging. Wij 
zullen nu pauzeren tot 14.15 uur. De 
vergaderingen van de commissies 
die oorspronkelijk in het komende uur 
waren gepland, zijn verschoven, zoals 
de leden zullen hebben bemerkt. De 
pauze zal derhalve voldoende zijn 
voor zowel de lunch als voor het 
extra beraad dat door sommige 
fracties is gevraagd. 

De vergadering wordt van 13.11 uur 
tot 14.1 5 uur geschorst. 

Voorzitter: Feij 

D 
De heer Van der W e r f f (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! In eerste 
instantie heb ik veel ti jd nodig gehad, 
maar het is dan ook een belangrijk 
wetsvoorstel met een aantal 
vernieuwende opties. Ik heb toen een 
aantal dilemma's aangestipt die 
deels eigen zijn aan elk omroepbestel 
en die deels kenmerkend zijn voor 
het omroepbestel in Nederland, 
zowel in het verleden als in het 
heden. Ik kan, zeker ook dank zij het 
uitvoerige en op veel punten zeer 
bevredigende betoog van de 

bewindsman - waarvoor ik hem 
hartelijk dankzeg — dan ook kort zijn. 

De bewindsman heeft een beetje 
raillerend gevraagd, welke lering je 
moet halen uit een aantal van her en 
der weggehaalde uitspraken. Het was 
mijn bedoeling om aan te tonen dat 
de gevoelens van waardering, c.q. 
van onbehagen nog wel eens aan 
wisseling onderhevig zijn — zowel 
variabel in de tijd als bij bepaalde 
bevolkingsgroepen - ten aanzien 
van een bepaald bestel, welk bestel 
dan ook. Dat kan de vakbond, de 
werkgever, de krijgsmacht en het 
omroepbestel zijn. Het typische is, 
dat degenen die zich aan zo'n bestel 
verknocht voelen, dit vaak te 
rooskleurig zien en te weinig in 
perspectief met de tijd waarin men 
leeft. 

Mijn tweede opmerking, waarvan ik 
veronderstel dat de bewindsman en 
mijn fractie helemaal op dezelfde lijn 
zitten, betreft het volgende. Media 
zijn uiteraard cultuurdragers. Dat 
geldt even goed voor de geschreven, 
de luister als voor de hoor/kijk media. 
Uiteraard is daarbij een duidelijk en 
fundamenteel verschil in benadering, 
deels afhankelijk van het medium en 
deels afhankelijk van de gegroeide 
tradities en ontwikkeling. Ik wil daar 
graag in meegaan. Ons gaat het 
erom, dat met dit wetsvoorstel een 
ontwikkeling in de richting van een 
duaal bestel mogelijk wordt gemaakt. 
Voor welke termijn die mogelijkheid 
open staat, is een punt waarop de 
minister nog geen direct antwoord 
heeft gegeven. Ik heb er wel iets over 
gezegd in eerste instantie, maar ik 
veronderstel dat wij nu nog geen 
behoefte hebben aanmat antwoord. 
Het gaat er vooral om, dat in geval er 
een commercieel derde net komt, 
twee publieke netten opgeschoond 
zullen kunnen worden van semi-com-
mercialiteit. De bewindsman heeft 
daar terecht op gewezen. Op die 
twee netten kan men well icht de 
programmatische kwaliteit meer, 
beter en effectiever concentreren 
dan nu soms het geval is. Wel zou er, 
onzes inziens, in dat geval geen 
plaats meer zijn voor de STER op die 
netten. Ik heb dat reeds in eerste 
termijn betoogd. 

Ik kom nu toe aan het punt 
betreffende het bestuur van de NOS, 
de onafhankelijke leden. Ik kan mij 
voorstellen, dat de bewindsman — 
uiteraard na evaluatie van de situatie 
over een paar jaar — zou bekijken of 
de invulling aanleiding zou geven om 
de artikelen 18.1 en 18.3 enigszins te 
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veranderen. Ik noem bij voorbeeld 
een pariteit van omroepverenigings-
leden — dat wil zeggen de vertegen-
woordigde van de zendgemachtigde 
— en kroonleden. Pariteit is op zich 
zelf wel aardig. Daarmee zou meteen 
een "BBC-acht ige" constructie 
worden geïntroduceerd die een 
belangrijke component kan zijn in het 
niet-commerciële deel van ons duaal 
bestel. 

Voorzitter! Iedereen wil natuurlijk 
een zo optimaal mogelijke taakuitoe-
fening. Ons ging het erom, dat het 
toekomstige bestuur niet te veel 
moet wil len: qui trop embrasse, mal 
étreint. 

Over de inwerkingtreding van het 
wetsvoorstel, indien dat wordt 
aanvaard, wil ik het volgende zeggen. 
Als ingangsdatum is 1 januari 
genoemd. Terecht is al gesteld door 
de ondernemingsraad dat de 
werknemers hierachter staan en dat 
de bedrijfsvoering van het facilitair 
bedrijf daarmee is gediend. Een al te 
lange periode van voorbereiding kan 
tot overbodig detaillisme leiden. De 
voorbereidingscommissies zitten in 
de startblokken, zoals de minister 
ook heeft betoogd. Zij kunnen het 
best zelf aan. Ik heb echter over het 
reorganisatienetwerkplan een vraag. 
Hoe verhoudt zich dat nu tot de 
vrijheid van de werkgroepen die nog 
ingesteld zullen worden maar die op 
het moment van instelling daarop 
mentaal voorbereid zijn? Hoe 
verhouden zich de werkzaamheden 
die zij naar eigen inzicht kunnen 
regelen en de prioriteiten die zij zelf 
kunnen stellen bij de voorbereiding 
van de nieuwe rechtspersonen die er 
zullen komen tot de intenties van de 
minister? 

Ik weet eigenlijk niets van organi-
satiedeskundigheid; dat begrijpt 
men. Als je echter stilstaat bij de 
organisatie van de termijn van 
invoering, dan weet een ieder dat er 
in zo'n geval op sommige momenten 
duidelijk een lakonieke sfeer kan 
ontstaan. Mensen gaan luchthartig 
spreken over hetgeen zij wel dan niet 
moeten. Soms laten zij duidelijk zien 
dat zij de leiding nog steeds vast in 
handen hebben, met alle ellende van 
dien. Men krijgt uit perspublikaties de 
indruk, dat het NOS-bestuur daarvan 
niet helemaal vrij is en dat het daarop 
geen uitzondering vormt. Juist in het 
verlengde van de argumentatie van 
de bewindsman, is het derhalve goed 
om aan 1 januari vast te houden. Het 
NOS-bestuur zou dan enigszins 
moeten handelen als een demissio-

nair kabinet. Het moet dan de 
lopende zaken behandelen doch 
geen nieuwe initiëren. Het is volstrekt 
duidelijk dat er in dat stadium voor 
gezorgd moet worden, dat die 
termijn niet al te lang duurt, anders 
moet men nieuwe dingen aanpakken. 
Ik stel hierbij dat het psychologisch 
te lang in de lucht hangen van welke 
implementatie van wetgeving en 
besluitvorming dan ook, altijd weinig 
bevredigend is. Wederom, ik ben 
geen econoom, maar een gebroken 
boekjaar is meer arbeidsintensief 
voor elke organisatie. Op 15 oktober 
1986 is in overleg in een commissie 
van de Tweede Kamer deze datum 
als een gefixeerd gegeven bespro-
ken. Iedereen is op die datum dus 
min of meer ingesteld. 

Wi j zijn erg verheugd met de 
toezegging van de bewindsman om 
artikel 90 vooralsnog niet in werking 
te laten treden, maar deze wel onder 
handbereik te houden. Ik vind dat 
heel plezierig. Wij kunnen daarmee 
helemaal instemmen. Uiteraard 
onderschrijven wij dat er, met 
inachtneming dat de betrokkenen 
verantwoord handelen, hele goede 
afspraken gemaakt moeten worden 
door de omroepen en het bedrijf, 
volgens de door de minister geschet-
ste hoofdlijnen. Als dat inderdaad 
niet kan, dan zal het de verantwoor-
delijkheid van de minister zijn om 
alsnog artikel 90 in werking te doen 
treden. 

Over de WAGGS wil ik het 
volgende opmerken. Wij hebben met 
teleurstelling kennis genomen van 
het standpunt van de minister dat het 
bedrijf onder de WAGGS moet 
vallen. In eerste termijn hadden wij al 
gezegd dat dit een ernstige belem-
mering voor de zelfstandige markt en 
voor het functioneren van het bedrijf 
betekent. Ik wil herhalen wat ik heb 
gezegd, omdat dit een belangrijk 
punt is voor de toekomst. De minister 
stelt dat ook een onderneming in de 
marktsector financiële plafonds kent. 
Dat dankt je de koekoek! Die 
plafonds worden dan niet door de 
WAGGS gegeven, maar door de te 
halen bedrijfsresultaten, door de 
markt. De redenering dat bestellin-
gen van omroepen bij het bedrijf 
worden betaald uit gemeenschaps-
gelden, lijkt mij toch wat gewrongen. 
Dit geldt ook voor de verwijzing naar 
de financiering van de beheerstaken. 
Nog geen kwart van de bei. ,fsactivi-
teiten valt onder de beheerstaken. De 
vraag is of de betaling uit de 
schatkist wel een criterium is. Welnu, 

3 0 % van deze gelden zijn afkomstig 
uit de reclame-opbrengsten van de 
STER. 

Een ander punt is dat, als de 
opdrachten van de omroepen bij 
andere audiovisuele bedrijven 
worden geplaatst — dat is loopt op 
vanaf 2 5 % - die bedrijven terecht 
niet aan de WAGGS kunnen worden 
onderworpen. Dan treedt voor het 
bedrijf toch ongunstige concurrentie-
vervalsing in. Een in beginsel tijdelijke 
gedwongen winkelnering kan geen 
verklaring zijn, omdat ook voor die 
situaties prijsvergelijking met de 
marktsector zou moeten plaatsvin-
den. Moet het bedrijf ook op de 
niet-omroepmarkt zijn diensten 
verkopen tegen concurrerende 
prijzen, dan moet het ook kunnen 
concurreren met de arbeidsvoor-
waarden die daar gelden. Welnu, op 
het moment dat de WAGGS bestaat, 
kan dat niet. 

Ik kom met een laatste argument. 
Ik weet dat de bewindsman de 
McKinsey-rapportage in dezen hoog 
aanslaat. Het komt dan ook niet van 
mij, maar toch van deskundigen op 
dit gebied. McKinsey beveelt 
uitdrukkelijk flexibiliteit van arbeids-
voorwaarden aan, in het bijzonder 
ook gelet op de uitstroom van 
gekwalificeerde medewerkers. Dat is 
voor McKinsey een van de kritische 
succesfactoren. 

De bewindsman heeft in dit 
verband een budgetcontract 
genoemd. Dit geeft echter onvol-
doende soelaas. Het beperkt onnodig 
de mogelijkheden tot een slagvaardig 
reageren op de arbeidsmarkt. Wij 
verzoeken de bewindsman dan ook 
dringend, op dit punt zijn standpunt 
nog eens te bezien. Anders weet de 
linkerhand weliswaar niet wat de 
rechterhand doet, maar pakt de 
linkerhand wel weg wat de rechter-
hand aanbiedt of omgekeerd. 

Voor 23 april aanstaande moet het 
kabinet antwoord geven in verband 
met het geschil over de kabelrege-
ling. Het betreft het advies van de 
Europese Commissie. Als Nederland 
dit nu verliest en er een afwijzend 
antwoord komt op het antwoord van 
het kabinet, wat betekent dit dan op 
langere termijn na alle procesgang? 
Is dan toch niet een steviger in de 
wet vastgelegd duaal bestel een 
oplossing in dezen? 

Wat Socutera betreft, heeft de 
bewindsman zowel in eerste instantie 
als daarvoor in de beantwoording van 
vragen van onder meer onze fractie 
gesteld dat de verantwoordelijkheid 
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formeel bij het NOS-bestuur ligt, 
maar dat er uiteraard een overlegsi-
tuatie is, waarbij het NOS-bestuur 
ook moet leren zijn nieuwe verant-
woordelijkheid op dit punt te kennen. 
Ik onderschrijf het uitgangspunt van 
de minister dat uit praktische 
overwegingen het vermijden van 
versnippering van tal van kleine 
zendgemachtigden de voorkeur kan 
verdienen. Het is echter wel duidelijk 
dat onze fractie, indien het NOS-be-
stuur tekort zou schieten in zijn 
wettelijke verplichtingen in dezen, 
uitdrukkelijk van deze bewindsman of 
zijn opvolger een wetsvoorstel 
verwacht om die zaak recht te 
trekken. In dit stadium menen wij dat 
er geen noodzaak en eigenlijk ook 
geen reden is voor een soort motie 
van wantrouwen ten aanzien van de 
wetgeving die wij nu behandelen of 
de minister, maar ook niet ten 
aanzien van het nieuwe NOS-be-
stuur. Serieus acht de fractie de 
situatie wel, juist vanwege de 
argumenten die ik ook in eerste 
instantie heb gegeven. 

Voorzitter! Wij delen de mening 
van de bewindsman over het in 
dezen niet honoreren van de 
adviesaanvrage aan de Raad van 
State. Ik ga hier in verband met de 
tijd echter niet verder op in. Ik wil wel 
nog het volgende kwijt. De provincia-
le omroepstichtingen kunnen dus 
met artikel 48 in de hand hun 
redactionele en journalistieke 
onafhankelijkheid gewaarborgd 
weten en dat ook tegenover provinci-
ale staten duidelijk maken. Ik stem 
daarmee in. Ik hoop echter wel dat 
de minister de nieuwe provinciale 
staten daar nog wat voorlichting over 
zal geven. 

Ik kom op de kans op een behoor-
lijke programmatische invulling op 
provinciaal gebied. Ik was verheugd 
over het idee van een opwaartse 
ondersteuning, dat door de minister 
genoemd is. Het gaat er echter om in 
hoeverre een becijfering van de 
bekostiging nu in een deelgebied van 
een aantal provincies, of dat nu 
Noord-Holland of Noord-Brabant is, 
een geëigende meetlat kan zijn voor 
het totaal van wat de provinciale 
omroepen behoeven. 

Het zal duidelijk zijn dat de 
inconsistentie van OLON/ROOS door 
mij betreurd blijft. De minister weet 
hoe gering de bereidheid vanuit de 
werkvloer vaak is om een koepel te 
bekostigen. Juist in dit geval wil de 
minister toch ook dat die koepel, in 

casu de ROOS, ook voor hem een 
behoorlijke gesprekspartner is. 

De behandeling van de persaange-
legenheden, ook de schriftelijke, 
heeft mij slechts ten dele overtuigd. 
Ik geloof dat een discussie daarover 
op dit moment niet verstandig is, ook 
al vanwege de tijd. Ik miste echter 
wel een commentaar van de 
bewindsman op de stelling die ik van 
De Nederlandse Dagbladpers had 
overgenomen. Gelden die nu ter 
ondersteuning van de pluriformiteit 
van de pers uit STER-middelen 
gehaald worden, zouden eigenlijk 
principieel uit de algemene middelen 
dienen te komen. Dan kan je namelijk 
een volledig duidelijke positie 
innemen. 

Voorzitter! Uit de aard der zaak is 
er kritiek op de Mediawet. Er moet 
echter zeker geconstateerd worden 
dat de vigerende Omroepwet toch 
eigenlijk niet goed meer of niet meer 
functioneert. Wij waren verheugd dat 
de minister zelf constateerde dat dit 
wetsvoorstel een noodzakelijk 
intermezzo was. Hij sprak daarmee 
zowel de noodzaak, als het feit van 
het intermezzo uit. Uit andere 
ervaringen weten wij evenwel dat 
woningnoodwoningen soms erg lang 
kunnen blijven staan. De minister 
zinspeelde er ook op dat dit wets-
voorstel misschien een langere 
tijdsduur zal gelden dan nu door ons 
gemeend wordt. Daarom frappeerde 
het mij echter wel dat de minister 
niet is ingegaan op mijn opmerking 
over de hele technologische 
ontwikkeling die tussen 1999 en 
2009 zal plaatsvinden. 

D 
De heer T u m m e r s (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Een deel van het 
antwoord van de minister heeft het 
wetsvoorstel gekenmerkt als een 
intermezzo. Onze kritiek wilde erop 
wijzen dat er risico's zitten in deze 
intermezzo-conceptie. Andere 
fracties dan die van de Partij van de 
Arbeid hebben die kritische begelei-
ding naar de mening van de minister 
minder toegespitst. Wij zeggen niet 
dat die andere dan minder zicht 
gehad zouden hebben op de risico's 
die wij genoemd hebben. Het 
betekent echter ook niet dat, als wij 
verder gegaan zijn in onze kritiek, wij 
de grens van constructief overleg 
zouden hebben gepasseerd. De 
uitdaging om aandacht te besteden 
aan de bekritiseerde punten, is stevig 
beklemtoond. Wij wisten heel wel dat 

het antwoord van de minister op zijn 
beurt dan ook een sterke uitdaging 
zou worden. Voor ons blijft het 
intermezzo het risico inhouden, dat 
het initiatief om het te beëindigen bij 
de omroepen ligt, die het intermezz-
zo met behulp van het regeerakkoord 
kunnen afvlaggen. Wij erkennen de 
uigangspunten van de regering wel, 
maar wij geven onze stem liever aan 
een meer volkomen wet, die toont 
dat de minister greep heeft op de 
ontwikkelingen die na het intermezzo 
aan de orde zullen zijn. De minister 
noemde mij een recensent. De 
recensent behoeft niet zelf te zingen 
om kritisch te mogen zijn. Hij behoeft 
zelfs niet te kunnen zingen om 
kritisch te mogen zijn. De PvdA — 
daarop duidde de minister natuurlijk 
— is wel degelijk bezig met de 
problematiek van de media, al is het 
WBS-rapport nog niet aanvaard. In 
ieder geval is het een uitdaging tot 
discussie en meningsvorming en 
gedurende het intermezzo zal het 
stellig aan de orde komen. Een vijftal 
leden van onze fractie ziet in de 
punten van kritiek die wij hebben 
genoemd, toch nog zoveel bezwaren, 
dat zij hun stem niet aan het aan de 
orde zijnde wetsvoorstel zullen 
geven. 

Wij zijn erkentelijk voor de 
toezending van een aantal stukken. 
Dat is recent toegestuurd per brief 
van 13 april 1987. Daarbij voegen wij 
onze erkentelijkheid voor de behan-
deling van artikel 90. Het punt 
betreffende de uitstel van de 
inwerkingtreding van de wet laten 
wij , vooral na de meest recente 
meningen die wij daarover op onze 
tafel hebben gekregen, over aan het 
overleg dat de minister zal voeren 
met Hilversum, wanneer dat nodig is. 
De welwillendheid om ook overleg te 
voeren wat betreft Socutera en 
andere instellingen, ervaren wij ook 
als plezierig. De kwestie van de 
sponsoring blijft een precaire 
kwestie. Wij zijn er niet tegen, maar 
een goede leidraad voor het omgaan 
met sponsoring zien wij nog niet Wij 
vinden wel dat die er moet komen 
om ervoor te zorgen dat hetgeen zich 
op dat gebied ontwikkelt, ook tijdig 
voldoet aan hetgeen wij publiekelijk 
wat dat betreft kunnen accepteren. 

Wij zullen niet in herhalingen vallen 
wat betreft een aantal vragen 
waarover nog te praten zou zijn, om 
op die manier een soort uitleg van 
explicatievragen te krijgen. Dat laten 
wij maar achterwege. Een nieuw punt 
dat nog een vraagteken is, betreft de 
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zogenaamde omgelegde geldstroom. 
De verplichte investeringen die uit 
luister- en kijkgelden naar de 
omroepen toe komen, zouden, als ik 
de minister goed versta, voor een 
belangrijk gedeelte gebruikt moeten 
worden als financieringsgeld, als 
voorschot voor het bestellen en 
betalen van diensten bij het facilitair 
bedrijf. Als dat werkelijk zo is, dan is 
er voor de omroepen natuurlijk een 
groot nadeel aan verbonden, om nog 
niet te spreken van renteverlies 
wanneer die gelden zijn overge-
maakt. Daarover zouden wij graag 
nog iets horen. 

Ten slotte. Een stem voor kan ook 
een stem zijn tegen de toestand die 
ontstaat wanneer de noodzakelijke 
regelingen die in dit wetsvoorstel 
zitten, operationeel worden. Dat is zo 
ongeveer ons standpunt. Aan het 
einde nog een kleine opmerking. Ik 
vond het een beetje gênant om te 
horen hoe er werd gesproken over 
het sensationele en het infantiele. Ik 
denk dat de infanten de minister dit 
niet in dank afnemen. 

D 
Mevrouw T iesinga-Autsema (D66): 
Mijnheer de Voorzitter! Er zijn 
mensen die vandaag en eerder al 
tegen mij gezegd hebben: zeg 
Tiesinga, waarom maak jij je nou zo 
druk, want die fractie van jou gaat 
toch tegenstemmen. Dat is natuurlijk 
wel waar — dat zeg ik al bij voorbaat, 
maar de minister weet dat al — maar 
als de oorlog is uitgebroken, dan 
mag ik er toch nog wel aan meedoen, 
al was ik er tegen dat die begon. Ik 
wil niet zeggen dat de minister en ik 
oorlog voeren. Integendeel, wij 
kruisen de degens, kijken vervolgens 
strak naar elkaar en grijnzen, maar 
wij zijn het niet met elkaar eens. Dat 
betekent dat mijn tweede termijn 
enige omvang heeft. Ik wil dat niet 
nalaten. 

Ik dank de minister hartelijk voor 
zijn antwoorden en voor de aandacht 
die hij ook aan mijn interventie heeft 
besteed. Ik zal voor zover nodig, nog 
op een aantal opmerkingen ingaan en 
ik zal daarbij betrekken de interven-
ties van een enkele grotere partij, om 
het wat spannender te maken. 

Het betoog van de heer Kuiper 
heeft bij mijn fractie respect afge-
dwongen door de gedegen wijze 
waarop hij de materie behandelt. Hij 
heeft de vorige keer een opmerking 
gemaakt over lof van de oppositie die 
een beetje dubieus kan zijn, maar ik 

bedoel het oprecht. Zijn interventie 
bevatte natuurlijk een aantal 
aspecten, waarvan D66 met het CDA 
fundamenteel van mening verschilt. 
Zo knoopt hij bij voorbeeld een heel 
andere conclusie vast aan de 
voorstudie van de WRR inzake de 
Omroepwet en het beleid, dan wij 
doen. Ook wij menen dat het recent 
gepubliceerde concept-reclamebe-
sluit alleen na een revolutionaire 
amendering een bijdrage kan leveren 
aan de geloofwaardigheid van de 
wet. Even dachten wij dat deze 
geachte afgevaardigde — ik heb het 
nog steeds over de heer Kuiper -
suggereerde dat de mensen die zich 
zorgen maken over de constitutionele 
aspecten van dit wetsvoorstel, een 
grote hang hebben naar commercie 
en industriële belangen. Bij nadere 
lezing van zijn speech bleek dat 
gelukkig wat genuanceerder te 
liggen. Wij willen dat ook graag 
tegengesproken hebben. 

Voor mijn fractie ligt deze kwestie 
heel duidelijk. Wij kennen geen 
andere instantie die bevoegd is tot 
toetsing of bepalingen in een 
wetsvoorstel in strijd zijn met de 
Grondwet, dan de wetgever zelf. Wij 
hebben, in tegenstelling tot andere 
landen, niet zo'n andere instantie. 
Juist omdat wij die niet hebben, 
behoort de wetgever daar zeer 
nauwlettend op toe te zien. Het is 
overigens opvallend — misschien 
komt dat doordat een zeer gewaar-
deerd staatsrechtgeleerde in de 
VVD-fractie al enige tijd ziek is — dat 
noch het CDA noch de VVD, dat vind 
ik echt een beetje schrijnend, een 
woord gewijd heeft aan de constituti-
onele zaken, die mogelijk, naar 
mening wel degelijk te maken met dit 
wetsvoorstel. 

Ik zal nu ingaan op de opmerkin-
gen van de minister, in onze richting 
gemaakt, over de vraag of er sprake 
is van strijd met de Grondwet. Wij 
blijven van mening dat de minister 
van WVC en het Commissariaat voor 
de media in het wetsvoorstel op 
verschillende plaatsen bevoegdhe-
den krijgen die zich niet verdragen 
met genoemde wetsvoorstellen. 
Artikel 17, lid 2, verbiedt niet alleen 
het voorafgaand inzage vragen, maar 
elk voorafgaand toezicht op de 
inhoud van programma's. Het feit dat 
voorafgaand toezicht mogelijk wordt, 
levert de facto voorafgaand toezicht 
op. Wij hebben ter ondersteuning 
van onze opvatting, er onder andere 
op gewezen dat het ontheffingenstel-
sel achterhaald is door het Van 

Tilburg-arrest en latere jurispruden-
tie, die zich keren tegen regelingen 
- de minister heeft daar een andere 
draai aan gegeven — die de moge-
lijkheid openlaten voor misbruik van 
bevoegdheid door de overheid. De 
opmerkingen die de minister 
daaromtrent heeft gemaakt, hebben 
mijn fractie niet kunnen overtuigen. 

Wij danken de minister voor zijn 
expliciete melding dat artikel 7, lid 4, 
restrictief kan worden uitgelegd. 

De minister heeft een opmerking 
gemaakt over het geschil dat de staat 
met de NOS heeft. Hij heeft onze 
vraag gememoreerd of het juist is 
dat een procespartij van haar 
wetgevende bevoegdheid gebruik 
maakt om een uitspraak in een 
proces voor haar gunstig te laten 
uitvallen. Ik heb daarmee bedoeld 
dat de wetgever door een snelle 
invoering van de Mediawet druk op 
de ketel kan zetten. Daartegenover 
stelt de minister de vraag of het wel 
juist is dat in het omgekeerde geval 
een partij haar zaak voorlegt aan de 
rechter om een formele wet te 
voorkomen. Met permissie, Voorzit-
ter, maar dat vind ik onzin. Dat is 
appels met peren vergelijken. De 
tegenpartij in het proces heeft in dit 
geval geen enkele mogelijkheid meer. 
De minister wil snelle inwerkingtre-
ding van de Mediawet. Hij zet druk 
op de ketel, want hij wil de invoe-
ringsdatum van 1 januari 1988 halen. 
Ik heb gehoord dat 1 april 1988 uit 
den boze is. Dit proces speelt nog 
een rol. Zodra dit wetsvoorstel hier 
wordt aanvaard, is de rechter, die 
belast is met het proces tegen de 
staat, machteloos. De NOS kan dit 
proces dan op haar buik schrijven. De 
rechter mag namelijk de Mediawet 
niet aan de Grondwet toetsen, dus is 
het afgelopen. Dat heb ik willen 
zeggen. Ik proef hier toch een zekere 
mate van onredelijkheid in. 

De minister blijft volhouden dat het 
wetsvoorstel op essentiële hoofdpun-
ten onveranderd is gebleven. Ik ken 
de redenering van de minister en van 
het CDA. Er zijn punten, hoofdpunten 
en essentiële hoofdpunten. Daarover 
verschillen wij duidelijk van mening. 
Je kunt die als politiek of als 
inhoudelijk van aard beschouwen. 
Wij hoeven elkaar daar niet kwaad 
over aan te kijken. Als wij de 
geciteerde passage uit het advies van 
de interdepartementale commissie 
voor harmonisatie van de wetgeving 
bezien, kunnen wij kort zijn. Ove-
rigens heeft ook de woordvoerder 
van de PvdA deze passage geciteerd. 
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Wij vinden dat dit advies van 
toepassing is, in welke fase van de 
behandeling je ook bent. Wat wij 
kennelijk als zwaarwegend ervaren, 
ervaart de minister niet als zodanig. 

Onzes inziens was de zorgvuldig^ 
heid ermee gediend geweest als de 
regering zich met een hernieuwde 
adviesaanvrage tot de Raad van 
State had gericht. Vooral gezien de 
uitslag van de recent gehouden 
verkiezingen van de provinciale 
staten, zou de minister hier wat 
welwillender tegenover hebben 
kunnen staan. Dat had geen kwaad 
gekund. De regering is tegenwoordig 
erg gevoelig voor de vraag of zaken 
nog door de Kamer in oude samen-
stelling moeten worden behandeld of 
door de Kamer in nieuwe samenstel-
ling. Wij hebben daar vandaag al een 
voorproefje van gehad. Voor ons 
blijft overeind dat de minister meer 
waarde hecht aan het over de streep 
halen van dit wetsvoorstel dan aan 
de juridische kwaliteit ervan. Ik heb 
de regeringspartijen op dit punt 
uitgedaagd, maar zij hebben hier 
helaas niet op gereageerd. 

Om wille van de tijd zal ik kort zijn 
over het Coditel-arrest. Ik heb 
namelijk nog meer op mijn lever. Ook 
op dit punt hebben de minister en ik 
een ander uitgangspunt. Coditel 
handelt over het auteursrecht. Als dit 
niet Coditel wordt geregeld, dan 
geldt artikel 59 van het EG-Verdrag 
onverkort. Het is jammer dat de 
minister ten aanzien van de artikelen 
65 en 70 geen novelle wil toezeggen. 
Het zij zo. Ik vind dit opnieuw een 
staaltje van slechte wetgeving. 

De heer Van der Werff heeft in zijn 
betoog veel culturele ommetjes 
gemaakt en dat spreekt mij aan. Ik 
ken zijn betoogtrant al een aantal 
jaren. Uit zijn verhaal zijn mij een 
aantal dingen bijgebleven. Het was 
aardig om hem te horen herinneren 
aan het vooroorlogse verbod om in 
programmabladen te adverteren, 
aangezien daarmee winst kon 
worden gemaakt. Vandaag de dag 
zijn de omroepgidsen, waarvan er 
wekelijks meer dan 4,5 min. worden 
verspreid, één van de dankbaarste 
gedrukte media op dit punt. Je kunt 
in één klap bijna de gehele Neder-
landse bevolking bereiken. De heer 
Van der Werff zal het ongetwijfeld 
als een anachronisme beschouwen, 
wanneer deze tijdschriften ook nu 
nog geen advertenties mogen 
opnemen. 

Ook het monopolie van het 
publiceren van gegevens van 

programma's dateert uit die dagen. 
In samenhang met het weren van 
advertenties kan ik mij dat nog 
voorstellen. Maar het heeft mij toch 
wel ernstig teleurgesteld dat de heer 
Van der Werff kennelijk zijn liberale 
beginselen verloochent door in zijn 
uitgebreid cultuurhistor isch betoog 
in alle talen te zwijgen over het 
anachronisme van het monopolie op 
de programmagegevens. Zou er niet 
alle aanleiding toe zijn, nu er in de 
programmabladen mag worden 
geadverteerd, om ook andere 
gedrukte media toe te staan naar 
eigen goeddunken programmagege-
vens te publiceren? Wij vinden dit 
nog steeds een groot gemis. 

De heer Van der Werf f (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Voor de 
duidelijkheid: ik heb er wel een vraag 
over geformuleerd, maar ik kan het 
zo gauw niet vinden. Het was echter 
een heel korte, dus die vraag is 
mevrouw Tiesinga-Autsema ontgaan. 

Mevrouw Tiesinga-Autsema (D66): 
Ja, kennelijk de minister ook, want ik 
heb er geen duidelijk antwoord op 
gehoord. Het is ook aan de minister 
well icht een suggestie, zodat de heer 
Van der Werff ook die kleine vraag 
beantwoord krijgt. 

De heer Van der Wer f f (VVD): U 
heeft dus geen monopolie op die 
vraag? 

Mevrouw Tiesinga-Autsema (D66): 
Mijnheer de Voorzitter! Via u wil ik 
aan de heer Van der Werff melden 
dat wij zelden een monopolie 
hebben. 

Ik heb nog enkele kanttekeningen 
bij de programmastichting. Ik ben 
met de heer Van der Werff van 
mening dat het bestuur van deze 
stichting uitzonderlijk veel bevoegd-
heden heeft en dat het takenpakket 
van de programmastichting ruimer is 
dan ook wij wenselijk achten. De 
minister heeft daarop gereageerd in 
wat andere zin. Om die reden heeft 
onze fractie aan de overkant ook 
steeds betoogd, dat er een zelfstan-
dig samenwerkingsorgaan van alle 
zendgemachtigden moet komen dat 
hun gezamenlijke belangen behartigt. 
Ik stel opnieuw, dat wij daarvan in 
het wetsvoorstel helaas niets 
terugvinden. Van meet af aan 
pleitten wij er ook voor, dat de 
geprojecteerde programmastichting 
volledig zou worden onttrokken aan 
de bestuurlijke invloed van de 

omroepverenigingen, die nu maar 
liefst acht van de dertien zetels zullen 
claimen. Dit wilde ik toch nog eens 
gezegd hebben. 

Voorzitter! Wij hebben met 
vreugde kennisgenomen van het 
antwoord van de minister ten aanzien 
van artikel 90. Hij is dus voornemens 
om dat niet in te voeren. Wij zijn hem 
daar dankbaar voor en menen dat het 
een goede zaak is. Wij hopen dat het 
lukt om voor 1 januari 1988 of iets 
later - wat wij hopen — tot goede 
afspraken te komen. Mocht dat niet 
goedgaan, dan moet er inderdaad 
maar een Koninklijk besluit komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom bij 
de voorbereiding van de invoering 
van de Mediawet. Ik kan niet volgen 
wat de minister opmerkte over de 
mening van D66 over de invoerings-
datum van de wet. Dat suggereert 
dat ik niet mee zou mogen praten 
over wat er verder gebeurt in het 
verlengde van dit wetsvoorstel, zo 
het zou worden aangenomen, als ik 
niet voorstem. Dat kan de minister 
niet bedoeld hebben. Zo kennen wij 
hem ook niet en zo hoort het ook niet 
in een parlementaire democratie. Wij 
stellen ons in dit huis heel reëel op. 
Als de regeringspartijen met zo'n 
wetsvoorstel toch uiteindelijk, 
ondanks hun vele bezwaren, zullen 
instemmen — en dat zie je al van 
verre aankomen — willen wij nog 
bezien wat er te redden valt, omdat 
er misschien nog op kleine punten 
toezeggingen kunnen worden gedaan 
of een meer uitgebreide interpretatie 
te krijgen is, waardoor een en ander 
in de toekomst wat beter kan 
verlopen. 

Over de invoeringsdatum heb ik in 
eerste termijn gememoreerd dat wij 
twee brieven hebben ontvangen. De 
laatste brief van de ondernemings-
raad van de NOS kregen wij op de 
valreep. Ik heb gezegd dat wij 
daarover vandaag ons standpunt aan 
de Kamer bekend zouden maken. Wij 
hebben intussen de afweging tussen 
de argumenten van het NOS-bestuur 
en van de ondernemingsraad 
gemaakt. Wij zijn daarbij zeker ook 
niet de belangen van het facilitair 
bedrijf vergeten. Toch blijven wij de 
mening toegedaan, dat hetgeen door 
het NOS bestuur naar voren is 
gebracht niet van omroeppolitieke 
aard is, maar dat er een praktisch 
belang mee is gemoeid. Het is niet zo 
maar een vertraging. Wij gunnen het 
NOS bestuur het voordeel van de 
twijfel en willen het niet in grote 
moeilijkheden brengen. Wij moeten 
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er rekening mee houden dat de tijd 
nu wel erg ver is voortgeschreden. 
Het is half april. Er komt nog een 
vakantieperiode achteraan. Wij 
kunnen ons voorstellen dat die drie 
maanden noodzakelijk zijn. In de brief 
van de ondernemingsraad - die wij 
met zeer veel belangstelling hebben 
gelezen — staat dat het eerste en 
voornaamste argument is gebaseerd 
op medisch-sociale redenen voor een 
snelle invoering. Ik heb gelezen dat 
de bedrijfsarts van de NOS, op wier 
gegevens de ondernemingsraad zich 
klaarblijkelijk baseert, hierover een 
andere mening heeft. Het is interes-
sant hiervan kennis te nemen. Het 
desbetreffende artikel staat in Trouw 
van 8 april. De gedachtengang van 
de bedrijfsarts is, dat de gehele 
discussie tot aan de Eerste Kamer, 
niet langer dan hooguit anderhalf 
jaar had mogen duren. Hij vindt de 
tijd die minister Brinkman voor de 
behandeling van de Mediawet heeft 
uitgetrokken — de Mediawet moet 
op 1 januari 1988 kant en klaar zijn 
— veel te kort. Daarvoor zou hij ook 
minstens anderhalf jaar willen 
uittrekken. Nu moet alles voor 1 
januari geregeld zijn, terwijl er toch 
best een robbertje gevochten zal 
worden over wat er met de middelen 
en de gebouwen gaat gebeuren. Dit 
wordt een gekkenhuis. Er komt wel 
een begeleidingscommissie, maar dit 
had veel eerder moeten gebeuren. 
Vanuit de bedrijfsartsen worden wel 
signalen naar boven doorgegeven, 
dat je mensen zo niet kunt laten 
werken, maar als hierop al reacties 
komen, zijn deze bepaald niet 
bemoedigend. Volgens de bewuste 
arts, de heer Langevoort helpt dit 
niet veel. Hij zegt: "Ik kan wel naar 
de NOS-voorzitter stappen en 
zeggen: dit is uw verantwoordelijk-
heid, doe er wat aan en dan kan hij ja 
of nee zeggen. Beter zou ik naar 
Brinkman of de fractievoorzitters van 
beide Kamers kunnen gaan, want 
daar ligt de uiteindelijke beslissing". 

Dat is ook zo, Voorzitter! Het lijkt 
mij echter goed, deze kanttekeningen 
te plaatsen bij de brief van de 
ondernemingsraad van de NOS en ze 
zo te betrekken in onze uiteindelijke 
besluitvorming. 

Over de datum van 1 april had ik 
de Kamer een uitspraak willen 
vragen. De minister zal echter van mij 
willen aannemen, dat de regerings-
partijen het indienen van een motie 
met dergelijke strekking niet zien 
zitten. Daarom doe ik het niet, want 

een verworpen motie is ook niet 
alles. 

Wat de bevoegdheden van de NOS 
betreft, houden wij vast aan het 
standpunt dat wij in de beide 
schriftelijke verslagen naar voren 
hebben gebracht. Wij vragen de 
minister nogmaals om de bevoegd-
heid van het NOS-bestuur te 
erkennen, want het is ons nog steeds 
niet duidelijk wat een minister bij een 
reorganisatie van een bedrijf moet 
zoeken. 

Wat de verdeling van de bevoegd-
heid zelf betreft, heb ik me laten 
laten vertellen, dat de minister in 
afwijking van de getypte tekst — het 
schijnt op pagina 22 te staan, maar ik 
kon de tekst niet zo snel opvragen en 
de minister mag mij verbeteren als 
dit niet juist is — heeft gezegd: De 
werkgroepen zullen hun adviezen aan 
de minister en aan de voorzitter van 
de NOS uitbrengen. De minister 
paste de rest van zijn zin niet aan, 
maar mag ik aannemen dat hij 
erkent, dat er ook zaken zijn, 
waarover het NOS-bestuur zelf 
beslist? Ik heb het daarbij over zaken 
als: de opstelling van de door de 
minister bij de notariële akte te 
voegen personeelslijsten, het 
huisvestingsplan en andere zaken, 
die tot de competentie van de 
nieuwe bestuursorganen behoren, de 
interne organisatie van de nieuwe 
eenheden en de mate, waarin tussen 
de nieuwe organisatorische éénhe-
den nog onderlinge diensten zullen 
worden verleend. 

Overigens was het interessant te 
horen, Voorzitter, hoe de minister 
wel heel gemakkelijk de brief van de 
ondernemingsraad van de NOS 
aangreep om eraan te "on tkomen" 
een oordeel te moeten geven — deze 
Kamer heeft hem dat gevraagd — 
over het plan en het tijdschema dat 
de NOS hem heeft voorgelegd. Ik 
vraag de minister echter of hij dit 
punt niet wil omzeilen, maar of hij 
toch nog zijn oordeel wil geven over 
het bewuste tijdschema, ondanks het 
feit dat hij zich uitgesproken heeft 
voor een datum van 1 januari. 

Verder ondersteun ik de opmerkin-
gen van de heer Van der Werff over 
de WAGGS. Ik ben het hierin met 
hem eens. Ik heb hieraan in het 
nader voorlopig verslag geen extra 
aandacht besteed, maar ik heb de 
tekst nog eens doorgelezen. Ik ben 
van mening dat het een bedrijf niet 
ten goede komt, dat je met de ene 
hand iets geeft en met de andere 

hand iets neemt. Ik vraag de 
aandacht van de minister voor dit 
punt. 

Vervolgens maak ik nog een 
opmerking over Socutera. Ik vind dit 
echt een pijnlijk punt. Socutera is 
naar mijn mening tussen de wal en 
het schip geraakt. Ik heb begrepen 
uit de hele gang van zaken dat 
iedereen, ook de NOS en het 
departement, tegen Socutera heeft 
gezegd: stil maar, het komt straks 
allemaal wel goed; ze kunnen jullie je 
zendmachtiging niet ontnemen. Al in 
mijn eerste termijn heb ik gezegd dat 
ik het een beetje beschamend vind 
dat door dat soort zoethouderij een 
zendgemachtigde als Socutera, die 
staat voor het belang van talrijke 
organisaties op het gebied van 
cultuur, maatschappelijk werk, 
maatschappelijk welzijn en volksge-
zondheid, echt tussen de wal en het 
schip dreigt te geraken. Ik ben er 
namelijk nog niet van overtuigd dat 
zij de plaats die zij nu in het omroep-
bestel inneemt ook onder de paraplu 
van de NOS kan behouden. Ik heb in 
mijn eerste termijn aangekondigd dat 
ik daarover een motie zou indienen. 
Socutera, noch de Bond zonder 
Naam, zijn echter gediend met een 
motie die verworpen wordt. Well icht 
kan het, na de woorden van de 
minister, ook worden uitgelegd als 
een motie van wantrouwen. Daarom 
probeer ik het om te buigen in de 
volgende zin. Ik vraag de minister 
nogmaals van harte om, zoals hij 
beloofd heeft, zo snel als mogelijk is 
met de NOS te onderhandelen over 
de positie van Socutera, over de tijd 
waarop haar programma's worden 
uitgezonden en over het behoud van 
haar eigen identiteit binnen het hele 
NOS-gebeuren. Wij zullen zowel hier 
als aan de overkant heel nauwlettend 
volgen wat hieruit voorkomt en hoe 
de NOS zich gedraagt. Wij hebben 
de toezegging van de minister dat als 
het niet goed gaat hij er ook inder-
daad iets aan zal doen. 

De minister bestrijdt dat de 
zelfstandigheid van de landelijke 
omroepen beter is gewaarborgd dan 
die van de regionale omroepen. De 
Partij van de Arbeid heeft daarover 
ook al een opmerking gemaakt. Naar 
onze mening zit het verschil in artikel 
109 dat de provinciale besturen veel 
te dicht op de regionale omroepen 
drukt. De heer Tummers heeft zich in 
dit verband afgevraagd wat nu 
eigenlijk het verschil is tussen een 
paar gemeenten die bediend willen 
worden door de editie van een 
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regionale omroep en een paar andere 
gemeenten die de voorkeur geven 
aan lokale omroep. Deze onduidelijk-
heid die, kennelijk ook volgens de 
Partij van de Arbeid, door deze wet 
meer wordt bevorderd dan opgelost, 
kan alleen worden weggenomen door 
het maken van een duidelijk keuze 
tussen beide omroepvormen. In 
welke richting die keuze moet gaan 
kan de minister wel raden als hij 
goed heeft geluisterd naar mijn 
eerste termijn. Die keuze wordt 
alleen al bepaald door het deze 
zomer beschikbaar komen van 
honderden " lege" etherfrequenties 
voor zenders met beperkt vermogen. 

Ik heb vanmorgen aan de interrup-
tiemicrofoon al geprobeerd de 
minister een uitspraak te ontlokken, 
dat is niet gelukt en daarom probeer 
ik het nog eens. Een punt van zorg is 
voor ons dat de kosten die recht-
streeks verband houden met het 
functioneren van een regionale 
omroepinstelling — het bewuste 
artikel 104, waarover vanmorgen 
even verwarring was — gefixeerd zijn 
op een vast bedrag. Ik wil helemaal 
niet zeggen dat het tientje van de 
provincies, als het er al komt — dat is 
nog een zaak van de provincies zelf 
— het kleine dekseltje op de 
financiering moet worden. Ik wil de 
minister toch vragen om dat bedrag 
ex artikel 104 niet zodanig vast te 
pinnen dat er geen flexibel financieel 
beleid voor de regionale omroepen 
mogelijk is. Want, al zijn wij ertegen, 
ze komen er. Het lijkt mij dan ook wat 
pijnlijk om ze dan meteen de nek om 
te draaien. Het kan toch ook niet de 
bedoeling van de minister zijn iets in 
het leven te roepen dat op voorhand 
al nauwelijks kans van slagen heeft. 

De heer Kuiper wil ingelicht 
worden over de zekerheden die aan 
de publieke omroepen worden 
geboden wanneer deze onvrijwillig 
tegen binnenlandse commerciële 
omroepen moeten concurreren. De 
minister heeft daarop geantwoord. 
De vraag van de heer Kuiper verraste 
mij toch in hoge mate. De zekerhe-
den omvatten immers in de eerste en 
voornaamste plaats de al zo vele 
jaren geambieerde vrijheid dat 
omroepen eindelijk het profiel 
kunnen tonen waarvoor zij ooit 
werden opgericht. Het zijn juist de 
B-omroepen die zonneklaar aantonen 
hoe comfortabel het is om binnen het 
publieke bestel jezelf te kunnen 
blijven. Al zou men zich kunnen 
voorstellen dat zich, na het invoeren 
van binnenlandse commerciële 

omroep, de noodzaak zal voordoen 
om de statusdrempels aan te passen. 
Eerst dan immers kan de concurren-
tieslag alleen nog met kwaliteitsuit-
zendingen worden gestreden. Daar 
kan het CDA toch niet tegen zijn. De 
afgevaardigde van het CDA kan 
hierop geen antwoord geven, omdat 
er geen derde termijn is, maar dat 
hoeft ook niet. 

De heer Vermeer (PvdA): Hij komt 
nog! 

Voorzitter! De minister heeft 
geschetst — en wij stellen dat zeer 
op prijs — hoe hij in grote lijnen de 
brief van de AVRO over commerciële 
omroep zou willen gaan behandelen. 
Hij heeft inmiddels ook een brief 
gekregen van de TROS, gedateerd 8 
april. Moeten wij ervan uitgaan dat hij 
hetzelfde aan de TROS gaat ant-
woorden of zitten er variaties in zijn 
beantwoording? Well icht kan de 
minister hierop nog ingaan. 

Ik heb geprobeerd niet alleen 
vanuit een uiterst negatieve benade-
ring aan het debat over dit wetsvoor-
stel deel te nemen. Wij hebben 
bezwaren, maar wij hebben aan de 
andere kant ook voldoende aangege-
ven — de minister heeft daarover 
ook zijn waardering uitgesproken — 
hoe het naar ons idee dan wél zou 
moeten. Wij hebben ook een aantal 
positieve punten genoemd. De 
voorstellen omtrent het cultuurfonds, 
waarover wij inmiddels ook een wit 
stuk hebben gehad, sluiten heel goed 
aan op de wens van onze fractie om 
het voor de omroepen financieel 
aantrekkelijk te maken, cultureel 
waardevolle radio- en televisiepro-
gramma's te brengen. Het zou de 
overheid echter - dat is dan nog een 
laatste wens - niet misstaan, naast 
de ƒ 7 min. uit de omroepreserve, 
zeker de eerste keer bij voorbeeld 
ongeveer ƒ 5 min. uit de algemene 
middelen in het fonds te storten. Als 
opsteker zou dat goed zijn. Wil de 
minister dat wellicht in overweging 
nemen? 

De minister noemt de Mediawet 
een noodzakelijk intermezzo. Hij zal 
inmiddels wel hebben begrepen dat 
ons op een aantal punten melodie en 
uitvoering niet erg welgevallig zijn. 
Wij hebben dat niet onder stoelen of 
banken gestoken. Dat is immers — ik 
besluit zoals ik mijn eerste termijn 
begon — de alom gewaardeerde 
vrijheid van expressie en informatie, 
neergelegd in artikel 7 van de 
Grondwet, die toestaat, ook wellicht 

onwelkome, gevoelens te uiten en 
van dergelijke gevoelens kennis te 
nemen. 

D 
De heer Kuiper (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Timeo Danaos ét dona 
ferentes! Ik zeg het nu maar in het 
Latijn. Hoewel mevrouw Tiesinga-
Autsema deze keer geen materiële 
geschenken voor de minister bij zich 
had, heeft zij in ieder geval immate-
riële aandacht aan voorgaande en op 
haar volgende sprekers besteed. Ik 
zal proberen die aandacht op mijn 
manier te retourneren. 

Ik bedank de minister voor de 
grondige en uitvoerige beantwoor-
ding, zowel in woord als in geschrift, 
van de vragen die de CDA-fractie 
vorige week heeft gesteld. Voordat ik 
inga op een aantal door hem 
genoemde punten, sluit ik aan bij een 
uitdrukking van de heer Van der 
Werff die heeft gereleveerd dat 
onder calvinistische druk in de 
achttiende eeuw in Nederland 
boeken van Arouet zijn verbrand. Hij 
keek toen doorborend in de richting 
van deze protestantse christen-de-
mocraat. Gelukkig wenste hij het 
nationale nest niet te bevuilen, maar 
hij voerde het aan ter onderbouwing 
van de relativiteit der opvattingen. 
Dat opvattingen van liberalen kunnen 
veranderen en relatief zijn, is ook 
gebleken tussen 1874 en 1886. In 
1874 was het de jong-liberaie leider 
Kappeyne van de Coppello die tegen 
Abraham Kuyper in verband met de 
schoolkwestie sprak: Welnu, dan 
moet die minderheid maar onder-
drukt worden, want dan is zij de vlieg 
die de ganse zalf bederft en heeft zij 
in de maatschappij geen recht van 
bestaan. Dat ging inderdaad over het 
streven van protestanten en katholie-
ken naar een eigen schoolsysteem. 

Maar in 1886 trad Kappeyne van 
de Coppello in zijn rol als advocaat 
op om Abraham Kuyper te onder-
steunen, toen deze tot de minderheid 
in de hervormde kerk behoorde in de 
strijd om de kerkelijke goederen. 
Daaruit bleek ook, gelukkig, een 
relativiteit van opvattingen. En dank 
zij de liberale-katholieke coalitie 
onder leiding van Thorbecke — ik 
spreek nog steeds als protestant, 
zoals u merkt — hebben ook 
protestanten, zoals Groen, Kuyper en 
Lohman, de constitutionele democra-
tie, waarin ook ons omroepstelsel tot 
stand kon komen, daarna kunnen 
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vullen met hun opvattingen en 
doeleinden. 

Mevrouw Tiesinga en in zekere zin 
ook de heer Van der Werff spraken 
over het einde van de verzuiling en 
daarmee over de noodzaak van een 
ander stelsel. Zij denken dat het CDA 
zich sowieso bij een dergelijk type 
ontzuiling zal neerleggen. Ik denk dat 
zij dan de manier waarop christen-
democraten op het ogenblik met hun 
beginselen omgaan onderschatten. 
Het gaat het CDA niet om het 
behoud van het bestaande, ook niet 
als het in het verleden waarde gehad 
heeft, maar het gaat het CDA om een 
bepaalde organisatievorm van de 
maatschappij. Daarin kunnen burgers 
zich in verenigingen en uit de 
maatschappij opkomende organisa-
ties organiseren. Als dat in een 
omroepbestel, dat regelmatig 
veranderingen ondergaat, kan leiden 
tot het behoud van vitale onderdelen 
uit het verleden, zijn wij daar voor. 
Als zich in dat omroepbestel ook 
nieuwe groepen van burgers zouden 
vormen, gebruik makend van de 
mogelijkheden binnen dat kader, zijn 
wij daar ook voor. Vandaar dat onze 
blik wat dat betreft niet alleen op het 
verleden gericht is, maar ook op 
toekomstige ontwikkelingen. 

Mevrouw T iesinga-Autsema (D66): 
Hoewel zowel D66 als de VVD zijn 
uitgedaagd, kan ik alleen maar voor 
mijzelf spreken. Toch denk ik dat de 
heer Kuiper en zijn partij daarin niet 
alleen staan. Wi j hebben natuurlijk 
gezegd dat een regeling voor 
commerciële omroep in het onderha-
vige wetsvoorstel node gemist wordt. 
Dat betekent echter niet dat wij 
iedere regeling die daaraan voldoet, 
tot de onze zullen maken. Ook dat, zo 
zeg ik tegen de heer Kuiper, zullen 
wij zeer kritisch volgen. Wij hebben 
daarover zeker onze wensen. Als de 
heer Kuiper goed geluisterd heeft, 
weet hij dat ik die al heb geschetst 
aan het begin van mijn betoog in 
eerste termijn. 

De heer Kuiper (CDA): Ja, maar ik 
stelde mij niet te weer tegen de 
opvattingen die mevrouw Tiesinga nu 
formuleert, maar tegen de manier 
waarop zij processen van ontzuiling 
en verzuiling verbond aan opvattin-
gen over de mediawetgeving. Dan 
mag het duidelijk zijn dat bepaalde 
uitgangspunten van het CDA, zoals 
pluriformiteit en non-commercialiteit, 
ten minste in beginsel gewaarborgd 
moeten blijven. Dat is ook een van de 

redenen waarom wij in beginsel 
anders dan zij tegen deze wet 
aankijken. 

De tweede uitdaging van mevrouw 
Tiesinga was gelegen in de vraag: 
waarom zijn de regeringsfracties niet 
ingegaan op mijn opmerkingen van 
constitutionele aard? Ik denk dat dit 
ten dele is, omdat wij vonden dat van 
regeringszijde op een plausibele 
manier was ingegaan op de gestelde 
vragen in het voorlopig en nader 
voorlopig verslag. Dat heeft natuurlijk 
ook te maken met de manier waarop 
wij bij voorbeeld kunnen aankijken 
tegen het vragen van een nader 
advies van de Raad van State over 
dat soort aspecten. Het is mogelijk 
dat je zegt: op grond van een 
bepaalde bepaling van de Grondwet 
zou er misschien een organieke wet 
moeten komen, waarin de Eerste 
Kamer rechtstreeks advies aan de 
Raad van State zou kunnen of 
moeten vragen over belangrijke 
wijzigingen in bij voorbeeld wetten, 
die tussentijds hebben plaatsgevon-
den. Tegelijkertijd kunnen wij 
constateren, bij voorbeeld op grond 
van de opgedane ervaringen bij de 
BOPZ, dat in wederzijdse combinatie 
twee andere delen van het wetge-
vend orgaan daar niet aan toe zijn. 
Verder is er meer in het algemeen de 
gedachte dat er misschien vragen 
gesteld moeten worden, wanneer de 
Raad van State te zeer de positie van 
een constitutioneel hooggerechtshof 
wordt gegeven door regelmatig een 
beroep te doen op zijn adviezen, ook 
door de Eerste Kamer. 

Ik neem nu geen standpunt in deze 
vragen in, want de kwestie is als 
zodanig in verband met de Mediawet 
natuurlijk niet in onze fractie aan de 
orde geweest. Ik kan dus ook niet als 
woordvoerder te dien aanzien 
optreden. Wel zou ik willen zeggen 
dat wij, die hier als laatste deel van 
de wetgever aan het woord zijn, 
natuurlijk onze mening geven, al of 
niet impliciet, over de grondwett ig-
heid van de voorstellen die ons 
voorgelegd worden. 

Mevrouw Tiesinga-Autsema (D66): 
Voorzitter! In alle vriendelijkheid 
moet ik opmerken, dat nu mijn klomp 
breekt. Als ik de geachte afgevaar-
digde beluister, dan zegt hij — hij 
heeft dit ook in eerste termijn gezegd 
— dat er toch alle reden voor de 
regering zou zijn, de Raad van State 
om een nader advies te vragen. De 
regering ziet die reden niet en heeft 
dit ook uitgelegd. Daar kun je het 

oneens of eens mee zijn. Maar ik 
moet nu beluisteren dat de heer 
Kuiper het volgende zegt: Wij hadden 
dit advies van de Raad van State ook 
liever gehad, want dan hadden wij de 
vraag kunnen voorleggen of dit 
wetsvoorstel in strijd is met bij 
voorbeeld de Grondwet — want daar 
gaat het dan eventjes om - , maar ja, 
er wordt geen nader advies aan de 
Raad van State gevraagd, dus praten 
wij er ook maar niet over. 

De heer Kuiper (CDA): Ik wil 
mevrouw Tiesinga vragen om mijn 
tekst verder na te lezen in de 
Handelingen en die dan te vergelijken 
met de tekst die zij zojuist heeft 
uitgesproken. 

Voorzitter! Wanneer ik op een paar 
concrete punten wil ingaan die aan 
de orde zijn geweest in het antwoord 
van de minister, dan constateer ik dat 
hij voorlopig vasthoudt aan de datum 
van 1 januari. Hij zegt wel dat hij 
daarover nog overleg met de 
voorzitter van de NOS, namens het 
NOS-bestuur, wil hebben. Ik zou 
sterk willen benadrukken, in navol-
ging eigenlijk van mevrouw Tiesinga, 
dat daar inderdaad serieus overleg 
over plaatsvindt. Immers, wanneer 
de verantwoordelijke managers, 
uitvoerders en voorbereiders van 
bepaalde gedeelten van zo'n 
ingrijpende reorganisatieprocedure 
een dergelijk verzoek doen, dan 
denken wij dat dit zeer serieus 
overwogen moet worden en dat de 
argumenten die in een nader gesprek 
op tafel komen, ook heel goed 
bekeken moeten worden. 

Wij hebben natuurlijk respect 
zowel voor de medische overwegin-
gen van de ondernemingsraad, als 
voor de medische overwegingen van 
de bedrijfsarts die in Trouw opge-
voerd werd, maar jammer genoeg 
neutraliseren die overwegingen 
elkaar ook. Het lijkt mij ook zakelijk 
wel verantwoord dat dit zo in de vrije 
meningsgaring gebeurd is. Ik denk 
dat op zichzelf de bereidheid van de 
ondernemingsraad van de NOS en 
van het bestuur van de NOS om mee 
te werken aan de uitvoering, zal 
moeten resulteren in een mogelijke 
bijstelling onderweg van de streefda-
tum en het tijdpad dat nu aan de 
orde is. 

Een vraag die ik nu zou willen 
stellen, is of wij de netwerkplanning 
zoals die overgelegd is door de 
minister, ook kunnen beschouwen als 
het ti jdpad, hetzij tot 1 januari, hetzij 
tot 1 april, waar wij in het nader 
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voorlopig verslag naar gevraagd 
hebben. Uit de toezending zouden wij 
die conclusie kunnen trekken, waarbij 
het natuurlijk zo is dat die datum van 
1 januari daarop staat, omdat dit 
natuurlijk al een lang circulerende 
datum is. Daaraan is verder geen 
argument te ontlenen. 

Wij constateren dat de minister het 
rapport van McKinsey hier aanvoert, 
wat betreft de datum van 1 januari, 
als een soort gezagsargument. 
Interessant is dan natuurlijk de vraag 
of hij ook alle andere adviezen uit het 
rapport-McKinsey op dezelfde 
manier — op het loutere gezag van 
die naam en dat rapport — zou willen 
aanvaarden en incasseren. 

Wij hebben geconstateerd dat in 
de procedure, die voorzien is door de 
minister, de werkgroepen advies 
zullen uitbrengen aan de minister — 
dit stond in zijn oorspronkelijke tekst 
— en aan de NOS, zo voegde hij 
daarbij in zijn uitgesproken tekst. 
Mogen wij die toevoeging verstaan 
als de bereidheid van de minister om 
zich in feite materieel te baseren op 
een dergelijke aanpak zoals verwoord 
in het stuk dat de NOS hem per 3 
april jongstleden heeft toegezonden, 
over de bevoegdheidsverdeling 
tussen de minister en de NOS bij de 
uitvoering? 

Mevrouw T iesinga-Autsema (D66): 
Voorzitter! Ik heb in mijn tweede 
termijn een klein foutje gemaakt. De 
heer Kuiper formuleert het goed en ik 
wil mij dan ook bij deze vraag 
aansluiten. 

De heer Kuiper (CDA): Voorzitter! Ik 
sluit mij aan bij datgene wat de 
vorige sprekers hebben gezegd over 
Socutera. Ik zou de minister willen 
vragen of hij inderdaad dat overleg 
met de NOS wil openen. Mocht 
inderdaad — ik citeer nu uit pagina 
21 van de nadere memorie van 
antwoord — Socutera toch in het 
gedrang komen, dan heeft de 
minister zich bereid getoond om een 
eventuele wetswijziging te overwe-
gen. De vraag is alleen nog, hoe je 
het begrip " in het gedrang" operati-
onaliseert. Wordt dit " in het ge-
drang" afgezet tegen de inkomsten 
die Socutera bij voorbeeld wist te 
verwerven in de afgelopen jaren? Wij 
accepteren overigens de redenering 
van de minister over de versnippe-
ring, maar wij vragen of hij dat 
materiële doel van hem en ons op 
een andere manier wi l bereiken. 

Mijnheer de Voorzitter! Zowel in de 

voorlopige verslagen als in de eerste 
termijn hebben wij een groot aantal 
vragen gesteld over de algemene 
maatregelen van bestuur. Wij zijn de 
minister zeer erkentelijk voor de 
uitvoerige manier waarop hij die 
vragen heeft beantwoord. Hij zei 
daarbij dat, tenzij anders is vermeld, 
een aantal regelingen uit de Omroep-
wet naar de geest overgenomen 
zullen worden. Misschien gebeurt dit 
niet helemaal naar de letter maar wel 
in hoofdlijnen. Dat geeft een stuk 
zekerheid. 

Ik kom nu toe aan enkele korte 
opmerkingen over het rapport-
McKinsey. Wij constateren dat ten 
aanzien van de bestedingsverplich-
ting het plan voor afbouw nog in de 
schoot der toekomst verborgen blijft. 
Het komt pas over drie jaar aan de 
orde. Daar kunnen erg respectabele 
overwegingen voor een zekere 
continuïteit van het bedrijf achter 
liggen. Maar de vraag rijst of er niet 
bij de minister een zekere twijfel in 
verborgen ligt over de mogelijkheid 
van die verzelfstandiging en die 
verzakelijking van het facilitair bedrijf. 
Immers, wil dit zakelijker gaan 
opereren, dan zul je ook op dit punt 
een perspectief moeten bieden. Die 
zaak verdient in de toekomst grote 
aandacht. 

Wij zijn erkentelijk voor de 
toezegging die de minister heeft 
gedaan over de buitenwerkingstelling 
van artikel 90. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
toe aan een paar slotopmerkingen. Ik 
heb mij vorige week aan het einde 
van mijn verhaal gewaagd aan een 
gedachtenexperiment. Ik heb 
nadrukkelijk de minister daarbij niet 
willen uitnodigen om zich ook aan 
een gedachtenexperiment te wijden. 
Vandaar dat ik mij een beetje als een 
psychotherapeut voel die uit het 
onderbewuste van de minister op een 
non-directieve manier een groot 
aantal gedachten heeft losgemaakt. 
De opzet van mijn verhaal van vorige 
week dinsdag was, om te constate-
ren dat, als er gebruik gemaakt zou 
worden van deze manier van 
privatiseren van de regelgeving, in te 
vullen door twee a drie omroepen die 
gevonden kunnen worden, er in 
plaats van de gekoesterde water-
scheiding een onoverzichtelijke delta 
zou kunnen ontstaan. Ik heb daarover 
doorgespeculeerd, en dat alles vanuit 
de uitgangspunten van het CDA over 
het mediabeleid, die wij beiden goed 
kennen. Vandaar dat ik het gedachten 
experiment van de minister, zoals 

hij het heeft gepresenteerd, volledig 
voor zijn eigen rekening wil laten. Wij 
behoeven over de inhoud daarvan 
thans niet te spreken, want het is niet 
als wetsvoorstel aan de orde. Wel 
hebben wij het zeer gewaardeerd, 
dat in het kader van de huidige 
Omroepwet en de Mediawet de 
minister de halfslachtige voorstellen 
en experimenten van twee van de 
drie omroepen, namelijk van de 
AVRO en de TROS, op een bepaalde 
plaats heeft gezet en heeft laten zien 
hoe deze zich verhouden tot zowel 
de Omroepwet als de Mediawet. 

D 
Mevrouw V a n Leeuwen (PSP): 
Mijnheer de Voorzitter! Als morgen 
op de scholen de behandeling van de 
Mediawet in deze Kamer wordt 
geëvalueerd, dan kan men, zoals de 
minister zich dat al wenste, inder-
daad constateren dat hij in zijn 
uitvoerig betoog ook enige woorden 
wijdde aan de opmerking van 
mevrouw Van Leeuwen van de PSP 
over het opnemen of stimuleren van 
de mediakunde en het mediagebruik 
in het onderwijs. Leerzaam wordt het 
pas, als de leerlingen vervolgens 
moeten vertellen en analyseren wat 
de minister daarover dan wel gezegd 
heeft. Zij zullen niet veel verder 
kunnen komen dan dat de minister 
gezegd heeft dat mediakunde en 
mediagebruik in het onderwijs 
inderdaad belangrijk zijn en dat het 
nu ook al hier en daar wordt opgeno-
men in het vak maatschappijleer. Niet 
alleen constateren dat er iets gezegd 
is, maar juist het kritisch leren 
luisteren naar wat er gezegd wordt 
en of er eigenlijk wel iets gezegd 
wordt. De minister gaf zelf een prima 
voorbeeld. Wat hij zei over het 
media-onderwijs, zegt op zich niet 
zoveel. Waar gaat het om? Het gaat 
om de gerichtheid op de toekomst. 
Het gaat erom, jonge mensen te 
leren omgaan met nieuwe en straks 
nog komende technologische 
ontwikkelingen die verder gaan dan 
zelf een krant maken. Het gaat er ook 
om nuchter en kritisch met radio en 
tv, en communicatiemiddelen die er 
nog zullen komen, om te kunnen 
gaan. Het gaat erom een vergroting 
van de versterking van de invloed van 
de luisteraars en kijkers op wat de 
media hen te bieden hebben, 
mogelijk te maken, om met de 
hopenlijk nog uitgebreide mogelijkhe-
den van lokale media drempelloos 
om te kunnen gaan, om straks ook 
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met de twee-wegsystemen die nu 
nog in ontwikkeling en in een 
experimenteerstadium zijn, om te 
kunnen gaan. Daarvoor is een actieve 
stimulering en ondersteuning van het 
onderwijs nodig. Mediakunde en 
gebruik moeten niet een bijzonder 

maar een gewoon vak zijn. Desnoods 
moet het in het vak maatschappijleer 
worden opgenomen en veel meer en 
veel breder over alle onderwijsinstel-
lingen verbreid dan nu gebeurt. Wij 
hadden van de minister graag 
concrete toezeggingen in dezen 
gehoord. 

Op mijn vraag hoe het nu staat met 
de experimenten met twee-wegsys-
temen in Zuid-Limburg, gaf de 
minister louter technische informatie. 
Op de vraag hoe dit bevalt, hoe het 
gebruikt wordt en welke perspectie-
ven het ministerie hierin ziet, ging hij 
niet in. Ook ging hij niet in op mijn 
hieraan gekoppelde vraag naar de 
privacyaspecten van het twee-weg-
systeem. Dit is een onderwerp 
waaraan bij voorbeeld de vorige 
week in De Volkskrant op de dag van 
de eerste termijn aandacht werd 
besteed. Het is mijns inziens een 
reëel probleem. 

Wij begrijpen dat de lokale omroep 
behoorlijk in de kou blijft staan. Zij 
mag bestaan, maar zij krijgt daarvoor 
geen middelen van het Rijk. Hoe men 
daaraan wel moet komen, blijft 
onduidelijk. Met name de VNG als 
neutrale financieringsbron leek ons 
een goede oplossing. Dat is in ieder 
geval beter dan louter een afhanke-
lijkheid van plaatselijke sponsoring of 
plaatselijke bestuurlijke luim. Het lijkt 
ons zinnig om de financiering van de 
lokale omroep in een sectordiscussie 
mogelijk te maken. Op een vraag, om 
alvast in te spelen op de nota over de 
technologische ontwikkelingen en de 
mogelijke gevolgen daarvan voor de 
media, ging de minister niet in. Wi j 
begrijpen dat wij daarvoor op de nota 
moeten wachten, maar dat is wel 
tekenend. 

De fractie van de PSP heeft zich in 
dit debat meer bezig gehouden met 
de toekomst van de media dan met 
het wetsvoorstel zelf. Het geeft ook 
aan, het belang dat wij hechten aan 
deze regelpartij en de discussies 
daarover. De antwoorden van de 
minister op onze op de toekomst 
gerichte vragen, waren op zijn 
zachtst gezegd hoogst onbevredi-
gend, maar wij zullen onze conclusies 
niet doortrekken naar de voor ons 
liggende regel. 

D 
De heer Wa l tmans (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil nog een paar 
korte opmerkingen maken. Allereerst 
dank ik echter de minister voor de 
gedegen wijze van beantwoording. Er 
is wel eens een vraag tussen uit 
gevallen, maar dat is bij de vele 
vragen die gesteld zijn in het 
voorlopig verslag, in het nader 
voorlopig verslag en in eerste termijn 
nauwelijks te verwonderen. Ik heb 
geen antwoord gehoord op de voor 
mij in ieder geval toch kardinale 
vraag of de minister bereid is, 
wanneer dit wetsontwerp door de 
Eerste Kamer komt, voordat het in 
het Staatsblad komt dit in het kader 
van mijnentwege de reparatiewetge-
ving opnieuw voor te leggen aan de 
Raad van State. Ik heb de indruk dat, 
wanneer het oordeel van de Raad 
van State er is, het voor hem wat 
gemakkelijker is de reparatie goed te 
doen geschieden. Dan komt hij met 
een gerepareerd wetsontwerp, een 
beter wetsontwerp in de Tweede en 
Eerste Kamer. Dan zal het hem 
verder gemakkelijk gaan, zoals hij die 
hard werkt nu eenmaal wat genade 
verdient. 

Wat de Europese Commissie 
betreft, begrijp ik best dat de 
minister zegt: dat zien wij wel, daar 
wachten wij wel op. De vraag is of je 
niet een beetje kunt inschatten wat 
er eigenlijk gaat gebeuren en wat de 
gevolgen zullen zijn, wanneer de 
Europese Commissie zich inderdaad 
tot het Hof van Justit ie wendt en er 
een oordeel uitkomt dat desastreus is 
voor de bedoelingen van dit wets-
ontwerp. 

Ik begrijp dat de minister het 
fi losoferen over onderwerpen het 
liefst zelf uitzoekt, maar niet al te 
vlug ingaat op algemene vraagstellin-
gen. Ik heb hem gevraagd vanuit zijn 
visie het begrip "Nederlandse 
cul tuur" te omschrijven, opdat ik er 
wat greep op krijg. Het is poly-inter-
pretabel. Ik heb nog nooit een begrip 
ontmoet in deze wereld wat niet 
poly-interpretabel is. Dat is dus een 
ontwijkend antwoord waar ik niet 
veel aan heb. Ik zou van hem de 
duidelijke bevestiging willen hebben 
dat er één Nederlands taal- en 
cultuurgebied is, dat Nederland en 
een gedeelte van Noord-België 
omslaat en dat dit in principe het 
uitgangspunt is voor het culturele 
beleid van de regering. Dit neemt 
natuurlijk niet weg dat binnen het 
Nederlandse staatsverband en het 

Belgische staatsverband aparte 
wetgeving, aparte maatregelen, 
aparte stimulansen, financiering en 
dergelijke mogelijk zijn. Het gaat mij 
erom of hij het begrip "Nederlandse 
cultuur" opvat zoals indertijd minister 
Pais in de Tweede Kamer in verband 
met internationale culturele betrek-
kingen? Vat hij het op zoals de 
staatssecretaris voor Europese zaken 
in een brief die hij aan de minister 
van WVC heeft geschreven? Of 
neemt hij nog steeds het, in mijn 
ogen, enge departementale stand-
punt daarover in, dat Nederlandse 
cultuur is wat zich voltrekt binnen de 
Nederlandse staatsgrenzen en daar 
dan ook ongeveer ophoudt? 

Ook ten aanzien van het Fries heeft 
de minister toch niet de zuivere 
bevatting van wat het zou moeten 
zijn. Hij deelt het meteen in in de 
regionale sfeer. Daar heb ik wat 
bezwaar tegen, omdat de Nederland-
se regering een- en andermaal heeft 
erkend dat de Friese taal een tweede 
staatstaal is in Nederland, een 
tweede officiële taal binnen het 
Nederlandse staatsverband, te 
vergelijken met het Frans, Duits en 
Nederlands in België. Dat is de 
positie die het Fries inneemt. 
Daarmee wil ik niet gezegd hebben 
dat wij in de toekomst hier maar Fries 
moeten spreken, maar wel dat ook 
ten aanzien van de Friese taal en 
cultuur een eigensoortige benadering 
noodzakelijk is. Daarom was ik toch 
blij dat hij in ieder geval in mijn ogen 
wat positief reageerde, een positieve 
grondbenadering heeft ten aanzien 
van de door de Stift ing Taal en 
Kultuer gevraagde uitzending van 
voorlopig een half uur en een uur op 
het landelijk net voor de Friese taal 
en cultuur. 

Ik was hooglijk verbaasd over de 
uitspraak van de minister dat het 
bereik van de lokale omroep 
ongeveer samenvalt met de indeling 
in WGR-gebieden. Dat lijkt mij nogal 
wat. De meerderheid van GS van 
Noord-Holland denkt aan een 
WGR-gebied bestaande uitZaan-
streek, Waterland, de Amstel- en 
Meerlanden, Amsterdam en nog wat. 
Je hebt dan wel een heel grote lokale 
omroep. Ik stel mij bovendien voor 
dat binnen dat gebied zo'n 20 tot 25 
lokale omroepen gaan opereren, die 
dan allemaal hetzelfde bereik krijgen. 
Het lijkt mij dat de minister nog eens 
moet praten met de minister van 
Binnenlandse Zaken over de beteke-
nis van de WGR-gebieden. 

De kabelradio schijnt de nieuwste 
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opening in de wet te zijn. De 
kabeltelevisie wordt natuurlijk wel 
omschreven in artikel 66, lid 1, 
Abschnitt d, zoals ze zeggen aan de 
andere kant van de grens. De 
beroemde alfanumerieke gegevens 
en stilstaande beelden slaan dus op 
de kabel-tv. Wat gaat de minister 
echter doen, als iemand een 
aanvraag doet om een nieuwsnet op 
de Amsterdamse kabel te mogen 
brengen — dit is in de maak - en als 
diegene zich erop beroept dat 
commerciële kabelradio niet door die 
bepaling in deze wet uitgesloten 
wordt. 

Wat Socutera betreft, heb ik 
virtueel al een handtekening gezet 
onder een in te dienen motie. Nu de 
indiening daarvan niet doorgaat, sluit 
ik mij aan bij het betoog dat mevrouw 
Tiesinga op dit punt gehouden heeft. 

Ik heb nog steeds de indruk dat 
deze wet erg veel juridische onvolko-
menheden, onzekerheden en 
strijdigheden kent. Ik ben niet geheel 
overtuigd door het betoog van de 
minister op dat punt. Ik meen ook 
niet dat het lang stand zal kunnen 
houden. Het Europese hof van justitie 
zou er in ieder geval op dat ene punt 
wel eens de bodem uit kunnen slaan. 
Bovendien kan de Mediawet het niet 
lang houden, omdat alleen al de 
invoering van de schotelantenne 
voldoende is om het hele systeem op 
losse schroeven te zetten. Dan heeft 
de minister namelijk geen greep 
meer op de kabel. Ik blijf het een wat 
moeilijk punt vinden dat, omdat er 
een technische mogelijkheid is om op 
de kabel een ingreep te plegen 
tussen degene die uitzendt en de 
vrije burger van dit land, de staat of 
de minister daarom de mogelijkheid 
aangrijpt om daar eigen bedoelingen 
in te leggen, die de burger misschien 
helemaal niet in die betekenis en die 
omvang wi l . 

Voorzitter! Het zal u niet verwon-
deren dat mijn fractie haar steun niet 
zal kunnen geven aan wetsvoorstel 
19136. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook ik wil de 
minister danken voor zijn uitvoerige 
beantwoording van mijn vragen. 
Verschillende vragen zijn voor mij 
verhelderend beantwoord. Op een 
enkel onderdeel wil ik in deze termijn 
graag nog nader ingaan. Ik houd 
daarbij de volgorde aan die ik ook ir, 
eerste termijn heb aangehouden. 

Allereerst zeg ik iets over het open 
karakter van ons omroepbestel. De 
minister zal moeilijk kunnen ontken-
nen dat de eisen om toegelaten te 
worden tot de ether in de jaren 
steeds zwaarder zijn geworden. 
Hierbij valt te denken aan het 
verhogen van het aantal leden dat 
een omroepvereniging moet hebben. 
Welnu, er was nog een mogelijkheid 
om toe te treden tot de ether via 
artikel 19 van de huidige Omroep-
wet. Nu stelt de minister dat die 
mogelijkheid er nog is. Om de 
versnippering tegen te gaan, gaat dit 
echter lopen via de programmastich-
ting. Minderheden kunnen daar 
terecht. Nu sprak de minister ten 
aanzien van Socutera uit dat de 
programmastichting de formele 
verantwoordelijkheid houdt. Mijn 
vraag is of dit betekent dat de 
stichting formeel over de inhoud van 
de aangeboden produkties mag 
oordelen. De minister is in dit 
verband niet ingegaan op mijn vraag 
of een zendgemachtigde die gaat 
werken onder de vleugels van de 
stichting, de eigen identiteit kan 
handhaven. Een aanvraag om onder 
deze vleugels te mogen uitzenden, 
wordt krachtens artikel 36 van de 
Mediawet door het Commissariaat 
voor de media beoordeeld. 

In dit verband heb ik gevraagd naar 
de beroepsregeling ter zake. De 
minister blijft bij zijn standpunt dat de 
rechtsbescherming die de huidige 
wet biedt, zeker niet minder wordt in 
de Mediawet. Op de kritische vragen 
die ik gesteld heb, is de minister 
echter niet ingegaan. Ik noem deze 
nog even kort. In de bestaande 
situatie moet de minister alvorens te 
beslissen de Omroepraad horen. Het 
Commissariaat voor de media 
behoeft niemand te horen om te 
beslissen. Naar mijn mening is dit 
geen vooruitgang. Bovendien vroeg 
ik, of er nog een bezwaarschriften-
procedure bestaat, alvorens een 
beroep op de AROB-rechter in te 
stellen. Is dit mogelijk? Kan de 
Mediaraad worden gehoord? Kan een 
hoor- en wederhoor-plicht worden 
opgenomen? Is er inzage in gewissel-
de stukken?; dus dit alles voordat de 
AROB-rechter kan worden ingescha-
keld. Kan de minister er nog op 
ingaan? 

Ik ben content, dat de minister er 
met voorrang aan werkt, samen met 
zijn collega van Justitie, hoe godslas-
tenng en andere delicten juridisch 
kunnen worden bestreden en 
bestraft. 

Vervolgens een enkele opmerking 
over de grondwettelijke aspecten. De 
minister en ik zijn het grotendeels 
over deze aspecten eens. Bij de 
relatie tot artikel 7 heb ik alleen de 
vraag, of bij verzoeken tot ontheffing 
in bijzondere gevallen de wet geen 
duidelijke criteria had moeten 
bevatten. De minister stelt, dat hij 
heeft getracht om de normstelling 
zoveel mogelijk in de wet zelf op te 
nemen. Dat is een goede zaak, maar 
ik dacht dat het juist bij verzoeken tot 
ontheffing niet was gebeurd en 
vandaar mijn vraag. De minister en ik 
zijn het erover eens, dat artikel 8 
restrictief moet worden uitgelegd. 
Wij blijven van mening verschillen 
over de vraag, of je bij omroepzaken 
een beroep op artikel 8 moet doen. 
De minister heeft, zo stelde ik, dit 
beroep niet nodig. Uit de nadere 
toelichting, wat betreft artikel 134, 
blijkt inderdaad, dat de minister en ik 
dicht bij elkaar staan. Ik neem daar 
met instemming kennis van. Wat de 
inwerkingtreding van de wet betreft, 
is er een discrepantie tussen het 
NOS-bestuur en de ondernemings-
raad. Nader overleg lijkt mij wijs toe. 
Wat de tientjesleden aangaat, blijf ik 
de exegese die de minister gaf van 
artikellid 2 dubieus vinden. De 
minister geeft toe, dat het oorspron-
kelijke artikel minder tot interpretatie-
verschillen aanleiding gaf. Met 
andere woorden, het is er niet 
duidelijker op geworden. Mag je op 
grond van hetgeen er staat, de uitleg 
eraan geven, dat je zelf moet hebben 
betaald en niet dat een ander voor je 
heeft betaald?; dit temeer, nu van 
een aparte wilsverklaring is afgezien. 
Wij moeten maar denken dat, wat 
hier wordt gezegd vandaag, voor de 
rechter een duidelijke uitleg zal zijn. 

Ten aanzien van de artikelen 65 en 
70 blijf ik de wetsgang niet fraai 
vinden. Wij worden min of meer voor 
het blok gezet om een wet met 
lacunes aan te nemen. Ik vind het 
jammer, dat ik de minister er niet van 
heb kunnen overtuigen om alsnog 
een nader advies van de Raad van 
State in te winnen. De toekomst zal 
wel leren, of het niet inwinnen van 
een nader advies wijs is geweest. 
Alles afwegende, de voor- en de 
nadelen, meen ik ten slotte dat ik 
mijn steun aan dit wetsvoorstel niet 
kan onthouden. 

D 
De heer Holdijk (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Zoals ik aan het slot van 
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mijn bijdrage in eerste termijn heb 
toegezegd, heb ik met grote 
belangstelling naar de reactie van de 
minister geluisterd. Met dank aan 
hem en zijn medewerkers, stel ik vast 
dat zo goed als alle concrete vragen 
mijnerzijds zijn beantwoord, ondanks 
het feit dat de minister vanuit zijn 
deskundigheid de voorzichtige 
pogingen van een krabbelaar op het 
gladde ijs van de mediawereld soms 
met meewarigheid zal hebben 
gadegeslagen. Ik was onder de 
indruk van zijn accuratesse en van 
zijn van kennis van zaken getuigende 
bijdrage aan het debat in eerste 
termijn, voor zover daar al iets door 
een leek in dezen valt te beoordelen. 
Ik behoud echter mijn twijfel ten 
aanzien van een aantal juridische 
vraagstukken, waar ik niet op terug 
kom, en al blijf ik moeite houden met 
kennelijke onvolkomenheden in de 
wet. 

Wat betreft de door mij in eerste 
termijn aan de orde gestelde 
aspecten, ben ik mij blijven afvragen 
waarom de voorgestelde wet 
Mediawet moet heten. Aan het slot 
van zijn antwoord in eerste termijn 
heeft de minister er nog weer even 
bij stil gestaan en heeft hij zich 
eigenlijk verontschuldigd dat hij 
zoveel tijd aan de omroep had 
besteed en relatief weinig aan de 
pers. Dat verschil in aandacht van de 
wetgever weerspiegelt zich in de 
opzet van het gehele wetsontwerp, 
zoals het er nu ligt. Met de pers 
bestaat, via deze wet slechts een 
dunne, maar uiteraard wel belang-
rijke draad, namelijk de financiële. Is 
het dan niet wat weinig afgewogen 
om, vanwege die band, te spreken 
van een geïntegreerd en samenhan-
gend mediabeleid? Draait eigenlijk 
alles niet om de omroep en is 
hetgeen aangaande de pers is 
geregeld wel veel meer dan een 
afgeleide daarvan? 

De minister heeft ongetwijfeld 
goed begrepen dat ik geenszins pleit 
voor een even grote bemoeienis van 
de overheid met de pers als met de 
omroep. De voorkeur van mijn fractie 
gaat er zelfs naar uit dat die bemoei-
enis met de omroep op hetzelfde 
niveau komt als met de pers het 
geval is. Ik begrijp dat wij met een 
bestaand stelsel te maken hebben en 
dat dit wetsontwerp de codificatie is 
van hetgeen actueel politiek haalbaar 
is. Mijnerzijds begrijp ik nog niet 
goed waarom de bemoeienis van de 
overheid met de omroep zo relatief 
intensief moet zijn en blijven. Zeker 

nu de minister zelf heeft gezegd dat 
de technische schaarste verdwijnt, is 
mij het motief voor intensieve 
overheidsbemoeienis — ik geef toe 
dat die in dit voorstel minder is dan 
thans het geval is — niet echt 
duidelijk. 

Heb ik de minister mis verstaan, 
toen hij ons van zijn fi losofie over de 
toekomst deelgenoot maakte, dat hij 
op termijn de overheid verder ziet 
terugtreden, zodanig dat een situatie, 
vergelijkbaar met de pers thans, zou 
ontstaan? De commercie kan toch 
niet de enige reden zijn voor 
overheidsbemoeienis met de 
omroep? Die commercie manifes-
teert zich namelijk ook binnen de 
pers. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft 
nieuwe initiatieven voor dagbladen, 
die via het Bedrijfsfonds voor de pers 
geopend zullen worden, hebben wij 
meen ik nog een nadere beschou-
wing van de minister te goed. Zijn 
beantwoording van mijn opmerkin-
gen omtrent een eventueel in de 
toekomst noodzakelijk bedrijfsfonds 
voor de uitgeverij was bevredigend. 

Ik heb kennis genomen van de 
mededeling van de minister ten 
aanzien van godslasterlijke en 
anderzins onoorbaar taal- en 
beeldgebruik door de omroep, dat 
het overleg over een eventuele 
wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht wordt voortgezet en dat er 
zelfs met voorrang aan wordt 
gewerkt. Toch zal de minister mij niet 
kwalijk nemen als ik opmerk dat er 
kennelijk na september verleden jaar, 
toen hij deze toezegging in de 
Tweede Kamer deed, geen vordering 
is gemaakt. Wij zullen echter 
aandachtig de te melden vorderingen 
blijven volgen. 

Intussen moet worden vastgesteld 
dat het niet de Mediawet, maar het 
Wetboek van Strafrecht zal zijn 
waarin een eventuele aanvulling zal 
moeten plaatsvinden. De Mediawet 
is hiervoor onbruikbaar gebleken. 
Geheel begrijpen kan ik dit nog 
steeds niet. Het blijkt immers wel 
mogelijk om aan zendgemachtigden 
zeer stringente en gedetailleerde 
voorschriften op te leggen, als het bij 
voorbeeld over sluikreclame gaat. 
Heeft dit ook niet alles te maken met 
politieke wil? 

Mijnheer de Voorzitter! Helaas 
moet ik concluderen dat het ontwerp 
van de Mediawet niet heeft gebracht 
wat mijn fractie ervan wilde verwach-
ten. De minister heeft — dit zal hem 
nog wel achtervolgen — de wet een 

noodzakelijk intermezzo genoemd. 
Dat sluit aan bij onze veronderstelling 
uit de eerste termijn, dat wij binnen 
niet al te lange tijd mogelijk een 
herziening krijgen voorgelegd. Wij 
vrezen intussen nog steeds dat deze 
vernieuwde wet betreffende de 
omroep — zo noem ik haar toch 
maar even — niet in staat zal zijn het 
complex van technische, financiële, 
maatschappelijke en politieke 
krachten en machten die zich in en 
door de omroep laten gelden, 
zodanig te beteugelen dat wij er 
medeverantwoordelijkheid in 
positieve zin voor zouden kunnen 
dragen. Het zij herhaald: mijn fractie 
pleit niet voor ongebondenheid, maar 
onze vraagt blijft, variërend op de 
hier eerder ter sprake gekomen 
gedachte van de waterscheiding, hoe 
men de watervloed met kippegaas 
keert. 

Voorzitter: De Rijk 

D 
Minister Brinkman: Voorzitter! Ik 
heb de bijdragen die van verschillen-
de zijden naar voren zijn gebracht, als 
zeer waardevol en constructief 
ervaren. Mocht door mijn eerste 
termijn de indruk zijn gewekt dat ik 
meende dat sommigen buiten de 
parlementaire gebruiken waren 
getreden en dat hier een bijeenkomst 
van journalisten zou worden gehou-
den, dan neem ik aan het begin van 
mijn tweede termijn die indruk weg. 
Ik zeg dit uiteraard in het bijzonder 
tegen de heer Tummers, die ik 
overigens ken als een knap recensent 
van het hetgeen zich in dit huis 
afspeelt. Ook ik mag zo nu en dan 
kennis nemen van zijn getekende 
waarnemingen van het gesproken 
woord. Tot mijn grote spijt is dit 
Nederlandse cultuurprodukt nog niet 
opgenomen als noot in de Handelin-
gen. Misschien kan dit bij een 
volgende gelegenheid worden 
overwogen. 

Voorzitter! Ik houd bij mijn 
beantwoording de volgorde aan 
waarin de sprekers zijn opgetreden. 
De heer Van der Werff stelde terecht 
dat de gevoelens over het aan de 
orde zijnde wetsvoorstel variëren. Zij 
variëren gezien in de tijd en gezien de 
positie die men inneemt bij de 
verschillende uitkijkposten. Ik meen 
dat daaraan niet te ontkomen is, ook 
niet in de toekomst. Mij valt op dat 
de aarzelingen die in tweede termijn 
naar voren zijn gebracht — ik 
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respecteer die niet alleen, maar ik 
kan ze ook volledig begrijpen - niet 
kunnen worden weggenomen door 
een nieuw wetsvoorstel in te dienen. 
Dit zou weer nieuwe aarzelingen met 
zich kunnen brengen, deels omdat 
wellicht de relatieve gewichten van 
elk van de belangengroepen blijken 
te zijn verschoven, deels omdat de 
maatschappelijke belangstelling voor 
het thema misschien weer is 
veranderd en deels omdat wij dan 
wellicht een andere waarneming 
hebben van hetgeen ons in woord en 
beeld via de media dagelijks wordt 
gepresenteerd. Kort en goed, ik 
beschouw het inderdaad als een 
onontkoombaarheid dat dat verschil 
in waardering er blijft. Ik bedoel dit 
niet in de zin van: je moet daarop uit 
zijn en als nu maar iedereen piept, zit 
je goed in het midden en dan kun je 
dus tevreden zijn. Maar ik denk dat 
het enigszins hoort bij de pluriformi-
teit van het bestel en het grote aantal 
belangen en belanghebbenden dat er 
nu eenmaal is. Ik zeg daar op zichzelf 
niets kwaads over. 

Voorzitter! Aan het adres van de 
heer Kuiper en anderen merk ik op 
dat ik over het mogelijk toekomstige 
model inderdaad een aantal gedach-
ten heb ontvouwd. Misschien waren 
die gedachten niet revolutionair, 
maar dat verwacht men ook niet 
vanuit mijn achtergrond. Ik ben op 
Goeree geboren, midden in de Delta, 
waar ik wel degelijk een redelijk 
overzicht over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van waterscheiding 
heb opgedaan. Ik heb ernaar willen 
verwijzen dat het in ons Nederlandse 
maatschappelijke, politieke en 
economische bestel naar mijn 
opvatting niet wel denkbaar is dat je 
van de ene dag op de andere en van 
het ene jaar op het andere zou 
kunnen komen van het ene bestel — 
het huidige of het bestel dat op 
grond van de nieuwe wet tot gelding 
kan komen — tot een volstrekt ander 
bestel. Bij voorbeeld als het gaat om 
de posities van uitgevers, van de pers 
en van bestaande omroepverenigin-
gen zal een nieuw systeem altijd 
voortbouwen op het bestaande 
systeem. Aan het bestaande systeem 
zal een zekere uitbouw worden 
gegeven, die wellicht op termijn tot 
veranderingen daarin kan leiden. 

Ook vanuit die positie heb ik bij 
voorbeeld gefilosofeerd over de 
positie van de STER. Het is natuurlijk 
denkbaar om een strikte waterschei-
ding te maken tussen publieke 
financiering en commerciële 

financiering via de STER. Ik waag het 
echter te betwijfelen of het in een 
overgangsperiode naar een duaal 
systeem in de aanvang van dat 
nieuwe systeem denkbaar is dat de 
STER geheel van het publieke erf zou 
verdwijnen. Daarmee wil ik niet 
zeggen, dat dat nimmer in het geding 
kan komen. Dat kan echter alleen 
maar als voldoende zekerheid wordt 
verschaft voor de financiële basis van 
het publieke deel van het bestel. 

Voorzitter! Voor dit moment heb ik 
wel genoeg gefilosofeerd. De heer 
Kuiper heeft mij er terecht op 
gewezen dat het dualisme in ons 
staatsbestel bij tijd en wijle ook goed 
moet worden beleefd. Ik heb zeer 
wel begrepen dat hij de tijd daarvoor 
nu ruimschoots gekomen achtte. Ik 
houd mij daar dus maar aan. 
Misschien komt er nog wel eens een 
gelegenheid om nader over dit 
boeiende onderwerp met elkaar van 
gedachten te wisselen. 

Voorzitter! Ik ben het wel eens met 
de heer Van der Werff op het punt 
van de bestuurssamenstelling van de 
nieuwe programmastichting. Hij 
meent dat gevolgd zou moeten 
worden hoe zich dat in de praktijk 
ontwikkelt. Zonder op voorhand te 
zeggen dat wij over twee, drie of vier 
jaar tot een vaststaande evaluatie 
komen, meen ik dat ik op dit punt 
wat afstand moet houden van 
mevrouw Tiesinga-Autsema. Ik heb 
haar bijdrage aan dit debat overigens 
als buitengewoon constructief 
ervaren, omdat zij heel nadrukkelijk 
een inhoudelijk alternatief heeft 
geschetst, waarover natuurlijk best 
opmerkingen te maken zijn. Mocht bij 
haar echter de indruk hebben 
postgevat dat ik haar bijdrage zou 
willen diskwalificeren, dan wil ik die 
indruk bij dezen wegnemen. 

Bij voorbeeld op het punt van de 
bestuurssamenstelling van de nieuwe 
programmastichting heeft zij de 
situatie in ons omroepbestel, waarin 
niet voorbij kan worden gegaan aan 
pluriformiteit van opvattingen, toch 
iets te weinig kunnen en willen 
onderkennen. Ik denk dat haar 
achterliggende overweging om een 
meerderheid van kroonleden in het 
bestuur te benoemen, gestoeld is op 
de gedachte dat er een neutraal ~ 
noem het pragmatisch - program-
ma georganiseerd zou kunnen 
worden, dat als het ware buiten de 
algemeen maatschappelijke kritiek 
zou kunnen blijven en dat om die 
reden dan ook maar liever buiten de 
bemoeienis van de verschillende 

omroepverenigingen zou moeten 
blijven. Ik waag het te betwijfelen of 
in algemene zin een zo onafhankelijk 
programma is te presenteren. Ik zeg 
niet dat geen enkel programma ooit 
buiten kritiek zou kunnen blijven. Het 
is maar goed dat er kritiek op 
programma's mogelijk is. Die 
programma's zijn er ook meestal op 
gericht dat de maatschappelijke 
discussie los komt. Wij leven in een 
tijdperk dat enigszins terugkeert van 
al te zeer pragmatisch gekleurde 
overwegingen en dat meer en meer 
normatieve beschouwingen en 
kwalitief inhoudelijke discussies op 
de voorgrond plaatst. Dat zien wij 
ook in de media heel sterk gebeuren. 
Ik waag het te betwijfelen of een 
volstrekt neutraal gekleurde — liever 
gezegd, ongekleurde - instantie, 
bestuurlijk vormgegeven door 
voornamelijk kroonleden, recht doet 
aan die maatschappelijke ontwikke-
ling. Ik zeg daarmee bepaald niet, dat 
er alleen maar een invloed van de 
omroep in het geheel moet zijn. Ik 
acht echter, vanuit meer dan 
machtspolitieke overwegingen, de 
constructie verdedigbaar die nu voor 
het bestuur van de nieuwe progranv 
mastichting is voorgesteld. 

Ik kom vervolgens te spreken over 
een kwestie, die door de heer Van 
der Werff en anderen naar voren is 
gebracht, namelijk de datum van 
inwerkingtreding. Ik laat de gezichts-
punten die door de medici vanuit 
verschillende invalshoeken naar 
voren zijn gebracht buiten beschou-
wing. Ik wil niet in hun bevoegdheid 
treden, al betreft het één van de 
belangrijke aspecten die overwogen 
moeten worden bij de uiteindelijke 
oordeelsvorming. Ik geloof dat de 
Kamer goed verstaan heeft dat ik een 
zekere voorkeur heb en behoud voor 
de datum van 1 januari, maar dat ik 
inderdaad een serieus overleg wil 
voeren met de heer Van Dijke en de 
zijnen over de praktische mogelijkhe-
den, respectievelijk onmogelijkheden. 
Het gaat er daarbij om, het netwerk-
plan - zoals het nu bekend is en 
zoals het voorbereid is met mede-
werkers van het departement en 
andere belanghebbenden — na 
mogelijke aanvaarding van het 
wetsontwerp in deze Kamer, naar de 
laatste stand van zaken door te 
meten en daarbij de verschillende 
fasen in de tijd uiteen te zetten. Dan 
zal blijken wat mogelijk, respectieve-
lijk onmogelijk is. Wij moeten volgens 
mij de discussie niet aangaan door, 
terugrekenend vanaf een gefixeerde 
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datum, de verschillende werkzaam-
heden in kaart te brengen. Dat lijkt 
mij een verkeerde methode van 
werken. Overigens heb ik begrepen 
dat ook de heer Van Dijke wel 
degelijk bereid is, langs deze lijn met 
mij te communiceren, zodat ik 
verwacht dat wij hieruit zullen 
komen. 

Over het netwerkplan, het plan van 
invoering, is reeds het nodige 
vooroverleg geweest. Ik heb bewust 
tegen de heer Van Dijke gezegd, dat 
het mij niet wenselijk leek, mij nu 
reeds vast te leggen op de verschil-
lende prioriteiten, ti jdpaden, 
instructies en dergelijke. Ik zou dan 
ten onrechte bij uw Kamer de indruk 
hebben gewekt dat alles reeds 
vastlag. Wij moeten echter wel in de 
komende weken zeer snel — 
daarvoor zijn reeds praktische 
afspraken gemaakt — een aantal 
knopen doorhakken. Wat mij betreft 
is dit ook mogelijk. 

Als mij concreet gevraagd wordt 
hoe ik sta tegenover het recente door 
de NOS aangeboden plan, dan neem 
ik waar, dat een buitenstaander zich 
bij objectieve lezing gemakkelijk zou 
kunnen afvragen, waarover de 
minister en de NOS zo'n ruzie 
maken, want dat beeld is een beetje 
ontstaan. Ik geef toe, dat alleen 
" ingewi jden" nog kunnen volgen wat 
er staat en vooral, wat er niet staat. 
Dit laatste lijkt over het algemeen 
belangrijker te zijn dan het eerste. 

Mij gaat het erom dat niet getornd 
kan worden aan de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid, die de minister 
heeft tegenover het parlement, om 
duidelijk te maken dat de reorganisa-
tie wordt doorgevoerd langs de lijnen 
die de wetgever heeft beoogd, 
waarbij hij uiteraard de verschillende 
formele en zeker materiële bevoegd-
heden van het Hilversumse dient te 
respecteren. Ik wil niet op de stoel 
van de Hilversumse bestuurders gaan 
zitten. Ik zeg wel eens plagerig dat 
men waarschijnlijk ooit nog de dag 
zal prijzen, waarop men heeft 
gewenst dat de minister zich 
materieel wat meer bevoegdheden 
zou toeëigenen. Ik voorspel dat er 
nog heel wat discussies over de 
interne organisatie, de toewijzing van 
personeel en de verdeling van de 
financiële boedel zullen komen in het 
Hilversumse, die primair in Hilversum 
tot besluitvorming moeten leiden, en 
waarbij het ministerie niet op de stoel 
van de bestuurders in Hilversum 
geplaatst moet worden. Het zou mij 
niet verbazen als er in de komende 

maanden op dit punt een situatie zou 
ontstaan, waarin men vanuit 
Hilversum eerder de neiging krijgt om 
de verantwoordelijkheden in de 
richting van Den Haag te schuiven, 
dan omgekeerd. Ik ben er echter voor 
dat de interne besluitvorming in 
Hilversum daadwerkelijk daar 
plaatsvindt en ik weet dat men zich 
daarop prepareert. 

Ik erken, in antwoord op opmerkin-
gen van de heer Van der Werff en 
anderen, dat een overgangsperiode, 
zoals wij die nu lijken in te gaan, altijd 
zekere "ontbindingsverschijnselen" 
met zich brengt. Gelukkig zitten er 
verantwoordelijke bestuurders in 
Hilversum en dezen zullen zich wel 
degelijk realiseren dat dit gevaar 
bestaat en dat hiervoor ruimschoots 
publicitaire belangstelling is. Er is — 
ik richt hierbij een woord van lof tot 
de voorzitter van de NOS — gelukkig 
in de laatste maanden — misschien 
wel jaren — een situatie ontstaan, 
waarin wij met betrekkelijke mediale 
rust de overgangsfase zijn ingegaan. 
Natuurlijk wordt er achter de 
schermen gediscussieerd, sommigen 
zeggen: "gevochten" . Ik vind dat dit 
tot het normale bestuurlijke overleg 
behoort, en daarvoor zitten wij er. Per 
slot van rekening gaat het om iets. 
Dat wil ik mevrouw Tiesinga wel 
verzekeren, voor zover zij haar critici 
niet duidelijk heeft kunnen maken dat 
zij al deze dagen met heel serieuze 
dingen bezig is geweest. Ik zeg nu 
wel dagen, maar wij zijn niet over een 
nacht ijs gegaan. Ik zeg dit ook tot 
troost van de heer Holdijk. Oud-mi-
nister Van Doorn is met deze 
discussie begonnen en nu zijn wij nog 
slechts bij de afronding van een in 
mijn ogen noodzakelijk intermezzo. 
Wie weet kan de heer Holdijk nog 
leren schaatsen op dit aantrekkelijke 
ijs. 

Ik heb met genoegen beluisterd 
dat verschillende fracties instemming 
willen betuigen met mijn suggestie 
over het onder handbereik houden 
van artikel 90. Ik meen dat wij in dit 
debat in goed overleg op dat punt 
verder zijn gekomen. 

Ik kom bij de gewichtige problema-
tiek van de Wet arbeidsvoorwaarden 
gepremieerde en gesubsidieerde 
sector. Het lijkt mij goed op dat punt 
nog een nader exposé te geven, 
omdat er nog enig misverstand over 
bestaat. De hoofdstelling van 
degenen die menen dat het bedrijf, 
als het onder de WAGGS komt te 
vallen, te weinig speelruimte krijgt, is 
dat het bedrijf overwegend niet uit 

overheidsbron wordt gefinancierd. 
Daarnaast wijzen zij erop dat 
McKinsey ook aangeeft dat het 
bedrijf speelruimte moet hebben. Die 
stellingen zijn verdedigbaar, maar 
hetzelfde geldt voor de volgende. Ik 
hecht eraan dit toch in alle scherpte 
te zeggen, want ook hier lopen wij als 
overheid, en dan vooral als financie-
rende overheid, een risico. Ik heb in 
de afgelopen jaren enige ervaring 
opgedaan op het punt van de 
omroep en de omroepfinanciering. Ik 
ben er beducht voor dat juist op het 
punt van de arbeidsvoorwaarden iets 
weglekt in de richting van de 
overheid, van het ministerie van 
WVC, bij voorbeeld bij de afweging 
met de post directe programmakos-
ten. De ervaring van de laatste jaren 
is dat wij het dan, onder de druk van 
de publiciteit, allemaal wat moeilijk 
hebben om de rug recht te houden. 
Ik doe mijn best daarvoor, maar die 
ervaring heb ik nu eenmaal. Daarom 
moet je jezelf als het ware de 
hulpmiddelen verschaffen om die rug 
wat te stutten. 

Het is een miskenning van het idee 
van het budgetcontract dat dat per 
se moet inhouden dat ik mij moet 
bemoeien met details. Ik zeg ook niet 
dat het een budgetcontract moet zijn 
zoals dat met de huidige NOS is 
gesloten. Een budgetcontract is, qua 
vorm en inhoud, op zichzelf een vrije 
rechtsfiguur. Daarom begrijp ik de 
aarzelingen wel van degenen die 
Hilversum wat meer van nabij kennen 
en die waarschijnlijk het contract 
voor ogen hebben dat nu met de 
NOS is gesloten. Aan dat voorbeeld 
wil ik niet onmiddellijk denken. Los 
daarvan heeft de collega van Sociale 
Zaken, die op dit punt een zekere 
verantwoordelijkheid heeft, de 
wettelijke plicht op grond van de Wet 
arbeidsvoorwaarden gepremieerde 
en gesubsidieerde sector op dit punt 
met enige bevoegdheden te zwaaien. 
Uit het overleg met hem heb ik wel 
begrepen dat hierover nog wel 
discussie mogelijk is. Vandaar dat ik 
mij ook haast, de heer Van der Werff 
te zeggen dat er wel degelijk enige 
ruimte lijkt te zijn voor flexibiliteit. 

Ik heb dus enerzijds erkend dat ook 
ik het belang van hooggekwalificeerd 
personeel inzie, maar anderzijds wil 
ik heel nadrukkelijk degenen die 
directe verantwoordelijkheid dragen 
en gaan dragen in het Hilversumse 
waarschuwen, dat wij moeten 
oppassen voor een situatie waarin 
geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen het niveau van de arbeids-
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voorwaarden en het volume aan 
arbeid. Mocht er dus in meer 
algemene zin een opwaartse druk op 
de arbeidsvoorwaarden, op de lonen, 
salarissen en wat dies meer zij, 
komen, met een gelijkblijven van het 
volume, van het aantal werknemers, 
dan zien wij hoe dan ook dat er iets 
gaat weglekken. Dat kan niet de 
bedoeling zijn en uit de manier 
waarop de heer Van der Werff knikt, 
maak ik op dat hij dat ook niet heeft 
bedoeld. Als wij daarvan uitgaan zie 
ik overigens wel mogelijkheden, op 
dit punt het bedrijf vrijheid en 
marktgeoriënteerdheid te geven. Ik 
wil die budgettaire voorwaarden 
echter met grote striktheid blijven 
hanteren. Niet dat ik dan wil zeggen 
dat er mensen de poort uit moeten, 
maar de zaken moeten wel helder 
worden afgewogen. Ik wil niet in de 
situatie komen die wij recent weer 
rond middag-tv en derde net hebben 
meegemaakt. Die was niet recht-
streeks aan het bedrijf te wijten, 
maar meer aan de totale Hilversumse 
constellatie. Toen werd ook automa-
tisch de afweging ten nadele van 
bepaalde budgetcomponenten op het 
bordje van de overheid geschoven. 
Dat past niet bij een algehele 
budgetverantwoordelijkheid voor 
Hilversum, waarbij Rijswijk op 
afstand blijft. 

De heer Van der Wer f f (VVD): 
Voorzitter! De minister dient daarbij 
dan toch te erkennen dat hij niet op 
afstand kan blijven van het Facilitair 
Bedrijf, maar wel op afstand moet 
blijven van de andere component, te 
weten de vrije concurrerende 
bedrijven. Dat is namelijk het 
marktverschil. Dat probleem moet 
onder ogen worden gezien. 

Minister Brinkman: Voorzitter! Die 
concurrentie tussen het te verzelf-
standigen bedrijf en "derden" , 
bedrijven in de markt, is uiteraard 
een factor van grote betekenis. Er is 
een vaste bestedingsverplichting 
voor de komende tijd, die een 
beperking van de speelruimte geeft. 
Dit betekent dat naast het deel 
waarvoor men over en weer een 
bestedingsverplichting heeft, het ook 
de verantwoordelijkheid is van de 
omroepen en het bedrijf om het met 
elkaar eens te worden binnen de 
gegeven budgettaire grenzen. Het 
heeft dus voor het bedrijf geen zin al 
te hoge prijzen te vragen, want dan 
wordt er te weinig geproduceerd. Het 
bedrijf heeft er zelfs baat bij om 

concurrerende prijzen te stellen ten 
opzichte van derden die in Aalsmeer 
of elders gevestigd zijn. Ik bedoel bij 
het noemen van Aalsmeer niet de 
bloemenveiling, maar het bedrijf dat 
er tegenwoordig in gevestigd lijkt te 
zijn! 

De heer Tummers (PvdA): Er komen 
ook minder mooie dingen vandaan! 

Minister Brinkman: Ik probeerde te 
komen tot een verbreding naar 
andere deskundigen in dit huis. Ik 
zag de heer Schouten al belangstel-
lend kijken, maar inmiddels ook weer 
vertrekken. 

Voorzitter! Ik kom nu op de kwestie 
van de Europese Commissie. In 
algemene zin is de vraag geformu-
leerd wat er gebeurt als Nederland 
de procedure verliest die mogelijk bij 
het hof zal gaan voorkomen. Ik zeg 
"mogel i jk" want dat is nog niet 
zeker. De discussie in Europees 
verband met de ministers voor 
cultuur is indringender aan het 
worden. Sinds een bespreking in de 
Raad van Europa in Wenen, eind 
vorig jaar, is mij meer en meer 
gebleken dat ook andere landen om 
uiteenlopende redenen meer 
bezwaren beginnen te krijgen tegen 
enigerlei mediarichtlijn. Dat maakt 
het voor de Europese Commissie 
moeilijker om zonder meer vast te 
houden aan de eenmaal ingeslagen 
weg. Ook uit informele interne 
contacten met de Europese Commis-
sie, kan ik melden dat op dit punt de 
laatste discussie nog niet is gevoerd. 
Ik filosofeer nu echter op een punt 
waarover ik helderheid moet 
verschaffen. Ik meen dat de door het 
kabinet ingeslagen route de juiste is 
en deze is ook verdedigbaar. Wij 
zullen af moeten wachten of er een 
Europese mediarichtlijn komt en zo 
ja, hoe die er uit ziet. Ik vraag mij ook 
af of het verstandig is dat de 
commissie vooral voor een juridische 
route kiest - lees langs het hof -
waar de discussie over een bestuurlij-
ke route eigenlijk nog maar net is 
begonnen. Ook dat is echter een 
vraag die primair in Brussel ter 
beslissing voorligt en secundair hier 

De vraag op dit belangrijke 
onderdeel van het wetsvoorstel blijft 
dan — ik stel deze met name aan de 
heer Waltmans, maar ook aan 
anderen - wat de winst is die 
bereikt zou worden als op dit punt de 
wet zou worden gewijzigd, in dit 
geval onder druk van enigerlei 
Europese uitspraak, hetzij van het 

hof, hetzij van de commissie. Ik weet 
niet of dat nu onmiddellijk winst is, 
maar in ieder geval geen winst 
bezien uit de positie van diegenen 
die het wetsvoorstel en de achterlig-
gende gedachte van non-commercia 
liteit hoog achten. Mijn inschatting is 
dat er eerder sprake is van oprukken-
de commerciële invloeden van buiten 
af, die dan ook heel snel van binnen 
uit zullen gaan werken. De vraag is 
dus of wel zo bepleit moet worden 
dat de Europese invloed, althans in 
juridische en bestuurlijke zin, er moet 
komen. 

De heer Wa l tmans (PPR): Voorzit-
ter! Ik heb dat niet bepleit, omdat ik 
vind dat mediabeleid in principe tot 
de "Kulturhoheit" van de afzonderlij-
ke staten behoort en niet tot de 
bevoegdheid van de Europese 
Gemeenschap. Een andere kwestie is 
echter dat de minister heeft gesteld 
dat er over nagedacht moet worden 
of hetgeen het Hof van Justitie 
uitspreekt, je uitkomt. Dat is altijd de 
moeilijkheid, maar de rechters 
oordelen op grond van het gegeven 
dat niet de Raad van Ministers, maar 
de Europese Commissie vaststelt dat 
er mogelijk strijdigheid is met de 
Europese verdragsbepalingen. Dat is 
het uitgangspunt. Als het Hof van 
Justitie zegt dat hetgeen Nederland 
op bepaalde punten doet, strijdig is, 
dan kan je weer opnieuw beginnen. 
Dat staat los van de vraag of ik het 
wetsvoorstel en het hele bestel een 
goed hart toedraag of niet. Ik zit met 
het gegeven dat de Europese 
Commissie ernstige twijfels heeft of 
het wel klopt. Daar moet ik dan eerst 
een antwoord op hebben, voordat ik 
verder ga. 

Minister Brinkman: Dat begrijp ik 
zeer wel, maar mijn stelling is dat het 
goed zou zijn, als de Europese 
Commissie vooral de bestuurlijke 
route kiest om dit soort vraagstukken 
tot een oplossing te brengen, liever 
dan een juridische route. Natuurlijk 
heeft de Europese Commissie de 
competentie om de zaak voor het Hof 
te brengen. Daar wij echter aan het 
begin van een Europees overleg ter 
zake staan, geloof ik dat het verstan-
diger is om niet onmiddellijk met de 
rechter te dreigen. Nu weet ik wel 
dat dit in het verleden in Europees 
verband ook zo is gegaan op bij 
voorbeeld het terrein van milieu, 
omdat men het bestuurlijk gezamen-
lijk nog weinig van de grond kon 
laten komen. Toen is er via allerlei 
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rechterlijke uitspraken een samenstel 
van politieke afspraken gekomen. Dat 
is geen fraaie oplossing, maar meer 
een rechtsfilosofische beschouwing. 
Ik wil er als het ware op voorhand 
tegen waarschuwen, juist ook omdat 
Nederland op mediaterrein wel 
degelijk internationaal georiënteerd is 
en wil blijven. 

Wij hebben mede het initiatief tot 
Europa tv genomen; wij zijn ook tot 
het laatste moment bezig geweest 
om daarmee voort te gaan, ook toen 
het tot mislukken gedoemd leek. Ik 
geloof dus niet dat ons kan worden 
voorgehouden dat wij als het ware 
een anti-Europese houding aanne-
men. Het gaat mij erom, in dit 
nationale debat vast te stellen dat 
degenen die een heropening van de 
discussie over dit specifieke punt 
bepleiten, zich rekenschap moeten 
geven van de eventuele gevolgen 
voor het Nederlandse bestel. Als 
diegenen zeggen, wat ik ze niet 
allemaal expliciet heb horen noemen, 
dat zij er ook voor zijn dat er een 
duaal bestel komt, wordt de discus-
sie wat anders. Nogmaals, een 
belangrijk deel van de Kamer heeft 
dat niet expliciet gezegd, althans nog 
niet. 

Een geheel ander punt is ook van 
belang, maar in de categorie van 
punten die mevrouw Tiesinga 
analyseerde, is het geen essentieel 
hoofdpunt, hoewel wel belangrijk. Ik 
doel op de kwestie van Socutera. Ik 
ben maar eerlijk en geef dus aan 
waarop de minister misschien nog 
wel zou kunnen aftreden en waarop 
niet. Mij dunkt, dat dit niet op de 
zaak van Socutera zou behoeven te 
zijn, al was het alleen maar omdat ik 
daaromtrent een duidelijke toezeg-
ging heb gedaan. Ik heb namelijk 
toegezegd dat ik in overleg met de 
NOS zal proberen, uit de actuele 
problemen te komen. Ik zeg dit ook 
tegen de heren Kuiper en Van der 
Werff. Als blijkt dat die toezegging in 
de praktijk te kort schiet, zal ik 
uiteraard nagaan wat mij nader te 
doen staat. Ik heb ook hier weer 
begrepen, dat het parlement mij 
daarbij zeer nadrukkelijk zal volgen, 
als het ware als voorschotje op het 
adagium in de praktijk van de 
overheid op afstand. Maar dat is 
f lauw. 

In de praktijk kan er sprake zijn van 
indikking, vermindering van de 
versplintering. Dit element is door 
verschillende sprekers naar voren 
gebracht. Daarmee was men het ook 
eens. Ik noem onder anderen de 

heren Kuiper en Van der Werff. Ik 
onderstreep dat er zich dan prakti-
sche vragen voordoen. Immers, dan 
worden de rechten potentieel 
verminderd. Dat verdient nadere 
overweging, zeker bij zo'n machtig 
middel als zendtijd. Als je dat ten 
principale echter niet mogelijk acht, 
ben je eigenlijk gedoemd om te 
erkennen dat wij in Nederland nooit 
met een ander mediaal bestel toe 
zouden kunnen. Iedereen die dan 
namelijk eenmaal uitzendrechten 
heeft verkregen, zou die eigenlijk ook 
tot in lengte van jaren moeten 
behouden. 

De situatie van Socutera vind ik, 
ook op grond van andere delen van 
mijn portefeuille, van zodanig belang 
dat ik eraan hecht om in goed 
overleg met de NOS de uitzendmo-
gelijkheden te bevestigen. Ik hecht er 
ook aan, deze meer algemene 
kanttekening te plaatsen bij mijn 
toezegging, in eerste termijn gedaan 
en nu herhaald. 

Ik zal bevorderen dat er in ieder 
geval goede voorlichting wordt 
gegeven over wat het wetsvoorstel 
inhoudt voor de regionale omroep. 

Mevrouw T i e s i n g a - A u t s e m a (D66): 
De minister zal wellicht zeggen 
"waar bemoeit dat mens zich mee?", 
maar de heer Kuiper heeft in verband 
met Socutera nog een heel indrin-
gende vraag gesteld. Die is: waaraan 
wordt afgemeten of het al dan 
niet goed gaat met Socutera? Dat 
vind ik een heel belangrijke vraag. Ik 
hoop dat collega Kuiper mij deze 
interruptie niet kwalijk neemt, maar 
hij liet het even lopen; ik doe dat niet. 

Minister Brinkman: Ik beantwoord 
die vraag graag onmiddellijk. Dat is in 
dit debat al naar voren gekomen: het 
hangt vooral af van het praktische 
moment waarop men kan uitzenden. 
Garanties voor kijkdichtheden kan ik 
niet geven, maar ik denk dat het wel 
te maken heeft met het tijdstip van 
uitzending en overigens met het 
gevoel van erkenning van het belang 
van Socutera. Meer praktische 
oplossingen heb ik daarvoor nu niet 
te geven. Nu, dan is mevrouw 
Tiesinga toch tevreden, zou ik zo 
zeggen. 

Voorzitter! Ik was bij het punt van 
de voorlichting over de regionale 
omroep. Ik heb mij inderdaad 
voorgenomen om het Staatsblad, 
indien dit met deze wet zou mogen 
worden verrijkt, ook in populaire 
vorm te doen presenteren aan 

diegenen die er belang in stellen. Dit 
geldt niet alleen voor de regionale 
omroep, maar het geldt ook voor 
andere aspecten. Hoe ik dit precies 
zal doen, is nog een punt overleg. Ik 
wil dit echter graag toezeggen. 

Sprekende over de regionale 
omroep, kom ik nog graag terug op 
de belangrijke kwestie van de cijfers, 
van de bedragen. Ik beantwoord 
maar het meest direct mevrouw 
Tiesinga, daarmee indirect ook 
andere sprekers beantwoordende. 
Waar komt nu precies dit normbe-
drag van — naar ruwe en actuele 
schatting — 3,2 miljoen gulden 
vandaan? Ik zeg " ruw en actueel", 
want het kan misschien nog iets 
opwaarts worden bijgesteld, waarbij 
ik dan niet over miljoenen praat maar 
well icht over tonnen. Het is een 
normbedrag van 3,2 min. per jaar 
voor de regionale omroep. Dit bedrag 
is uitsluitend van belang voor de 
hoogte van een eventuele aanvullen-
de bijdrage uit de centrale omroep-
middelen voor zogenaamde dunbe-
volkte provincies. Die provincies 
kunnen, gelet op de hoogte van de 
maximale opslag op de omroepbij-
drage die zij mogen heffen — het 
beroemde tientje —, uit de opbrengst 
van deze heffing de genoemde 3,2 
min. niet betalen. Vanwege het 
geringe aantal inwoners komt men 
niet aan dat normbedrag. In die 
gevallen zal ik bijspringen. Het gaat 
om een aanvullende bijdrage. De 
provincie moet in ieder geval tot dat 
tientje heffen. Ik zal dan bijspringen 
om aan dat normbedrag te komen 
van om en nabij de 3,2 min. Ove-
rigens is het dan zo dat de provincia-
le besturen zelf het uitgavenniveau 
van de regionale omroepen vaststel-
len. Dit is ook de positie die, zo dunkt 
mij, voldoende in de stukken tot 
uitdrukking is gekomen. 

Mevrouw Tiesinga-Autsema (D66): 
Voorzitter! Moet ik concluderen — ik 
vraag dit de minister nog een keer — 
dat uit die 3,2 min. (met misschien 
een ton of nog een tonnetje meer) 
alles moet worden bekostigd wat 
men op het gebied van eventuele 
streekedities, streekredacties, straks 
moet gaan organiseren? Daar zit niet 
meer ruimte in dan die 3,2 min. met 
eventueel een tonnetje of twee, drie 
meer? 

Minister Brinkman: Voorzitter! Wij 
moeten wel onderscheid maken 
tussen twee aparte zaken: in de 
eerste plaats de reorganisatie op 
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grond van het wetsvoorstel en in de 
tweede plaats autonome wensen — 
terecht of ten onrechte geuit — in de 
kring van de regionale omroepen. Op 
het punt van de streekredacties heb 
ik mogelijkheden geopend, maar 
daarmee heb ik nog niet gezegd dat 
zij er ook per se zouden moeten 
komen. Ik vind ook niet dat wij nu 
onmiddellijk moeten zeggen, dat dit 
nu weer een eerstvolgende prioriteit 
is die wij vorm zullen gaan geven. 
Immers, voordat wij het weten, 
krijgen wij onder het hoofdstuk 
streekredactie — ik vind dit een te 
erkennen rechtsfiguur — toch een 
situatie van lokale omroep, streekre-
dactie, regionale omroep en landelij-
ke omroep, nog afgezien van de 
internationale omroep. Rechtstreeks 
antwoordende in de richting van 
mevrouw Tiesinga, zeg ik dat uit die 
3,2 min. — met denkbaar een lichte 
verhoging, waarbij ik nu even daar 
laat of dit een ton of een tonnetje 
moet zijn — in ieder geval die 
streekredactie geformeerd moet 
kunnen worden. Voor een goed 
begrip merk ik op dat het niet zo is, 
dat in het hele land een streekredac-
tie strikt noodzakelijk is. Laten wij ook 
op dat punt voorzichtig zijn met 
algemene uitspraken. Ik hoop echter 
duidelijk te hebben gemaakt dat er 
voor mij nog enige rek in het overleg 
zit voor de komende tijd, binnen de 
uitgangspunten van het wetsvoorstel. 

De heer Van der W e r f f (VVD): 
Voorzitter! Ik heb bij de vraagstelling 
al geformuleerd dat voor zover mijn 
kennis van zaken gaat, het niet goed 
doenlijk is voor bestuur en organisa-
tie van een omroep binnen een 
provincie om met de bedragen die de 
minister in gedachten heeft, een 
behoorlijk programma te maken. 
Zeker niet in een grote provincie. Ik 
heb niet voor niets het voorbeeld van 
Noord-Holland en het voorbeeld van 
Noord-Brabant gebruikt. Bij mijn 
weten lukt het niet. Juist als STAD of 
de SROB als voorbeeld genomen 
wordt, waar men inderdaad met een 
bedrag van, naar ik meen, 3,5 min. 
uitkomt, dan betekent dit dat op het 
moment dat het voor de hele 
provincie gaat gelden, men van doen 
krijgt met een vermenigvuldigings-
factor van niet geringe aard. Deze 
komt, volgens mijn Bartjenssysteem, 
hoger uit dan de eventuele bijdrage 
— waarvoor die provincie waarschijn-
lijk ook niet in aanmerking komt — en 
in elk geval hoger dan de toepassing 
van de tientjesregeling bij de daar 

wonenden. Men zal aldus, met 
andere woorden, volstrekt niet aan 
de gedachte opdracht kunnen 
voldoen. Dit was mijn vraag. 

Minister Brinkman: Ik herhaal nog 
eens, dat er nu twee verschillende 
zaken aan de orde zijn die alletwee 
van belang zijn. In de eerste plaats de 
vraag wat de rechtstreekse gevolgen 
zijn van de verandering van het 
systeem waardoor de competenties 
van de provincies wat nadrukkelijker 
naar voren komen en in de tweede 
plaats de vraag hoe, los van de 
bestuurlijke competentieverdeling, 
idealiter een provinciale omroep eruit 
ziet. Wat zijn de taken en hoeveel 
geld is er voor nodig. Beleidsmatig 
wil ik zeggen, dat ik er nog altijd niet 
van overtuigd ben dat wij nu al toe 
zijn aan een vorm van regionale 
omroep in ons land die op een 
structureel hoger niveau wordt 
gefinancierd dan in de loop der jaren 
is gegroeid. Ik zeg niet dat wij die 
discussie nimmer zullen moeten 
voeren, maar het is een andere 
discussie, die in zekere zin los staat 
van het wetsontwerp. Ik wil die zaken 
ook liever gescheiden houden. In de 
werkgroep waarop ik heb geduid, 
heb ik ook al gemerkt dat die zaken 
worden vermengd. Men hoopt als het 
ware een "bruidsschat" mee te 
krijgen bij de provincialisering van de 
regionale omroep, teneinde tot een 
verdergaande professionalisering te 
komen. Te eniger tijd wi l ik daar zeker 
wel over discussiëren, maar ik wil wel 
een zekere terughoudendheid aan de 
dag leggen, want wij hebben nog 
zoveel andere wensen op mediater-
rein. 

Mevrouw T iesinga-Autsema (D66): 
Voorzitter! Komt de principiële 
discussie die de minister aankondigt, 
aan de orde du moment dat blijkt dat 
de omroepen geen programma 
kunnen maken voor het bedrag dat 
de minister in gedachte heeft? De 
heer Van der Werff heeft dit zoeven 
al duidelijk geformuleerd. Zo'n 
discussie zou een perspectief bieden. 

Minister Brinkman: Voorzitter! 
Mevrouw Tiesinga zegt: op het 
moment dat blijkt dat men er niet 
mee kan uitkomen. Misschien mag ik 
daarvan maken: op het moment dat 
lijkt dat men er niet mee kan 
uitkomen? Dan wordt wat duidelijker 
tot uitdrukking gebracht dat er in 
ieder geval twee personen betrokken 
zijn: de autoriteit in de regio en het 

ministerie. Op dat punt kunnen zij 
eerst een overleg hebben waarin zij 
het, naar ik hoop, eens kunnen 
worden. Eventueel kunnen zij een 
meningsverschil hebben. En daarna 
kan uiteraard het parlement zich er 
nog mee bezig houden. 

De heer Van der Wer f f (VVD): Ik wil 
nog een heel korte vraag aan de 
minister stellen. De bewindsman 
brengt provinciale staten in enorme 
moeilijkheden, want het is voor 
provinciale staten nauwelijks 
denkbaar, een tientjesregeling die 
voor de hele provincie geldt, in te 
voeren wanneer men op voorhand 
zeker weet dat slechts een deel van 
de provincie bediend kan worden. 

Minister Brinkman: Wij hebben nu 
te maken met een situatie waarin 
verschillende regionale omroepen 
bestaan die allemaal wensen hebben. 
Ik heb ze in de loop der jaren 
allemaal wel één of meerdere malen 
mogen bezoeken. Ik kan niet zeggen 
dat tot algehele ontevredenheid van 
de luisteraars regionale omroep 
wordt bedreven. Ik ga nu wel op het 
ander deel van de lijn zitten. Natuur-
lijk zijn er wensen en bestuuHijke 
verlangens. Het komt ook allemaal in 
een periode waarin de verschillende 
omroepen geconfronteerd worden 
met een kabinet dat wat strenger is 
in de financiën. Voor een deel is dat 
ook de verklaring voor dit alles. Ik 
hecht er evenwel aan, de dossiers 
gescheiden te houden. Ik ben 
uiteraard in voor een discussie met 
het parlement — ook met deze 
Kamer — over het tweede gedeelte 
van de zaak 

Voorzitter! Ik wil nog ingaan op de 
vraag die over de voorfinanciering 
door de omroep is gesteld. Ik meen 
dat de heer Tummers nogal kritisch 
heeft gereageerd. Ik meen dat dit is 
ingegeven door een misverstand over 
de feiten. Stel, dat de omroepen hun 
middelen niet zouden inzetten voor 
voorfinanciering van het werkkapitaal 
van het bedrijf, nog afgezien van het 
feit dat dit een normale verhouding 
tussen klant en producent is. In dat 
geval zal het bedrijf elders zijn geld 
moeten lenen, bij voorbeeld bij een 
bank. Die bank brengt rente in 
rekening en het bedrijf brengt die 
rente vervolgens weer in rekening als 
uitgavencomponent aan de omroe-
pen. Langs een omweg worden de 
omroepen dan toch ook weer in de 
tariefstelling geconfronteerd met het 
feit, dat zij zelf niet bereid zijn 
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geweest om voor te financieren. In 
zekere zin behoeft het voor de 
omroepen niet uit te maken. Om die 
twee redenen — enerzijds dat het 
normaal is in de verhouding tussen 
klant en producent en anderzijds 
omdat men dan langs andere wegen 
toch voor de kosten komt te staan — 
meen ik dat het voorstel geformu-
leerd in het wetsvoorstel verdedig-
baar is. 

Er is wat de financiën voor de pers 
en meer in het bijzonder de steunre-
gelingen betreft, niet veel aanvul-
lends meer op te merken, met dien 
verstande dat in artikel 128, tweede 
lid, van het wetsvoorstel, de STER 
niet als enige financieringsbron staat 
aangewezen. De heer Van der Werff 
heeft terecht gesignaleerd dat men 
uit de toelichting niet heeft kunnen 
opmaken dat wij nu al de beschikbare 
middelen nader definiëren. De wet 
biedt op dal punt een zekere 

liteit. 
Voorzitter! De heerTummers heeft 

een nadere toelichting gegeven op 
zijn stellingname. Ik heb zeer wel van 
hem begrepen dat hij het niet 
helemaal juist acht, dat het kabinet 
het initiatief voor nieuwe regelgeving 
uit handen lijkt te hebben gegeven 
als het gaat om een duaal bestel. Ik 
zie niet in dat een kabinetsvertegen-
woordiger ooit in deze Kamer zou 
kunnen verschijnen met een wets-
voorstel dat hij zou verdedigen met 
de woorden: kijk eens, ik heb een 
briefje gekregen van twee of drie 
omroepverenigingen en die moesten 
zo nodig, dus Kamer, u vindt het wel 
goed dat wij dat dan ook maar zo 
doen. Ik relativeer nu opzettelijk. Het 
zal echter duidelijk zijn dat het 
kabinet zo'n initiatief uit omroepland 
zelf moet wegen en dat het hierover 
een oordeel moet vormen. Uiteraard 
moet ook wat de vorm betreft, 
technische beslissingen worden 
genomen en worden verdedigd. Het 
is daarom ook vrij gebruikelijk dat 
een kabinet dat met een wetsvoorstel 
komt, zich vaak mede laat inspireren 
door hetgeen zich in de samenleving 
voordoet in positieve of negatieve 
zin. Inderdaad is dit wat pregnant in 
het regeerakkoord neergeschreven. 
Dat erken ik. Daarmee heeft men in 
Hilversum ook moeite, maar het is 
goed dat men ook daar leert omgaan 
met de ruime eigen verantwoordelijk-
heden die ik graag gespreid zie in de 
samenleving. Daarbij heb ik de eigen 
verantwoordelijkheid nietwegge-
schoven en kon ik die ook niet 
wegschuiven. 

Ik heb met belangstelling kennis 
genomen van de mededeling van de 
heer Tummers dat het WBS-rapport 
nog ter tafel ligt. Ik zal met belang-
stelling volgen welke opvattingen hij 
daarover in en buiten dit huis ten 
beste zal kunnen geven. Ik heb met 
enige spijt kennis moeten nemen van 
zijn mededeling dat ik nog niet zijn 
hele fractie heb kunnen overtuigen 
van het nut van het wetsvoorstel, al 
was dat maar voor een interimperio-
de. Het doet mij genoegen dat ik in 
ieder geval een belangrijk deel van 
zijn fractie heb kunnen overtuigen. 

Ik Z8g hem graag toe dat de 
sponsoring in de verschillende 
programma's zeer tijdig zal worden 
geëvalueerd. Ik heb daarvoor een 
termijn genoemd van uiterlijk drie 
jaar. Mocht het eerder noodzakelijk 
zijn, dan zal ik dat zeker nader 
overwegen. 

Mevrouw Tiesinga maakte nog een 
opmerking over het proces over de 
eigendomsrechten. Als ik haar goed 
begrijp, zegt zij dat ik te snel ben en 
dat ik de tegenpartij in een onmoge-
lijke positie breng. Deze moet zo snel 
handelen onder druk van het 
wetgevingsproces dat men geen kant 
meer uit kan en dus naar de rechter 
gaat. Dat is geen geheel juiste 
voorstelling van zaken. Wij , maar ook 
onze voorgangers, zijn al vele jaren 
bezig met deze discussie met een 
wisselend succes in het overleg met 
de NOS. Wij mogen echter niet 
stellen dat dit nu iets geheel nieuws 
is. Zelfs al zou ik mij beperken tot 
mijn eigen verantwoordelijkheid dan 
praten wij inmiddels toch over een 
termijn van meer dan vier jaar. In 
deze zin is er dus geen sprake van 
iets nieuws. 

Mevrouw T iesinga-Autsema (D66): 
Ik denk dat er toch een hardnekkig 
misverstand is en misschien heb ik 
dat in eerste termijn ook een beetje 
in de hand gewerkt. Ik heb het niet 
over de ti jd. Ik zei dat er een proces 
tegen de staat loopt. Dat proces is 
afgelopen op het moment dat de 
Mediawet wordt aangenomen. Dan 
kun je het natuurlijk wel schudden. 
De Mediawet mag de rechter die de 
stukken heeft die wij ook hebben 
gekregen, niet toetsen aan de 
Grondwet. Daar ligt de crux. Daarom 
hadden wij zo graag gezien dat de 
minister dat proces, die uitspraak 
had afgewacht alvorens het wets-
ontwerp te laten aannemen. Daarom 
zei ik dat de druk die de minister 
uitoefent op het aannemen en op de 

invoeringsdatum van de wet de 
procespartij wel eens in een uiterma-
te ongunstige positie zou kunnen 
brengen. 

Minister Brinkman: Gesteld dat wij 
dat al hadden willen overwegen — ik 
heb al aangegeven waarom mij dat 
minder wenselijk lijkt - dan zouden 
wij de rechter toch in de positie 
manoeuvreren dat hij zich een 
oordeel zou moeten vormen over de 
vraag, of de wetgever tot enigerlei 
daad van wetgeving zou mogen 
komen. Dat lijkt mij in ons bestel een 
nogal twijfelachtige procedure 
Afgezien daarvan is er bij de vorige 
reorganisatie in Hilversum, de 
overgang van de NTS naar de NOS, 
een vergelijkbare situatie geweest. 
Ook toen zijn er discussies geweest, 
maar het is niet in rechte bestreden 
dat de wetgever die mogelijkheid 
had. Zo is het ook nu geweest. De 
NOS heeft niet in rechte bestreden 
dat wij tot wetgeving zouden mogen 
komen. Wel heeft zij een aantal 
onderdelen van onze voorstellen 
aangevochten, deels bestuurlijk en 
deels bij de rechter. Op zichzelf wil ik 
niemand van dit recht afhouden. Ik 
betreur het uiteraard dat ik in de 
Kamer niet heb kunnen zeggen: 
geacht parlement, de NOS en het 
kabinet zijn het geheel eens. Het is 
dan wel zaak op een gegeven 
moment tot bestuurlijke besluitvor-
ming te komen binnen de bestuurlijke 
kanalen die de regering nu eenmaal 
heeft, te weten het gemeen overleg 
met het parlement. Mij dunkt dat de 
regering zich op dit punt niet 
afhankelijk moet maken of laten 
maken van rechterlijke procedures. Ik 
begrijp uit de glimlach van mevrouw 
Tiesinga dat haar treurnis nog niet 
geheel is weggenomen. Het spijt mij 
zeer, maar ik hecht er wel aan mijn 
argumenten te handhaven. 

Ik kom op de compententieverde-
ling tussen het ministerie en de 
voorzitter van de NOS in verband 
met de verdere invulling. Ik ben blij 
dat mijn teksten niet alleen zo goed 
worden aangehoord, maar ook zo 
goed worden nagelezen. Ik heb 
inderdaad in een recente afspraak 
met de heer Van Dijke vastgesteld 
dat de adviezen niet geheim moeten 
blijven voor de voorzitter van de NOS 
en voor de andere autoriteiten in 
Hilversum. Het gaat erom dat wij op 
een gegeven moment beiden onze 
verantwoordelijkheden nemen. Voor 
zover wij het eens kunnen worden, is 
dat des te beter. Voor zover wij het 
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niet eens kunnen worden, zal er op 
een aantal punten een eindverant-
woordelijkheid bij de minister liggen. 
Dit is ook niet omstreden. 

De heer Kuiper (CDA): Het zou toch 
omstreden kunnen zijn. Ik kan mij 
namelijk voorstellen dat voor nieuwe 
organen in het Hilversumse een 
aantal taken en verantwoordelijkhe-
den zijn omschreven in artikelen van 
deze wet. Die geven bepaalde 
competenties, waarschijnlijk ook bij 
invoering. Dit betekent dat, wanneer 
de organen binnen de grenzen van 
die competenties te werk gaan, er 
daarover geen conflict met de 
minister kan zijn. Mijn betoog had 
ook ten doel te onderstrepen dat er 
verschillende verantwoordelijkheden 
zijn en dat je van daaruit overeen-
stemming moet bereiken. De 
minister kwam met de algemene 
uitspraak dat er een eindverantwoor-
delijkheid bij de minister is. Om die 
ter discussie te stellen, maakte ik 
mijn opmerkingen. Die handhaaf ik. 

Minister Brinkman: De heer Kuiper 
heeft, scherpzinnig als altijd, een 
begrip niet over het hoofd gezien en 
heel expliciet uitgesproken, te weten 
"de nieuw verantwoordelijke 
organen". Daarin zit de crux. Er is 
voor een deel overleg tussen de 
minister en de huidige NOS. Voor 
een deel moet er overleg komen met 
de nieuw verantwoordelijke instan-
ties. Die worden op enig moment 
verantwoordelijk; laten wij voor deze 
discussie even aannemen 1 januari. 
Ik meen dat je niet kunt stellen dat 
de minister en het ministerie kunnen 
wachten tot 1 januari met het 
voorbereiden van zaken. Zij zullen 
zich dan moeten verstaan met het 
huidige NOS-bestuur dan wel zich 
gezamenlijk moeten verstaan met 
degenen die zij zich materieel 
voorstellen als de nieuw verantwoor-
delijke personen en instanties. Het 
laatste is inderdaad mijn voornemen. 
Dat weten de autoriteiten in Hilver-
sum. Ook ik wil zo snel mogelijk na 
aanvaarding van het wetsvoorstel 
komen tot een afspraak over de 
benoemingen die in Hilversum op 
grond van het nu voorliggende 
wetsvoorstel noodzakelijk zullen zijn. 
Dan kan er in ieder geval materieel 
een contact zijn met de nieuw 
verantwoordelijke instanties. Ik 
onderstreep echter dat het gaat om 
de nieuw verantwoordelijke instan-
ties. Als dit in persoon dezelfde zijn 
als de huidige, dan is er in zekere zin 

geen verschil. Ik wil dat onderscheid 
echter analytisch blijven maken. 

De heer Kuiper (CDA): Dan begrijp 
ik inderdaad dat de minister het tot 
zijn eindverantwoordelijkheid rekent, 
ook vanuit de gedachte aan een 
overheid op afstand, om de materiële 
verantwoordelijkheden van betrokke-
nen die later formele verantwoorde-
lijkheden gaan dragen, zoveel 
mogelijk in hun waarde te laten. 
Daardoor kunnen zij die verantwoor-
delijkheid ook vooraf laten gaan aan 
de acceptering van de formele 
verantwoordelijkheid. 

Minister Brinkman: Noch de 
minister, noch het huidige NOS-be-
stuur kan formeel treden in de 
bevoegdheden van een nieuw in het 
leven te roepen orgaan en van de 
personen die daarin worden be-
noemd. Materieel zullen wij in de 
komende maanden echter op de een 
of andere manier een gespreksforum 
moeten beleggen, waarin huidige en 
nieuwe functionarissen elkaar 
proberen te vinden, zodat op enig 
moment een aantal formele beslis-
singen kan worden genomen, die ook 
passen in de lijn van de wet. 

Voorzitter! Ik was bezig met de 
inbreng van mevrouw Tiesinga en 
haar meer specifieke vraag over het 
duale bestel met betrekking tot de 
TROS en de actuele brief die de 
TROS heeft verzonden. Ik heb de 
brief zelve nog niet gezien. Mijn 
schatting is echter dat het antwoord 
daarop geformuleerd zal worden 
langs de lijnen van het antwoord aan 
de AVRO. Ik geloof ook dat dit wel 
bekend is bij de heer Minderop. Ik 
heb hem onlangs nog mogen 
spreken over deze problematiek. 

Mevrouw Tiesinga heeft mij 
geadviseerd om het cultuurfonds wat 
ruimhartiger tegemoet te treden dan 
in eerste aanleg het geval lijkt. Hier 
zouden budgettaire kanttekeningen 
bij te plaatsen zijn. Deze laat ik nu 
echter achterwege. Op zichzelf 
zouden deze bij de bespreking van de 
begroting aan de orde kunnen 
komen. Ik denk dat de kwestie van de 
verschillende geldstromen die 
Hilversum heeft, nu van meer 
principieel belang is. Hilversum heeft 
een geldstroom uit de omroepbijdra-
gen en een geldstroom uit de STER. 
Ten principale is een geldstroom via 
het reguliere overheidsbudget steeds 
buiten haakjes gehouden. Ik zeg niet 
dat dit er niet ooit van zou kunnen 
komen, maar dat is nu niet aan de 

orde. Ik geloof dus dat wij er ook 
voorzichtig voor moeten zijn om die 
derde geldstroom als het ware langs 
een omweg te creëren. Ik heb het nu 
niet over zwarte en grijze geldstro 
men, maar over de legitieme 
geldstromen die in de richting van 
Hilversum gaan. Ik vind dit een 
argument dat tegen de suggestie van 
mevrouw Tiesinga pleit, zonder dat ik 
daarmee materieel gezegd wil 
hebben dat het cultuurfonds niet een 
verdere werkingsmogelijkheid zou 
moeten krijgen op termijn. Als zich 
daartoe mogelijkheden voordoen, 
dan zal ik mij daar zeker voor 
inzetten. 

Ik heb de heer Kuiper indirect al 
wel laten merken dat ik het met zijn 
achterliggende gedachte over 
enerzijds behoud van het bestaande 
en anderzijds zoeken naar wegen om 
de samenleving tot nieuwe organisa-
tievormen die de verantwoordelijkhe 
den over en weer wat onderstrepen, 
te brengen, zeer gaarne eens ben. 

Ik heb geen twijfel over de 
mogelijkheden van verzelfstandiging 
van het facilitair bedrijf. De heer 
Kuiper heeft dit verondersteld, waar 
ik pas over drie jaar wil nagaan hoe 
het met de bestedingsverplichting 
moet gaan. Mijn voorzichtigheid zit 
hem in het feit dat wij moeten 
voorkomen dat er een al te snelle 
vernietiging van kapitaal gaat 
dreigen. Sterker nog, ik vind dat er 
überhaupt geen vernietiging van 
investeringen aan de orde zou 
moeten zijn. Tenslotte heeft de 
gemeenschap de afgelopen jaren ook 
heel veel geïnvesteerd in al datgene 
wat er op het NOS-complex staat. 
Stel nu dat er ineens een enorme 
aandrang zou komen om veel meer 
dan de 25% buiten de deur te gaan 
besteden, dat wil zeggen buiten het 
complex van de heer Verbeek en de 
zijnen om. Is dat dan een situatie die 
wel gewenst is? Ik geloof dat wij ons 
op dit punt door een zekere voorzich-
tigheid moeten laten leiden. Dan kan 
men er ook wat aan wennen. Dat kan 
geen kwaad. 

Ik heb mevrouw Van Leeuwen 
onrecht gedaan en dat betreur ik 
zeer, omdat ik mij wel degelijk had 
gerealiseerd dat zij een belangrijk 
punt scoorde, toen zij zei dat de 
leerlingen, voor zover ze de min of 
meer formele discussies al kunnen 
begrijpen, zelf wel waarnemen dat 
die discussies daar eigenlijk helemaal 
niet om gaan. Dat heb ik mij heel 
goed gerealiseerd. Wat ik mij ook 
heb gerealiseerd, is dat zij maar één 
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deel van het verhaal houdt. Zij zegt, 
als ik haar goed begrijp: er zijn zoveel 
mogelijkheden van gebruik van media 
in de toekomst, dat je kinderen 
daarmee moet leren omgaan, zodat 
er geen nieuwe groep van achterge-
stelden gaat ontstaan in de samenle-
ving die niet met die nieuwe media 
kan omgaan. Ik ben het daar volstrekt 
mee eens en de risico's zijn op dat 
punt ook groot. Tegelijkertijd is ook 
de vraag aan de orde, voor docenten 
en anderen die verantwoordelijkheid 
dragen in de samenleving, of wij 
leerlingen ook niet moeten leren 
omgaan met het niet communiceren 
via media, maar met het rechtstreeks 
met elkaar en met anderen in de 
samenleving communiceren. Dat 
klinkt heel fi losofisch, maar ik geloof 
dat dit wel eens een grotere uitda-
ging voor de dag van vandaag zou 
kunnen zijr dan alleen maar de 

nische uitdagingen ter zake van 
ae vraag, hoe met interactieve 
videotekst, abonnee-tv en drempello-
ze public-acces-kanalen in de regio 
moet worden omgegaan. Ik relativeer 
nu niet naar de andere kant, maar ik 
vind beide zaken van buitengewoon 
grote opvoedkundige waarde. Dat 
heb ik niet geëxpliciteerd, maar ik 
hoop mevrouw Van Leeuwen 
daarmee duidelijk te hebben gemaakt 
dat ik haar punt inderdaad zeer van 
belang acht. 

De heer Waltmans heeft mij laten 
weten, dat hij niet in de gelegenheid 
was om het laatste deel van mijn 
betoog aan te horen. Ik heb het 
geapprecieerd, dat hij mijn betoog 
als gedegen heeft willen kenschet-
sen. Ik wil hem via de Handelingen 
nog toezeggen, dat ik op een of 
andere manier het parlement zal 
informeren over de afloop van de 
gesprekken tussen het kabinet en het 
Friese provinciale bestuur over een 
aantal actuele ontwikkelingen op het 
terrein van de Friese taal. Met die 
toezegging heb ik indirect ook andere 
belangstellenden in dit huis op dit 
punt voorlopig geantwoord. 

Op het punt van de kabelradio is er 
een situatie ontstaan die ik als volgt 
zou wil len kenschetsen. Kabelradio 
valt onder het normele kabelregime. 
Lokale omroep mag natuurlijk 
worden doorgegeven, mits men zich 
aan de wettelijke voorwaarden houdt. 
Dat wil in het voorliggende voorstel 
dus zeggen: non-commercieel. Hoe 
men alfa-nummerieke gegevens via 
de radio zou willen uitzenden, weten 
mijn deskundigen niet; ik dus 
helemaal niet. Men wil waarschijnlijk 

toch iets commercieels in Amster-
dam via een zogenaamd nieuwsnet. 
Als dat zo zou zijn — ik heb niet meer 
dan een persbericht kunnen lezen -
dan mag dat niet op grond van het 
voorliggende wetsvoorstel. 

Ik erken in de richting van de heer 
Waltmans en anderen, dat nieuwe 
ontwikkelingen niet alleen worden 
gedicteerd door de Europese 
Commissie, maar ook door schote-
lantennes en andere aspecten van de 
techniek. Zelfs als wij daar geheel 
gevolg aan zouden willen geven, dan 
nog ontkomen wij niet aan onze 
verplichtingen om toch een even-
wichtig nader wetsvoorstel voor te 
bereiden en te gelegener tijd hier te 
verdedigen. In die zin geloof ik dat de 
heer Waltmans in de beknoptheid 
van zijn tweede termijn iets te 
relativerend was, waar hij zijn 
aarzelingen verwoordde over de 
houdbaarheid op termijn van het 
voorliggend voorstel. Uiteraard heb 
ik ook een enkele keer wel een zekere 
twijfel, maar dat is altijd goed in het 
bestuur. Ik geloof dat wij niet de 
stelling mogen aandurven, dat de 
komst van de schotelantennes elke 
vorm van mediawetgeving ineens 
overbodig zou maken. Ik denk ook 
niet dat de heer Waltmans dat heeft 
bedoeld. 

Ik wil wel erkennen, wat betreft het 
open karakter van het bestel 
waarover de heer Van der Jagt sprak, 
dat het in zekere zin wat moeilijker 
wordt om toegelaten te worden tot 
de ether en de kabel. Je zou kunnen 
zeggen, materieel gesproken, dat er 
al heel wat aan pluriforme geluiden 
is. In zekere zin wordt het moeilijker 
om aan te tonen, dat je nog weer iets 
nieuws biedt, maar het is ten 
principale mogelijk. Nog een heel 
andere overweging speelt hierbij een 
rol: met het vorderen van de techniek 
zijn de alternatieven voor massa-
communicatie, althans communicatie 
op wat kleinere schaal, ook meer en 
meer in discussie. Daarbij heb ik het 
niet alleen over de traditionele 
papieren mogelijkheden van commu-
nicatie, maar ook over twee-wegver-
keer, radio-abonnee-tv en dergelijke. 
Ik denk dat wij in meer algemene zin 
meer en meer voor de vraag komen 
te staan, of de drie publieke netten 
en de vijf radio-kanalen wel in alle 
gevallen de meest geschikte 
communicatie-wegen zijn voor een 
aantal verlangens dat vanuit de 
maatschappij opkomt. Ik heb het nu 
niet specifiek over het voorbeeld dat 
de heer Van der Jagt meldde, maar 

ik heb gemerkt dat de vraag toch wel 
opkomt in het educatieve veld of je 
een massanet beschikbaar moet 
stellen voor een relatief geringe 
hoeveelheid geïnteresseerden, zelfs 
al zou het aantal geïnteresseerden 
groter zijn dan het aantal ingeschre-
venen op een bepaalde cursus. Dat is 
een kwestie van effectiviteit en 
uiteraard ook van kosten, maar daar 
had de heer Van der Jagt het niet ten 
principale over. Hij heeft beklem-
toond dat het bestel open van 
karakter moet blijven. Dat is en blijft 
het ook. 

In meer juridische zin ben ik er niet 
voor om de Mediaraad nog eens te 
horen in geval van een aanvraag om 
toegelaten te worden. Ik denk dat het 
Commissariaat voor de media op dit 
punt een duidelijke competentie 
heeft, maar het zou van zorgvuldig-
heid getuigen als het, voordat het tot 
een beslissing komt, partijen hoort. Ik 
denk ook eerlijk gezegd dat de 
AROB-rechter daar vrij snel de vinger 
bij zal leggen, als het dat niet zou 
hebben gedaan. Dat is een eis van 
zorgvuldigheid. Ik wil dat ook 
bespreken met het Commissariaat op 
het moment dat die zaak urgent is of 
er van tevoren bepaalde afspraken 
over maken. 

Over de bezwaarschriftenprocedu-
re wil ik het volgende zeggen. De 
Wet AROB kent daar, na het nemen 
van een beschikking, een procedure 
voor. Je zou kunnen zeggen dat die 
niet onmiddellijk hanteerbaar is, daar 
de Wet AROB alleen behandeling 
van bezwaarschriften door de 
minister kent en eigenlijk niet door 
een zelfstandig bestuursorgaan als 
het Commissariaat. Ik kan mij echter 
voorstellen dat ik mij op dit punt 
oriënteer op de materiële mogelijkhe-
den om aan het begrijpelijke bezwaar 
van de heer Van der Jagt tegemoet 
te komen. 

Ik wil er nog wel op wijzen dat voor 
zover voor het nemen van een 
beschikking er sprake zou moeten 
zijn van een vorm van hoor, weder-
hoor en bezwaar, er ook via artikel 
11 , lid 3, van het wetsvoorstel nog 
de mogelijkheid is geopend, het 
Commissariaat bepaalde voorschrif-
ten te geven voor zijn werkwijze. Ik 
heb al gezegd dat ik op dat punt zal 
nagaan of er buiten de kwestie van 
hoor, wederhoor en bezwaarschrift 
misschien ook nog aanvullende 
verlangens moeten worden doorge-
geven, bij voorbeeld op het punt van 
het ter inzage leggen van bepaalde 
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gegevens die van belang zijn voor het 
eindoordeel in de gewraakte zaak. 

Ik moet nog ingaan op het 
verlangen van de heer Holdijk om de 
bemoeienis met de omroep op 
termijn te verminderen, min of meer 
vergelijkbaar met de overheidsbe-
moeienis op het terrein van de pers. 
Dat heeft zijn voordelen en zijn 
charmes, al kan het ook het nadeel 
hebben dat een overheid die verder 
en verder op afstand komt ook 
steeds moeilijker antwoord kan 
geven op vragen die nogal eens uit 
de kring van de burgerij komen met 
betrekking tot de inhoud van de 
verschillende programma's. Dat is 
het risico dat de heer Holdijk 
waarschijnlijk bij gelegenheid nader 
zal willen wegen. Hij kent overigens 
het standaardantwoord op dat punt 
van het ministerie. Ik wil er — ook in 
dit meer algemene deel van de 
discussie — toch even op wijzen. 

Wat betreft de kwestie van de 
dagbladen en de nieuwsbladen, wil ik 
nog eens onderstrepen wat ik in 
eerste termijn heb gezegd. Het is 
vooral een opportuniteitsvraag. Ik 
neem graag de terminologie van de 
heer Van der Werff over. Dagbladen 
die de bedoeling hebben groot te 
eindigen, zullen toch in ieder geval 
klein willen en moeten beginnen. Dan 
is het binnen de gegeven financiële 
beperkingen toch ondenkbaar dat wij 
op dat punt heel veel initiatieven 
gaan steunen. Ik meen dat het 
verdedigbaar is dat wij starten met 
dagbladen. In de praktijk zullen dat 
kleinere initiatieven zijn. Ik erken dat 
dat geen sluitende argumentatie is, 
maar ik hoop dat de heren Holdijk en 
Van der Werff daar begrip voor 
kunnen tonen. 

Ik ben hiermee bijna aan het eind 
gekomen van mijn beantwoording. Ik 
heb dit debat als buitengewoon 
plezierig ervaren. Het is in Noordwijk 
begonnen en ik hoop dat het met de 
paasdagen in Noordwijk met een 
zekere tevredenheid mag eindigen, 
na het vernemen van het resultaat 
van de stemming. Ik voeg er nog aan 
toe dat mijn ervaring in de afgelopen 
jaren bij bezoek aan culturele 
evenementen is, dat sommige 
pauzenummers aantrekkelijker zijn 
dan het hoofdnummer. Ten slotte 
geef ik nog een algemeen antwoord 
aan degenen die hebben gevraagd 
waarom ik mij zo lang en zo intensief 
met deze zaak heb beziggehouden. 
Het leek er zelfs wel eens op dat ik 
mij met dingen bemoeide, waar ik mij 

eigenlijk niet mee had mogen 
bemoeien. 

Het zal de heer Kuiper en mevrouw 
Tiesinga deugd doen dat ik, ondanks 
mijn afkomst, nu ga citeren uit een 
werkstuk van het Katholiek Instituut 
voor de Massamedia. Daar hebben in 
december 1984 de heren Doorman, 
Sinnige, Wüst, Brentjens en Van 
Doorn college gegeven. Dit is een 
zeer pluriform en gekwalificeerd 
gezelschap. Ik hoop dat dit citaat de 
heer Tummers duidelijk maakt, dat ik 
de woorden "sensationeel", " in fan-
t i e l " en dergelijke niet van toepassing 
heb durven en willen verklaren op het 
geschrift waar ik nu uit ga citeren. 
Als hij mijn eerste termijn nog eens 
wil nalezen kan hij eruit opmaken dat 
ik daarnaast andere woorden heb 
gebruikt om een zeker evenwicht in 
mijn beoordeling van hetgeen in de 
wereld van de media gebeurt tot 
stand te brengen. 

Ik heb mij in de afgelopen periode 
laten leiden door hetgeen de heer 
Wüst in het genoemde stuk met 
enige stelligheid en helderheid 
verwoordt: "Nogmaals vrijheid is niet 
gemakkelijk. Het is geen rustig bezit. 
Niet alles waar ik op een gegeven 
moment bevrediging in vindt en dat 
om die reden voor mij een bepaalde 
waarde vertegenwoordigt, draagt bij 
tot wat mij werkelijk in mijn totale 
menselijke ontplooiing tot heil strekt, 
is met andere woorden ook zedelijk 
van waarde. Niet elke behoeftebevre-
diging is een zedelijk gestuurde, want 
op de totaliteit van mijn menszijn en 
op het welzijn van anderen gerichte 
behoeftebevrediging en verlangen. 
Wat ik — dus de heer Wüst en ik 
citeer hem met instemming — 
hiermee wil aangeven, is dat in onze 
samenleving en dus in de media zich 
grote verschillen en spanningen 
openbaren, juist rond de levensbe-
schouwelijke en ethische grondsla-
gen van onze maatschappij en dat 
het expliciet de aandacht verdient 
hoe daarmee in de communicatie 
wordt omgegaan, willen wij althans 
onze persoonlijke en gezamenlijke 
vrijheid vitaal houden en vruchtbaar 
doen blijven." 

Voorzitter! Met dit motto beëindig 
ik graag mijn bijdrage aan dit debat. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van D66, de PPR, de 

SGP, alsmede van de fracties van de 
PvdA de leden Maassen, Van 
Veldhuizen, M.A. van der Meer, 
J.H.B, van der Meer en de functione-
rend voorzitter De Rijk wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen het 
wetsvoorstel te hebben gestemd. 

De vergadering wordt enkele 
ogenblikken geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
• hoofdstuk X V (Minister ie van 
Sociale Zaken en Werkgelegen^ 
heid) van de ri jksbegroting voor 
1987; vaststell ing van de 
begroting van u i tgaven; vaststel -
ling van de begrot ing van 
ontvangsten (19700 XV) ; 
- de begroting van uitgaven en 
ontvangsten van het Bezitvor-
mingsfonds voor 1987 (19700-J) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Voorzitter! De bijdrage van 
onze fractie aan dit debat zal zich 
concentreren op het werkgelegen-
heidsbeleid. De economische 
ontwikkeling blijft achter bij de 
prognoses van medio 1986 De dure 
gulden en de lage dollarkoers hebben 
het effect van jarenlafige loonkosten-
matiging voor de exportsector 
ongedaan gemaakt en de recente 
loonontwikkeling lijkt de stijging van 
de arbeidsproduktiviteit te zullen 
overtreffen. Verder is er sprake van 
enkele ernstige economische 
onevenwichtigheden. Nederland 
heeft een overvloed aan braakliggen-
de arbeidskracht en eveneens een 
financieringsoverschot. Het kapitaal 
trekt in toenemende mate naar het 
buitenland. Het ontbreekt in dit land 
kennelijk aan een regie om arbeid en 
kapitaal op de binnenlandse markt 
met elkaar in contact te brengen. Dat 
is een extra reden om nu eindelijk 
eens aandacht te besteden aan de al 
jarenlang achterblijvende overheids-
investeringen. 

Op de arbeidsmarkt is er een 
overvloedig aanbod in de meeste 
sectoren, maar schaarste in sommige 
andere arbeidsmarktsegmenten. Hier 
wreekt zich dat wij in Nederland niet 
tijdig een traditie van permanente 
bij-, her- en omscholing hebben 
opgebouwd. Wat bovenal zorg baart 
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is, dat het werkloosheidscijfer zich 
thans stabiliseert. Na het hoogtepunt 
in mei 1984 is het werkloosheidscij-
fer gedurende ruim twee jaar met 
ruim 1 50.000 gedaald tot augustus 
1986. Sindsdien treedt er stagnatie 
op. In de laatste zeven maanden is 
het werkloosheidscijfer met 3.100 
gedaald, voor seizoen gecorrigeerd. 
Dat steekt schril af tegen een 
beleidsdoelstelling van een vermin-
dering van de werkloosheid met 
50.000 per jaar in deze kabinetsperi-
ode. 

Weliswaar is er voor het kalender-
jaar 1987 een geraamde daling met 
35.000 plus nog eens 15.000 extra 
via scholings- en banenplannen, 
maar die raming staat zeer wankel op 
de benen. In deze situatie neemt de 
roep om een eenduidige remedie toe. 
Als meestgehoorde remedies worden 
thans vooral bepleit: loonmatiging en 
uitbreiding van scholing. Sommigen 
voegen daar plotseling een derde 
instrument aan toe: een verscherpt 
sanctiebeleid tegen werklozen, maar 
het valt niet in te zien dat dit ook 
maar één arbeidsplaats extra 
oplevert. 

Een terughoudende loonontwikke-
ling ter wille van de Nederlandse 
concurrentiepositie is zeker één van 
de voorwaarden om de werkloosheid 
terug te dringen en maakt bovendien 
een parallelle inkomensontwikkeling 
in de marktsector en in de collectieve 
sector gemakkelijker. Een zeer 
langdurige loonmatiging brengt op 
termijn ook risico's met zich mee, 
zoals onlangs professor Langman in 
ESB adstrueerde. Een gematigde 
loonontwikkeling komt bovendien 
niet vanzelf tot stand. Dat vraagt 
terughoudendheid van alle betrokke-
nen, bij voorbeeld ook van de 
niet-CAO-inkomens en het vereist, 
dat er een duidelijke relatie met extra 
werkgelegenheid wordt aangebracht. 
Alleen dan is hiervoor voldoende 
maatschappelijk draagvlak te 
organiseren. 

Uitbreiding van scholing is zeer 
wenselijk, als diepte-investering in de 
nabije toekomst. Uitbreiding van 
scholing kan ook een nuttige functie 
vervullen in het tegengaan van een 
splitsing op de arbeidsmarkt, als 
tenminste gekozen wordt voor een 
brede aanpak met extra aandacht 
voor laaggeschoolden en werkzoe-
kenden. Scholing is evenals loonma-
tiging één van de voorwaarden om 
de werkloosheid terug te dringen, 
maar niet dè panacee voor de 
werkloosheidsproblematiek. Veel 

langdurig werklozen zijn laagge-
schoold en hebben soms al tijdens 
hun primaire opleiding afgehaakt. 
Velen van hen zullen eerst via 
werkervaring in een reguliere baan 
gemotiveerd raken voor enige 
praktijkgerichte scholing. 

Scholing heeft dus veel te maken 
met een concreet werkaanbod of 
perspectief op werk. Een gematigde 
loonkostenontwikkeling, bevordering 
van investeringen — onder andere 
via de overheid — scholing, werkge-
legenheid en verdere vormen van 
arbeidsduurverkorting, vergen een 
brede en gezamenlijke aanpak. Dat 
vraagt tenminste om afspraken op 
hoofdlijnen van de overheid met de 
werkgevers- en werknemersorganisa-
ties, waarbij er sprake kan zijn van 
een uitruil van belangen en waarbij 
de overheid het be last ing, premie-
en subsidie-instrument mede 
dienstbaar maakt aan de werkgele-
genheidsdoelstellingen. 

Ik heb zulke driepartijenafspraken 
de afgelopen twee jaren steeds 
bepleit. Ik kreeg toen steeds ten 
antwoord dat het zeker het overwe-
gen waard was, maar dat de tijd nog 
niet rijp was. De tijd wordt echter 
zelden vanzelf rijp en men kan ook 
het getij laten verlopen. Het najaarso-
verleg van 1986 was bij voorbaat een 
wassen neus, omdat het kabinet met 
gebonden handen naar de onder-
handelingstafel ging. Nu, aan de 
vooravond van het voorjaarsoverleg, 
heerst er scepsis. Velen verwachten 
op zijn vroegst dit najaar enige kans 
op resultaat en inmidddels zijn er al 
weer CAO's afgesloten die mede het 
volgend jaar beslaan. Nog steeds is 
niet duidelijk met welke inzet het 
kabinet het voorjaarsoverleg ingaat, 
behoudens met de alom bekende 
roep om een gematigde loonkosten-
ontwikkeling, en welke uitruil het 
kabinet denkbaar acht. Misschien kan 
de minister ons hierover in het debat 
iets meedelen. 

Ik reken ook een nieuwe fase van 
gedifferentieerde arbeidsduurverkor-
ting en werkschepping in de 
collectieve sector tot de zaken die 
deel behoren uit te maken van een 
maatschappelijk en politiek debat en 
van de agenda van het tripartite 
overleg. In samenhang gebracht met 
de gematigde loonontwikkeling en 
scholing kan aldus een effectief 
middel in de strijd tegen werkloos-
heid ontstaan. Hoewel er een 
interpretatietwist mogelijk is over het 
exacte werkgelegenheidseffect van 
de eerste fase van arbeidsduurver-

korting is het natuurlijk geen toeval 
dat de fase van sterk dalende 
werkloosheidscijfers - medio 1984 
tot medio 1986 — in de tijd samen-
viel met de eerste fase van arbeids-
duurverkorting, met inbegrip van het 
naijleffect van herbezetting. Het is al 
evenmin toeval dat de stagnatie die 
sindsdien is opgetreden in de 
werkloosheidsdaling samenvalt met 
de stagnatie in arbeidsduurverkor-
t ing. De eerste fase van arbeidsduur-
verkorting is wat de organisatorische 
vormgeving en de mate van herbe-
zetting betreft niet in alle opzichten 
gelukkig verlopen. Daaruit is lering te 
trekken. Een tweede fase zal 
waarschijnlijk tot een grotere 
herbezetting kunnen leiden en zal 
sterker gekoppeld moeten worden 
aan scholing. Voor zover er knelpun-
ten op de arbeidsmarkt zijn, moet er 
sprake zijn van een meer gedifferen-
tieerde aanpak. Hierbij kunnen ook 
zaken als educatief verlof en 
ouderschapsverlof betrokken 
worden, wellicht als alternatief voor 
uitbreiding van de VUT, want het lijkt 
erop dat bij de VUT de grenzen van 
het wenselijke genaderd zijn. Bij de 
organisatorische vormgeving zal 
meer gelet moeten worden op 
behoud of uitbreiding van bedrijfstijd. 
Een combinatie van een gematigde 
loonkostenontwikkeling, scholing, op 
maat gesneden arbeidsduurverkor-
ting en behoud of uitbreiding van 
bedrijfstijd houdt rekening met 
uiteenlopende wensen en belangen 
van zowel werkgevers- als werkne-
merskant. De overheid kan het extra 
werkgelegenheidseffect van die 
gecombineerde aanpak belonen met 
enige lastenverlichting en een 
verkleining van de wig. De overheid 
kan eveneens toezeggen financieel 
en organisatorisch te zullen bijdragen 
in breed, bij voorbeeld bedrijfstaks-
gewijze, of regionaal opgezette en 
ruim toegankelijke scholingspro-
gramma's. Hiermee heb ik weerge-
geven wat naar onze mening de 
contouren moeten zijn van de inzet 
van het kabinet in het overleg met 
werkgevers en werknemers. Ik 
ontvang graag een reactie van de 
minister op deze schets. 

Hoe nuttig zo'n aanpak ook kan 
zijn, ik verwacht niet dat hiermee 
soelaas wordt geboden aan grote 
delen van de harde kern van de 
werkloosheid. Ik kom daar straks op 
terug. Ik maak eerst nog enkele 
opmerkingen over de samenstelling 
van het werkloosheidscijfer. Aan de 
zogenaamde bestandsvervuiling ga ik 
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snel voorbij. Die bestandsvervuiling 
wordt ook bij de meest terughouden-
de schatting toch ruim gecompen-
seerd door de verborgen werkloos-
heid. Niettemin zijn voor een gericht 
beleid zo nauwkeurig mogelijke 
cijfers zeker gewenst. Als wij het over 
de samenstelling van de werkloos-
heid hebben vind ik de verhouding 
tussen kortdurende en langdurende 
werkloosheid relevanter, evenals een 
uitsplitsing naar sekse, leeftijd, 
opleidingsniveau en etnische komaf. 
Van het werklozenbestand is meer 
dan de helft, 375.000, langer dan 
een jaar werkloos en 172.000 
daarvan zijn al meer dan drie jaar 
werkloos. Deze laatste groep 
vertoont als enige nog een licht 
stijgende tendens en ook een zekere 
verhoging van de leeftijd. Bij deze 
groep cumuleren factoren die elkaar 
versterken en de kans op arbeid zeer 
gering maken: een lage en soms 
verkeerde opleiding, gebrek aan 
ervaring, ontwenning aan het 
arbeidsritme, de langdurigheid van 
de werkloosheid, het klimmen van de 
leeftijd en vaak ook nog de etnische 
afkomst. Een globaal beleid volstaat 
hier niet. Hier is een zeer gericht en 
specifiek beleid nodig. 

Enkele recente maatregelen 
voorzien hierin mondjesmaat. Ik 
noem de JOB-maatregel en de wet 
Vermeend-Moor. Recent onderzoek 
wijst uit dat er bij de JOB-maatregel 
sprake is van een zeer hoge mate van 
verdringing en nauwelijks van extra 
werkgelegenheid. Het ligt voor de 
hand dat in een fase van massawerk-
loosheid loonkostensubsidies niet 
zoveel extra werkgelegenheid zullen 
uitlokken. De loonkosten spelen hier 
zelden een doorslaggevende rol, 
hooguit bij delen van het midden- en 
kleinbedrijf. Terzijde zij in dit verband 
opgemerkt dat bij een discussie over 
een eventuele verlaging van het 
minimumloon of een verder achter-
blijven ervan bij de algemene 
loonontwikkeling het gepretendeerde 
werkgelegenheidsargument dus ook 
weinig overtuigend is. 

Loonkostensubsidies moeten 
vooral gezien worden als een 
correctie op de selectiviteit van de 
arbeidsmarkt. Ze leiden tot een 
minder ongunstige verhouding 
tussen kortere en zeer langdurige 
werkloosheid. Nu de werkloosheid 
niet alleen een kwantitatief maar 
zeker ook een kwalitatief probleem 
is, kunnen loonkostensubsidies en 
extra begeleiding een nuttige 
correctie zijn op de werking van de 

arbeidsmarkt. Als zodanig waarderen 
wij ze ook. Wij doen daarom ook niet 
mee aan het sceptische en bagatelli-
serende toontje dat wij soms 
aantreffen in beschouwingen over 
loonkostensubsidies. Bij de bespre-
king van specifiek beleid kom ik nu 
toe aan het jeugdwerkgarantieplan, 
dat overigens het stadium van plan 
nog ternauwernood bereikt heeft. 
Ondanks onze positieve instelling 
moet ik hierover met meer scepsis en 
kritische zin spreken dan ik graag zou 
willen. Dit plan komt in menig 
opzicht te laat en de nogal tr iomfan-
telijke, maar onzorgvuldige aankondi-
ging ervan had alle kenmerken van 
een valse start, die het plan blijft 
achtervolgen bij de uitwerking en 
vormgeving. Het plan komt eigenlijk 
te laat, want nieuwe lichtingen 
schoolverlaters worden thans veel 
soepeler opgenomen door de 
arbeidsmarkt. De "ontgroening" van 
de demografische bevolkingsopbouw 
dient zich aan. De aankondiging van 
het plan valt ook zeer ongelukkig 
samen met de zogenaamde afslan-
king van het overheidsapparaat. Een 
hoge mate van verdringing is dan 
allicht onvermijdelijk, zoals ook een 
onderzoek van de Katholieke 
Universiteit Brabant, in opdracht van 
het ministerie van Sociale Zaken 
verricht, voorspelde. 

De drie ambtenaren die naar 
Zweden waren gestuurd om de 
jeugdteams daar te bestuderen, 
zagen zeker wel aanknopingspunten 
voor een Nederlandse variant, maar 
waarschuwden voor een klakkeloze 
kopiëring van het Zweedse model en 
drongen aan op zorgvuldige voorbe-
reiding en stapsgewijze invoering. 
Echter, zonder vooroverleg met 
jongerenorganiaties, met VNG of 
werkgevers- en werknemersorganisa-
ties werd in de regeringsverklaring 
apodictisch geproclameerd: " jonge-
ren tot en met twintig jaar zullen in 
beginsel niet langer werkloos zijn, zij 
werken en/of worden geschoold"! 
Alsof dat beleidsvoornemen al een 
overweldigend succes was gewor-
den, werd meteen maar alvast de 
afschaffing van het RWW-uitkerings-
recht voor jongeren aangekondigd: 
een psychologische blunder die 
terstond enkele jongerenorganisaties 
de kont tegen de krib deed gooien. 

Inmiddels is er op het oorspronke-
lijke JWG-plan ter zake doende 
kritiek geleverd. De organisatorische 
vormgeving vergt meer ti jd, de opzet 
is te rigide en bovenal zijn er twee 
ernstige bot t lenecks: ten eerste valt 

met de inkrimpende en bezuinigende 
overheid opvang van de hele 
doelgroep niet of zeer moeilijk te 
garanderen en ten tweede is voor 
een succes van dit plan een redelijke 
kans op doorstroming naar reguliere 
banen vereist. Om die redenen 
hebben eerst de vier grote steden 
afgehaakt en heeft ten slotte de 
vakbeweging vooralsnog het 
vooroverleg verlaten. Het kabinet 
heeft inmiddels om een algeheel 
echec te voorkomen, gas teruggeno-
men en een soepeler, tijdelijke 
regeling als experiment afgekondigd. 
Die versoepeling getuigt van 
wijsheid, zij het late wijsheid. Onze 
vragen zijn hoe het kabinet alsnog 
denkt de vier grote steden tot 
medewerking te bewegen, hoe zij 
denkt de vakbeweging terug te halen 
in het overleg en hoe zij denkt de 
kans op doorstroming naar reguliere 
banen te vergroten. 

Want bij alle scepsis en kritische 
vragen blijft bij ons één ding overeind 
staan: het belang van een doorbraak 
van terugploegen van uitkeringsgeld 
naar werk in de collectieve sector op 
grotere schaal. Mijn partij is al 
langere tijd voorstandster van 
terugploegprojecten in de collectieve 
sector. Randvoorwaarde is dan 
natuurlijk wél dat de operatie 
afslanking rijksdienst zich richt op 
gebureaucratiseerde complexen met 
een grote en te grote dichtheid aan 
regelgeving en dat de directe 
dienstverlening aan de burger 
gespaard blijft. 

Wij hebben het banenplan van 
Rients de Boer in de bejaarden- en 
gezinszorg toegejuicht. Is er 
inmiddels al een reactie van net 
kabinet op dit plan? 

In het kader van terugploegprojec-
ten in de collectieve sector plaatsen 
wij ook het vorige week ingediende 
initiatief-wetsontwerp Buurmeijer/Le-
ijnse voor gemeentelijke arbeid-
spools. Vergeleken met het jeugd-
werkgarantieplan biedt het twee 
pluspunten. Het richt zich op de 
positie van de meest kwetsbare 
groepen, namelijk degenen die reeds 
2[ jaar werkzoekend zijn en het mist 
het ambitieuze, dwangmatige 
karakter van garantiebanen. Het 
plan-Buurmeijer/Leijnse gaat uit van 
realistische waarnemingen. De 
langdurige werkloosheid concen-
treert zich vooral bij lager geschool-
den. In de marktsector neemt de 
behoefte aan eenvoudige, handmati-
ge en laaggeschoolde arbeid af en 
waar die behoefte nog wel bestaat, 
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voorziet de wet Vermeend/Moor al in 
een stimuleringsinstrument. Een deel 
van de groep langdurig werklozen zal 
eerst via werkervaring tot enige 
scholing gemotiveerd kunnen raken. 
In de collectieve sector is er sprake 
van een direct aanwijsbare, maat-
schappelijke behoefte aan arbeid die 
geen hoog scholingsniveau vereist. Ik 
noem de bejaarden- en gezinszorg, 
de kinderopvang, de conciërge op 
school en de conducteur op de tram. 

Elementen van het Jeugdwerkga-
rantieplan, waarvan het garantieka-
rakter op korte termijn toch weinig 
haalbaar lijkt, zouden onzes inziens 
ondergebracht kunnen worden in het 
wetsvoorstel"Buurmeijer/Leijnse. Ik 
kan natuurlijk het geijkte argument 
tegen een voorstel zoals dat van 
Buurmeijer en Leijnse nu al beden-
ken: de additionele kosten van dit 
plan bedragen ongeveer 10.000 
gulden per arbeidsplaats, overigens 
relatief zeer goedkope arbeidsplaat-
sen wat de additionele kosten 
betreft. Bij 50.000 deelnemers zou 
het een half miljard kosten. 

Het afwijzen van het plan vergt 
natuurlijk ook een prijs. Het betekent 
dat er niet voorzien wordt in dringen-
de maatschappelijke behoeften; het 
betekent dat er inderdaad sprake zal 
zijn van een verloren generatie van 
inmiddels al iets oudere jongeren. En 
de maatschappelijke kosten van 
vervreemding en frustratie, toene-
mende sociale ongelijkheid en raciale 
spanningen zullen aanzienlijk zijn. Die 
kosten zijn moeilijk in geldbedragen 
te kwantificeren. Dat past ook niet in 
een trend om waarden die niet in 
geld te kwantificeren zijn, te negeren. 
Ik hoop slechts dat de waarden van 
het christelijk sociaal denken en het 
sociaal liberalisme nog vitaal genoeg 
zijn om boven het direct materieel 
kwantificeerbare uit te stijgen. 

In het laatste onderdeel van mijn 
betoog maak ik enkele opmerkingen 
over de recente roep om aanscher-
ping van het sanctiebeleid tegenover 
werklozen en de curieuze, maar wel 
zeer selectieve populariteit van de als 
hard en kil betitelde Zweedse 
verzorgingsstaat bij woordvoerders 
van de regeringscoalitie. Ik heb het 
nu dus niet over het sanctiebeleid bij 
fraude, maar over de roep om een 
verscherpt sanctiebeleid inzake 
sollicitatie-ijver en oprekking van het 
begrip "passende arbeid", zoals 
bleek bij de presentatie van het 
Jeugdwerkgarantieplan en uit 
recente uitspraken van onder 

anderen de minister-president en de 
heer Voorhoeve. 

In Zweden zijn jongeren inderdaad 
niet werkloos. Zij krijgen een baan of 
scholing, met als vangnet de 
jeugdteams. Die jeugdteams bieden 
een part-time baan plus twee uur per 
week sollicitatietraining en voorlich-
t ing over arbeidsmarkt en arbeids-
voorwaarden. De beloning in de 
jeugdteams ligt ongeveer 2 0 % boven 
het afgeschafte uitkeringsrecht, maar 
is uiteraard aanzienlijk lager dan bij 
de reguliere volle baan, waarnaar 
wordt doorgestroomd. Die doorstro-
ming vindt inderdaad plaats en is 
zodanig dat het aantal deelnemers in 
de jeugdteams een dalende tendens 
vertoont. Als de minister ons over 
enkele jaren kan wijzen op vergelijk-
bare successen met zijn Jeugdwerk-
garantieplan, waar het nu nog 
helemaal niet naar uitziet, willen wij 
best met hem de discussie aangaan 
over de vraag of er dan nog een 
RWW-uitkeringsrecht voor jongeren 
nodig is. Als er dan nog behoefte is 
aan een dergelijk debat, zal het stellig 
gaan om een marginale aangelegen-
heid. 

Die tendens tot aanscherping van 
het sanctiebeleid, althans de 
pleidooien ervoor, komen regelmatig 
terug. Een jaar geleden verraste 
staatssecretaris De Graaff ons met 
een sanctienota W W V / R W W met 
voorstellen tot forse aanscherpingen. 
Gemeentebesturen leggen meestal 
niet zulke zware sancties op; zij 
houden rekening met het massale 
karakter van de werkloosheid en met 
de uitkeringsniveaus die sterk bij de 
loonontwikkeling zijn achtergebleven. 
Wij vinden dat op zichzelf legitieme 
overwegingen. Wij pleiten voor een 
evenwicht tussen rechten en 
plichten. Een maatschappij die 
honderdduizenden werkzoekenden in 
de kaartenbakken "onbemiddelbaar" 
stopt, een maatschappij die om 
pragmatische redenen bij de 
arbeidsbemiddeling voorrang geeft 
aan de iets kansrijkeren, een 
maatschappij die huisvrouwen naar 
vrijwilligerswerk en mantelzorg 
verwijst, past een enige bescheiden-
heid bij het sanctiebeleid in de 
werkloosheidsuitkeringen. 

In Zweden, zo zegt men, is het heel 
moeilijk om een baan of omscholing 
te weigeren. De WW-uitkering is 
weliswaar fors, maar blijft slechts 
één jaar zo hoog en daalt dan fors. 
Voor een juist oordeel is enige 
aanvullende informatie niet overbo-
dig. In Zweden bestaat sinds 

decennia een zeer actief arbeids-
markt- en arbeidsvoorzieningenbo-
leid, met een uitgebreid systeem van 
bij-, her- en omscholing en verhui-
spremies. Het bereik van het 
arbeidsvoorzieningenbeleid is in 
Zweden 75%, in Nederland nauwe-
lijks 10%. In Zweden worden 
werklozen opgevangen, eventueel 
herschoold en naar een nieuwe baan 
geleid. Dit geldt ook voor gehandi-
capten. Er is een brede consensus 
over de noodzaak tot volledige 
werkgelegenheid en een gezamenlij-
ke inspanning van overheid, werkge-
vers- en werknemersorganisaties in 
die richting. 

Het werkloosheidspercentage in 
Zweden is 2,7. Dit wi l zeggen: een 
betrekkelijk normaal niveau van 
fr ictiewerkloosheid. Het aantal 
personen dat langer dan één jaar 
werkloos is, is 15.000 in Zweden en 
in Nederland 375.000, dat wil 
zeggen: 25 keer zoveel. 

Zulke grote verschillen hebben 
natuurlijk hun effect op de motivatie 
van mensen en het zoekgedrag op de 
arbeidsmarkt. Het is begrijpelijk dat 
iemand die al 30 of 40 keer tever-
geefs gesolliciteerd heeft en even 
zoveel keer een dreun op de kop 
gehad heeft, niet trappelt van 
ongeduld om opnieuw die dreun van 
een afwijzing te incasseren. Men 
wapent zich tegen nieuwe teleurstel-
lingen door de verwachtingen laag te 
houden. Overwegingen van zelfbe-
houd en zelfrespect leiden op termijn 
vaak tot een iets afstandelijker 
houding ten opzichte van de 
arbeidsmarkt. En waarom zouden we, 
als 25 werkzoekenden gemotiveerd 
solliciteren naar één vacature, de 
26ste die niet gemotiveerd is, 
dwingen om ook een sollicitatiebrief 
te verzenden? Dit bevordert niet dat 
de juiste man of vrouw op de juiste 
plaats komt. Het belast alleen de 
sollicitatiecommissies extra en verder 
vaart alleen de post er wel bij. Het is, 
kortom, een irrationele aanpak. 

Op het moment dat er een ruim en 
gevarieerd aanbod aan scholingsmo-
gelijkheden is en een reëel perspec-
tief op arbeid voor langdurig 
werklozen, wil ik de discussie over 
aanscherping van verplichtingen met 
genoegen aangaan. Maar voorlopig 
heb ik geen behoefte aan intimide-
rende losse flodders van bewindslie-
den en andere verantwoordelijke 
polit ici. 

Voor wie Zweden als spiegel aan 
de wand wil zien, valt er nog veel te 
leren en te overdenken. Dit meest 
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sociaal-democratische land kent een 
grote collectieve sector, die voor 
meer dan 3 0 % in de werkgelegen-
heid voorziet, een hoge collectieve-
lastendruk, hoge marginale tarieven 
en sterk genivelleerde lonen. Volgens 
de gangbare rechtse dogma's zou 
Zweden daarom wel bijna bankroet 
moeten zijn, zou het land moeten 
lijden aan verstarring op de arbeids-
markt, zou de uitgedijde collectieve 
sector er de marktsector vrijwel 
moeten dooddrukken en zou het land 
geteisterd moeten worden door of 
een hoge inflatie of hoge werkloos-
heid en in ieder geval door een 
torenhoog financieringstekort. 
Paradoxalerwijs kent Zweden een 
hoogwaardige moderne produktie, 
een graad van arbeidsparticipatie van 
mannen en vrouwen die enkele 
tientallen procenten boven de 
Nederlandse ligt, een flexibele 
arbeidsmarkt, een bescheiden inflatie 
en een overzienbaar financieringste-
kort. Kennelijk is niet de omvang van 
de collectieve sector op zich 
doorslaggevend, maar de wijze 
waarop de overheid zich met de 
economie bemoeit en de vraag of de 
overheid, met vakbeweging en 
werkgeversorganisaties, een 
gezamenlijke krachtsinspanning voor 
volledige werkgelegenheid organi-
seert. 

Ik wens de minister en de leden 
van deze Kamer gezegende Paasda-
gen toe. Well icht rest er hun een 
moment om zich in iets bredere zin 
dan alleen die sancties, op de 
Zweedse aanpak te bezinnen. 

De Voorzitter: Ik dank u voor uw 
wensen. 

Minister De Graaf: Voorzitter! Ik wil 
die wens nu heel graag accepteren. 
Ik reageer alvast omdat ik pas over 
veertien dagen mijn reactie op deze 
inbreng geef en dan zijn de paasda-
gen al voorbij. 

D 
De heer Hei jmans (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Het vorige jaar ben ik 
mijn bijdrage aan het beleidsdebat 
begonnen met enkele opmerkingen 
over het woord "werkgelegenheid" 
op het naamplaatje van het departe-
ment. Ik kreeg toen van minister De 
Koning, als ik mij goed herinner, geen 
directe reactie. Die reactie is nu toch 
gekomen; bij zijn laatste behandeling, 
als minister van Sociale Zaken, van 
zijn begroting aan de overzijde. De 

minister toonde bij deze gelegenheid 
overigens meer eerbied voor 's Rijks 
onroerende eigendommen dan ik nu 
ruim een jaar geleden deed. Hij 
verkoos namelijk de fluwelen streek 
van de verfkwast om het woord 
"werkgelegenheid" uit te wissen, 
terwijl ik de harde kartel van de zaag 
als instrument had aanbevolen. 

Belangrijker echter is, dat ook de 
toenmalige — en ook weer toekonv 
stige; of komt er overeenkomstig het 
Atv-beleid van de minister een 
duobaan op Binnenlandse Zaken? -
minister in de Tweede Kamer 
duidelijk uitsprak, dat het werkgele-
genheidsbeleid een zaak van het 
gehele kabinet is, waarbij hij, evenals 
ik deed, een accent legde bij 
Economische Zaken. Dat neemt niet 
weg, dat de werkgelegenheid, 
terecht, nog steeds een belangrijk 
deel uitmaakt van het beleid dat op 
het departement van minister De 
Graaf, die ik nu ook nog eens in het 
openbaar wil feliciteren, wordt 
gevoerd. 

De groeiende invloed van de 
techniek heeft ertoe geleid dat ook al 
in het debat een helikopter een 
onmisbaar middel is geworden, 
namelijk om met behulp hiervan een 
"v iew" te plegen. Laten wi j , met als 
bagage een bundel citaten, in dit 
voertuig stappen en vervolgens op 
afstand — dus met vervaging van 
details en met het gevaar dat het 
bezien van alleen grote vlakken 
deformerend werkt — het landschap 
van de werkgelegenheid in ogen-
schouw nemen. Wij zien dan onder 
ons: 

1. Dat een werkgelegenheidsbeleid 
wordt gevoerd op basis van tenmin-
ste arbitraire cijfers. Ze zijn immers 
het resultaat van een gekozen 
definitie. Die cijfers zijn bovendien 
omstreden als gevolg van een 
vervuiling in het bestand; per saldo 
34,8 procent. Zitten in dit percentage 
ook de schoolverlaters die alleen 
vanwege de kinderbijslag staan 
ingeschreven? De consequenties van 
die vervuiling zijn, uiteraard, niet 
alleen van kwantitatieve maar ook 
van kwalitatieve betekenis. Aangeno-
men mag immers worden, dat niet de 
slechtsten uit de kaartenbakken 
inmiddels een baan hebben gevon-
den. Uitgaande van dit weinig diffuse 
cijfermatige gegeven, voert het 
kabinet een werkgelegenheidsbeleid 
dat niet alleen is gericht op een 
eindresultaat - 200.000 werklozen 
minder in 1990 — maar waarin ook 
het bekende tijdpad van 50.000 is 

opgenomen. Daar is, Voorzitter, wel 
lef voor nodig! 

2. De wegen naar dit doel zijn 
moeilijk. Ze bestaan voor een goed 
deel uit banenplannen. Heel veel 
banenplannen. "Een wirwar van 
plannenmakerij", zei prof. Van 
Voorden in De Volkskrant van 10 
maart. "De initiatieven vallen over 
elkaar heen". Plannen, vervolgens, 
die drie eigenschappen gemeen 
hebben: het verstrekken van 
loonkostensubsidies, dikwijls in de 
vorm van, wat ik dan maar noem 
"gemanipuleer" met sociale 
premies; het terugploegen van 
uitkeringsgelden en scholingsmaatre-
gelen. Ik citeer nogmaals Van 
Voorden in De Volkskrant: "Plannen, 
gebaseerd op loonkostensubsidies 
zijn nog nooit effectief geweest. 
Werkgevers nemen geen jonge 
werknemers in dienst omdat ze 
goedkoper zijn gemaakt. Nee, ze 
willen iemand die bruikbaar, dus 
geschoold is." Vandaar dat het met 
de wet Vermeend/Moor niet zo goed 
wil? Het wil wél , zegt de minister in 
zijn memorie van antwoord op vraag 
20. ledere nieuwe maatregel kent 
immers aanloopproblemen. Maar als 
het met deze wet niet zo slecht loopt, 
waarom moet er dan op stel en 
sprong een aanpassing komen? Kan 
de minister een reactie geven op het 
volgende citaat uit.De Volkskrant van 
13 februari: "Op het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
neemt het geloof in de talrijke 
werkgelegenheidsprojecten voor 
jongeren en langdurig werklozen 
steeds verder af"? En op de uitspraak 
van Van Zweeden in NRC Handels-
blad van 8 april, dat meer van 
dezelfde lapmiddeltjes geen oplos-
sing bieden? 

3. Minister De Koning is enige tijd 
geleden gekomen met een bestek 
voor een vierbaansweg naar Hèt 
Doel: het Jeugdwerkgarantieplan. De 
heer Van de Zandschulp sprak 
daarover zojuist ook al uitvoerig. 
Professor Bomhoff noemde het in 
NRC Handelsblad "mank gaande aan 
dir igisme". Als — gevraagde — 
reactie hierop zegt de minister in zijn 
memorie van antwoord dat deze 
opmerking voorbij gaat aan het feit 
dat het JWG juist beoogt, de 
mogelijkheden voor bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid op gemeente-
lijk niveau te vergroten. Een ant-
woord, dat op zijn beurt voorbij gaat 
aan de gestelde vraag. De opstelling 
van de gemeenten ten opzichte van 
de achter het JWG liggende ideeën 
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is zonder meer positief, zo lees ik 
verder in de memorie van antwoord. 
Geldt die positieve grondhouding ook 
voor het plan zelf en voor de 
uitwerking ervan? Ik citeer wederom 
uit De Volkskrant van 13 februari: 
"Minister De Graaf van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid heeft van 
zijn ambtenaren het dringende advies 
gekregen dit plan niet verplicht aan 
de gemeenten op te leggen. Grote 
gemeenten en werkgevers willen 
helemaal niet meewerken aan dit 
banenplan". Vervolgens enkele 
zinnetjes uit een brief van het 
bestuur van de stad mijner inwoning 
aan de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid: "Wi j zijn bereid 
aan het JWG deel te nemen 
indien aan de eerder genoemde 
elementen - dat zijn beroepsscho-
ling bestemd voor 30- tot 50-jarigen 
en inschakoiing van het bedrijfsleven 
— vorm kan worden gegeven. Naast 
deze elementen moeten de financiële 
en personele randvoorwaarden in 
voldoende mate worden gereali-
seerd". Heeft de minister meer van 
zulke voorwaardelijke adhesiebetui-
gingen uit gemeentelijke kringen 
ontvangen? 

4. Nogmaals De Volkskrant van 13 
februari: "het Ministerie van Sociale 
Zaken heeft vorig jaar zo'n 150 
miljoen gulden minder uitgegeven 
aan speciale werkgelegenheidspro-
gramma's dan was gereserveerd. De 
ambtenaren op het ministerie raken 
het geld niet kwijt, omdat er veel 
minder belangstelling is voor 
banenplannen dan werd veronder-
steld. Dit jaar houdt het departement 
zelfs rekening met een overschot van 
300 miljoen gulden op het budget 
van 1,2 miljard gulden". In het 
voorlopig verslag op wetsontwerp 19 
503 heeft mijn fractie enkele vragen 
gesteld naar aanleiding van een 
overschotje voor werkgelegenheids-
programma's op de suppletoire 
begroting voor 1984. Misschien kan 
de minister deze vragen reeds over 
twee weken beantwoorden en dan is, 
wat mij betreft, de discussie over dat 
wetsontwerp ook afgedaan. Het gaat 
hierbij om de vraag of deze over-
schotten een structureel karakter 
hebben en of zij derhalve die 
geringere belangstelling voor 
banenplannen zouden kunnen 
onderstrepen. 

5. Wederom een citaat, en nu uit 
Economisch-Statistische Berichten 
van 25 maart: "Ui t recent empirisch 
onderzoek blijkt dat het verstrekken 
van loonkostensubsidies aan 

werkgevers, die langdurig werklozen 
in dienst nemen bijna altijd leidt tot 
verdringing van reguliere arbeid". 
Vandaar ook, dat het Jeugdwerkga-
rantieplan uitsluitend geldt voor de 
collectieve sector. De controleer-
baarheid is dan het grootst, zo zei de 
minister in het Algemeen Dagblad 
van 2 april. Uit een onderzoek van 
het Tilburgse Instituut voor Sociaal 
Wetenschappelijk Onderzoek blijkt 
echter dat 80 procent van het door 
werklozen uitgevoerde werk bij de 
gemeenten behoort tot de taken, die 
anders ook zouden zijn verricht. Dat 
haal ik uit Persbericht 87/59. In 
hetzelfde interview in het Algemeen 
Dagblad zegt de heer De Graaf: "Als 
ik dacht dat dit — dat is de verdrin-
ging — voor het JWG zou gelden, 
had ik het al ingetrokken". Zijn 
directeur-generaal Arbeidsvoorzie-
ning, mr. Kruse, zei echter in 
Elseviers Weekblad van 14 februari: 
"Akkoord, meestal is er sprake van 
verdringing, maar die beogen wij dan 
ook. Het gaat er dan ook om mensen 
die jarenlang geen kans krijgen op 
een baan, te helpen, desnoods ten 
koste van anderen". Elsevier verbindt 
aan deze uitspraak de conclusie: in 
feite vergroot de overheid ten koste 
van veel geld de langdurige werk-
loosheid. Zou de minister nader op 
deze tegenspraak wil len ingaan? 

6. De reeds aangehaalde column 
"Arbeid Adel t " in Economisch-Sta-
tistische Berichten trekt de, in mijn 
ogen tot niet zo vrolijke, conclusie: 
"Het geheel overziende, kunnen wij 
stellen dat de diverse banenplannen 
toch wel soelaas bieden, zij het voor 
een beperkt aantal langdurige 
werklozen. Dat is op zich reden 
genoeg om de bestaande maatrege-
len te handhaven". Van Zweeden 
komt echter in NRC Handelsblad van 
25 maart tot een wel erg bittere 
conclusie: "Het etiket — werkgele-
genheidsverruimende maatregel, 
jeugdwerkgarantieplan of JOB-plan 
- kan niet verhullen dat de maatre-
gelen hun doel niet bereiken of zelfs 
averechts werken. Tegen de bedoe-
ling in komt geen aanvullende 
werkgelegenheid tot stand, maar 
worden reguliere banen verdrongen. 
Dat kan niet anders worden gezien 
dan als een verloedering van de 
arbeidsmarkt". 

Het hefschroefvliegtuig staat weer 
met zijn banden stevig op de grond. 
Het landschap blijkt dan toch 
gelukkig veel fleuriger te zijn. Laten 
wij immers niet vergeten dat de 
werkloosheid nog steeds daalt. Ik las 

in "Onderneming" van het VNO dat 
de opname van schoolverlaters in het 
arbeidsproces de laatste tijd geen 
punt is. Volgens het onderzoek van 
het ITS bestaat er grote belangstel-
ling voor scholing; daar moeten wij 
het van hebben. Als wij de minister in 
zijn memorie van antwoord mogen 
geloven - waarom zouden wij dat 
niet doen — komt het JOB-plan wel 
van de grond, zij het ook met 
elementen van verdringing. Het is 
natuurlijk de vraag of het succes 
ervan meer dan tijdelijk zal zijn. Kan 
de minister iets zeggen over baten en 
lasten van de vele werkgelegenheids-
plannen die in het vrije recente 
verleden zijn gemaakt en die al of 
niet nog werken? Is het, meer 
algemeen gesteld, juist dat ze maar 
kortstondig succes hebben? 

Weinig in de publiciteit komen de 
afspraken over de werkgelegenheid 
die werkgevers en werknemers in 
hun CAO's hebben gemaakt. Het lijkt 
mij dat de effecten hiervan niet 
onaanzienlijk zijn. Kan de minister 
hiervan een overzicht geven? 

De harde kern van de werkloosheid 
schat het VNO op 400.000. Hiervan 
zijn er volgens Van Voorden zo'n 
60.000 onbereikbaar en ongeïnteres-
seerd. De Rotterdamse hoogleraar, 
toch niet de meest alternatieve uit 
zijn discipline, vindt dat voor deze 
allerhardste kern andere oplossingen 
dan banenplannen moeten worden 
gezocht, bij voorbeeld in de vorm van 
welzijnswerk. Ik wil in herinnering 
brengen wat ik het vorige jaar uit de 
VNO-nota "Groei is werk" citeerde: 
"Er blijft waarschijnlijk een groep 
werklozen over, die niet voor banen 
in aanmerking komen die bij verdere 
economische groei en bij herverde-
ling van werk vrij komen. Het is de 
taak van de overheid om, in het 
overleg met werkgevers en werkne-
mers, na te denken op welke wijze 
ook voor deze groep een zinvolle 
plaats en taak in onze samenleving 
kan worden ingeruimd". 

Minister De Koning dacht toen nog 
steeds in eerste instantie aan werk, 
ook voor deze groep. En minister De 
Graaf, een jaar later? Van Voorden 
stelt verder, op zichzelf heel reëel, in 
De Volkskrant van 10 maart: 
"Waarom zouden werkgevers tegen 
hun zin werknemers moeten nemen, 
die ze niet geschikt vinden? En 
waarom zouden langdurig werklozen 
tegen hun zin bij een baas moeten 
gaan werken, terwijl anderen graag 
hun plaats overnemen?" 

Het is mij wat te ongeclausuleerd. 
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Natuurlijk verkiest de werkgever de 
ijverige en weetgierige boven de luie 
en de niet-geïnteresseerde. Mogen 
wij ons hier echter bij neerleggen of 
hebben wij de morele plicht te 
proberen hen wel vlijtig en leergierig 
te maken? Dit geldt zeker als het gaat 
om kandidaten voor vacatures die 
moeilijk kunnen worden vervuld. De 
oplossing? Van Voorden pleit voor 
"met het schaartje geknipte banen-
plannen, die inhaken op de behoef-
ten van de verschillende groepen". Ik 
heb een overigens niet geheel 
originele aanvulling op deze sugges-
tie: waarom de gemeenten of straks 
de "getr ipart iseerde" arbeidsbureaus 
niet meer financiële armslag 
gegeven? Zij immers kunnen het 
beste inspelen op regionale en lokale 
behoeften en omstandigheden; dus 
toch wat minder van het door 
Bomhoff gesignaleerde dirigisme. 
Zou de minister over twee weken een 
reactie op al deze problemen willen 
geven? 

Over dirigisme gesproken: de FNV 
denkt nu al weer over verdergaande 
algemene verkorting van de werk-
week. De minister zal er hopelijk voor 
waken dat wij niet voor de tweede 
keer in hetzelfde gat buitelen. Het is 
overigens dwaasheid om als 
uitgangspunt voor de bestrijding van 
de werkloosheid te stellen dat wij 
extra werk moeten scheppen. Werk 
wordt geschapen als gevolg van 
economische groei. Betaald werk, zo 
heeft de Teldersstichting eens 
geformuleerd, is arbeid waar de 
maatschappij een prijs voor over 
heeft. Dit is geen blinde aanbidding 
van de "onzichtbare hand", maar wel 
een aanmoediging om de verfkwast 
of de zaag aan het werk te stellen. 

Het restant van de mij toegewezen 
tijd wil ik besteden aan twee 
onderwerpen, namelijk de WAGGS 
en de sociale zekerheid. Ik kom 
allereerst op de WAGGS. Er kan 
moeilijk worden ontkomen aan de 
conclusie dat de heren De Koning en 
De Graaf zich ten opzichte van de 
uitvoeringsorganen van sociale 
verzekeringen en ziekenfondsverze-
keringen toch ietwat legalistisch en 
rigide hebben opgesteld en dat zij de 
motie-Franssen c.s. in feite niet 
hebben uitgevoerd. In zijn antwoord 
op vraag 57 zegt de minister dat de 
criteria voor de jaarlijkse norm voor 
de hele G en G-sector gelden en dat 
hij meten met twee maten niet 
aanvaardbaar vindt. De gemengde 
index gaat volgens het antwoord op 
vraag 58 in tegen de strekking van de 

wet en zou derhalve niet stroken met 
de strekking van de motie. Ik 
herinner de minister eraan dat in 
beide Kamers veel verzet tegen het 
wetsvoorstel bestond en dat toen het 
compromis van de budgetteringso-
vereenkomst is gevonden. In dit huis 
bleef desniettegenstaande weerstand 
bestaan tegen het brengen van de 
uitvoeringsorganen onder de nieuwe 
wet. Zij vielen immers ook niet onder 
de tijdelijke. Dit is volstrekt terecht, 
want, hoewel zij heel formeel gezien 
uit de collectieve middelen worden 
betaald, vindt in feite financiering 
plaats door alleen het bedrijfsleven. 
Dat geeft die uitvoeringsorganen een 
aparte positie. Hiervoor heeft de 
motie een elegante oplossing willen 
bieden. 

Overigens begrijp ik niet dat de 
minister niet met beide handen het 
aanbod van de bedrijfsverenigingen 
heeft aangegrepen om als onderdeel 
van een voor hen aanvaardbare 
budgetteringsovereenkomst de SVR 
hun begrotingen te laten goedkeu-
ren. Straks moet dit bij de herziening 
van de Organisatiewet worden 
afgedwongen. Het enthousiasme 
daarvoor is dan waarschijnlijk nihil. Is 
het overigens juist dat de vertegen-
woordigers van de uitvoeringsorga-
nen van het kastje naar de muur zijn 
gestuurd, het aan de bewindslieden 
overlatend wie als kastje en wie als 
muur heeft gefigureerd? Mijn fractie 
betreurt de gang van zaken zeer en 
zij dringt erop aan dat de bewindslie-
den in hun toekomstige beleid met 
die teleurstellende ervaring rekening 
zullen houden. 

Voorzitter! Die teleurstelling is nog 
aanmerkelijk groter geworden door 
de brief van 6 april, waarin de 
minister meedeelt dat hij de uitvoe-
ringsorganen op of omstreeks 15 
april wil aanwijzen. Misschien heeft 
hij niet goed op de kalender gekeken. 
Hij zal namelijk pas op 28 april 
reageren op opmerkingen die hier 
vandaag over dit onderwerp worden 
gemaakt. Het zou mijns inziens 
getuigen van de wil tot een ordente-
lijke omgang met dit huis, als de 
minister de voleinding van de 
debatten zou afwachten, alvorens tot 
een eventuele aanwijzing over te 
gaan. Toen ik de taak en de verant-
woordelijkheid van de minister in 
dezen nog eens overwoog, schoten 
mij de verzen uit Vondels Geuzenves-
per door het hoofd: "En te mesten 
kray en raven op sijn goet." Neen 
toch, zo voeg ik hieraan toe. 

Over de sociale zekerheid maak ik 

dit keer slechts een enkele opmer-
king. Mij hebben geen berichten 
bereikt dat er na eind januari en later 
vertragingen zijn voorgekomen bij de 
uitbetaling van de uitkeringen. Dit 
geeft aanleiding voor een gelukwens 
aan de minister en voor een compl i -
ment aan de uitvoeringsorganen. 
Tijdens de debatten over de stelsel-
herziening in dit huis is de gemeente-
lijke bijdrage in de bijstand uitvoerig 
aan de orde geweest. De toenmalige 
staatssecretaris zei dat deze zaak 
nog in discussie was. Intussen 
hebben de zeven bijstandsgemeen-
ten, als ik deze zo mag noemen, zich 
weer tot de Tweede Kamer gewend. 
Zij hebben dit gedaan bij brief van 4 
februari 1987 over de absolute 
ondercompensatie. Het is toch wel 
uiterst ontmoedigend voor een 
gemeentebestuur, zoals dat van 
Almelo, wanneer het een artikel 
1 2-gemeente moet worden, louter en 
alleen omdat de werkloosheid 2 6 % 
is en omdat het op één na de 
gemeente is met relatief de meeste 
buitenlanders, van wie meer dan de 
helft zonder werk zit. Wordt er 
gemiddeld ƒ 74,- per inwoner aan 
bijstand uitbetaald, in bij voorbeeld 
Almelo is dit bedrag ƒ 120,- per jaar. 
Ik wil toch nog eens met klem de 
aandacht van de minister voor dit 
probleem vragen. 

Dit geldt ook voor het volgende. 
Het is de bedoeling, zo heeft de 
minister destijds gezegd, dat de door 
de afbouw van de W W V vrijkomende 
bedragen voor de gemeenten zullen 
blijven. Zij worden echter wederom, 
als ik het goed heb begrepen, 
verdeeld volgens de geldende 
normen van de Financiële-Verhou-
dingswet. Dit betekent dat over- en 
ondercompensatie blijven bestaan. Er 
zijn nu eenmaal gemeenten met veel 
huizen, waarin echter weinig 
bijstandstrekkers behoeven te 
wonen, maar er zijn ook gemeenten 
met weinig huizen, waarin die 
bijstandstrekkers opgepropt moeten 
worden. Ik denk dat de minister van 
Sociale Zaken wederom naar 
staatssecretaris De Graaff zal 
verwijzen. Een "get ro f fen" burge-
meester zei mij echter onlangs: Het 
gemeentefonds mag dan wel de 
geneesheer zijn; dit neemt niet weg 
dat Sociale Zaken het schot heeft 
gelost. Dit brengt ten minste een 
gedeeltelijke verantwoordelijkheid 
voor de bewindsman op dit departe-
ment mee. 

Minister De Graaf: Maar het beheer 
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van het fonds ligt niet bij ons 
departement. 

De heer Hei jmans (VVD): Dat is zo, 
maar dat neemt niet weg, dat u ook 
verantwoordelijkheid draagt voor het 
feit, dat die 10% moet worden 
betaald. 

Ten slotte een vraagje van 
technische aard, dat echter wel van 
direct belang is. Is het juist, dat 
fricties kunnen ontstaan tussen 
studiefinanciering en kinderbijslag, 
wanneer de studie in de loop van een 
kwartaal wordt afgebroken? Dreigen 
deze jongelui niet tussen wal en 
schip te raken? Als ik goed ben 
ingelicht, dan is het probleem bij het 
ministerie bekend. Ik heb nog niet 
gehoord, of het ministerie er iets aan 
wil doen. Mijn fractie wacht met 
belangstelling de antwoorden van de 
minister af. Zij wil hem nu reeds alle 
sterkte toewensen bij de vervulling 
van zijn taak. De minister zal 
ongetwijfeld in zijn dagelijks werk alle 
zeilen moet bijzetten. Ik eindig ook 
met een wens. Ik wens de minister 
toe, dat hij af en toe de gelegenheid 
krijgt om dit ook in zijn vrije tijd te 
doen. 

D 
Mevrouw Vonhoff-Lui jendi jk 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het is 
niet onder erg bevredigende 
omstandigheden, dat ik vandaag het 
woord tot de minister richt met 
betrekking tot het emancipatie-
vraagstuk. Het zal de minister na 
afloop van de behandeling ook 
duidelijk zijn, dat er vandaag maar 
weinig over emancipatie wordt 
gesproken. Ten dele kan de minister 
daar weinig aan doen. Hij is zelf door 
ziekte van de minister van Binnen-
landse Zaken belat met het emanci-
patie-beleid, een beleidsgebied 
waarop hij zich feitelijk, in de ogen 
van vrouwen, een vreemdeling in 
Jeruzalem voelt. Dat is jammer, want 
het beleidsinstrumentarium om de 
emancipatie als onderdeel van het 
kabinetsbeleid gestalte te geven, is 
niet geweldig sterk. Dat is namelijk 
nooit het geval, als voor een bepaald 
deel van het kabinetsbeleid een 
bewindspersoon in belangrijke mate 
afhankelijk is van de inspanningen en 
het daadwerkelijk handelen van 
ambtgenoten. Wil er dan van zo'n 
beleidsonderdeel iets terechtkomen, 
dan behoeft dat de voortdurende 
enthousiasmerende aandacht van de 
portefeuillehouder. Duidelijk is dacht 

ik echter wel dat, waar vorig jaar bij 
de behandeling van Sociale Zaken 
drie bewindslieden de Kamer te 
woord konden staan, dit nu is 
gereduceerd tot één minister, 
waarvan ik ook nog vermoed dat de 
zaak van de emancipatie hem niet zo 
na aan het hart ligt, waardoor de 
situatie ontstaat, dat het misschien 
meer een tijdelijk op de winkel 
passen is, dan er eens even krachtig 
tegenaan gaan. Dat is meer een 
trieste constatering, dan een verwijt, 
want ook een minister kent zijn 
beperkingen in de tijd. Het was mijn 
fractiegenoot zojuist, die hem wat 
vrije dagen toewenste, maar ik denk 
dat deze minister, die nog twee 
andere moet vervangen, daar 
voorlopig echt niet aan toekomt. 

De voorgaande opmerkingen meer 
in het algemeen heb ik gemaakt. . . 

Minister De Graaf: Omdat die 
algemene opmerkingen zijn gemaakt, 
is het misschien mogelijk te horen op 
welk vermoeden u een en ander 
stoelt. U heeft het vermoeden, dat 
ik 

Mevrouw Vonhoff -Lui jendi jk 
(VVD): Gewoon, omdat u in de tijd 
altijd met andere beleidsaspecten 
van het departement bent bezig 
geweest. U bent er gewoon in de tijd 
niet aan toe gekomen, denk ik. Dat 
wil niet zeggen, dat ik niet verwacht 
dat ik over twee weken een gloedvol 
betoog van u over emancipatiezaken 
krijg, maar u bent noodgedwongen 
altijd met andere aspecten van 
sociale zaken bezig geweest. 

Minister De Graaf: Het is mij niet 
helemaal duidelijk, maar ik wacht wel 
af. 

Mevrouw Vonhoff -Lui jendi jk 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! De 
voorgaande opmerkingen meer in het 
algemeen heb ik gemaakt, omdat ik 
mij over de feitelijke gang van zaken 
rondom het emancipatievraagstuk 
zorgen maak. Ik zie in onze samenle-
ving op allerlei plaatsen stilstand en 
soms achteruitgang. De weerslag 
daarvan is onder meer terug te 
vinden in de nog steeds ongunstig 
afstekende cijfers met betrekking tot 
de werkgelegenheid van vrouwen, 
vergeleken met die van mannen, 
terwijl ook dat cijfer allerminst 
gunstig. Het doordringen van 
vrouwen in hogere posities, bestuur-
lijk en in bedrijfs- en verenigingsle-
ven, gaat nog steeds uitermate 

langzaam. In dit verband wil ik de 
aandacht van de minister vestigen op 
het rapport "Positieve actie internati-
onaal" , dat de Emancipatieraad 
maart van dit jaar heeft gepubli-
ceerd. Daarbij worden in de vier 
onderzochte landen twee argumen-
ten gehanteerd ter ondersteuning 
van positieve actie: de toenemende 
wens van vrouwen zelf om zich 
maatschappelijk te ontplooien (het 
rechtvaardigheidsprincipe) en het 
belang om een evenwichtige 
arbeidsmakrt te creëren (het 
doelmatigheidsprincipe). Ik citeer: 

"Het is belangrijk om vrouwen nu 
in te schakelen in het arbeidsproces, 
door hen op te leiden en bij te 
scholen, door loopbaanbegeleiding 
en met goede secundaire arbeids-
voorwaarden te bevorderen dat zij 
niet voortijdig en tussentijds de 
arbeidsmarkt verlaten. Het rechtvaar-
digheidsprincipe en het doelmatig-
heidsprincipe zijn evenzeer geldig in 
de Nederlandse verhoudingen als in 
de in het rapport bestudeerde 
situatie in Canada, Australië, 
Noorwegen en Frankrijk. De conclu-
sies van het rapport maken duidelijk 
dat de overheid stimulerend moet 
optreden, pas als dat gebeurt op een 
breed aantal terreinen, wetgeving, 
arbeidsvoorzieningsbeleid^ overheid 
als werkgever, onderwijs en oplei-
ding, dan ontstaat er pas een basis 
voor het benaderen van de sociale 
partners die in dezen een belangrijke 
rol hebben, maar die er om uiteen-
lopende redenen weinig actief in dat 
opzicht zijn." 

Vandaar dat er behoefte is aan een 
alert optreden van de verantwoorde-
lijke bewindsman. Laat ik met het 
oog daarop een paar onderwerpen 
wat directer bij mijn beschouwing 
betrekken. 

Hoe functioneert op het ogenblik 
de ministeriële commissie emancipa-
tie? In januari van dit jaar heeft 
minister De Koning de mogelijkheden 
om van daaruit andere departemen-
ten te stimuleren nogal relativerend 
besproken. Hij deed dat in de UCV 
van de Tweede Kamer van 22 januari 
1 987. Hij verwees nogal nadrukkelijk 
naar een "brede vrouwenbeweging 
die verschillende bewindspersonen 
zal aanspreken, vanuit dezelfde 
gedachtengang, vanuit dezelfde 
strategie, vanuit dezelfde formulering 
van doelstell ingen". Staat deze 
minister op hetzelfde standpunt? Als 
dat zo is, hoe ziet hij dat dan in de 
praktijk toegepast? Welke invloeden 
worden op die manier op de 
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verschillende bewindspersonen wel 
mogelijk die de coördinerend 
bewindsman in de ministeriële 
commissie voor emancipatiezaken 
niet kan uitoefenen? Het ligt toch niet 
voor de hand dat de minister, die de 
verantwoordelijkheid voor een 
belangrijk beleidsonderdeel in het 
kabinet heeft, die doorschuift naar 
maatschappelijke groeperingen als 
het gaat om beïnvloeding van het 
rijksbeleid zelf? Graag zou ik van de 
minister op dit punt nadere verduide 
lijking willen krijgen, vooral als hij dit 
ook zelf een passende gedragslijn 
vindt. 

Mijnheer de Voorzitter! Een ander 
onderwerp is het probleem van de 
kinderopvang. Het heeft uiteraard 
mijn aandacht getrokken, dat zelfs 
als er gelden voor kinderopvang 
beschikbaar waren, zoals op de 
begroting van Buitenlandse Zaken, 
die niet daaraan zijn besteed. Maar 
dat wordt misschien begrijpelijker als 
ik in de eerste alinea van het 
antwoord op mijn vraag in het 
voorlopig verslag over kinderopvang 
in relatie tot voorzieningen voor 
maaltijden en parkeren, lees dat dit 
samenhangt met algemeen aanvaar-
de en in de marktsector gebruikelijke 
voorzieningen. 

Het zou deze minister sieren als 
wat dat betreft, door hem een 
voorhoede-positie zou worden 
ingenomen. Nu loopt de minister in 
zijn beantwoording zelf achter op 
datgene wat enkele van zijn ambtge-
noten aan kinderopvang reeds 
gerealiseerd hebben op hun eigen 
departement. Graag wil ik de 
minister de gelegenheid geven om bij 
dit debat zijn standpunt te formule-
ren als eerstverantwoordeli jke voor 
het emancipatiebeleid. Als hij 
verwijst naar te verwachten besluit-
vorming over de kinderopvang in 
algemene zin door het kabinet in 
1988, dan lijkt het mij toch passend 
als hij nu uitspreekt met welke 
intentie hij die procedure nu ingaat. 

Voorzitter: S teenkamp 

Mevrouw Vonhoff-Luijendijk 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! 
Onbevredigend vond ik ook de wat 
laconieke reactie op mijn vraag 
betreffende de registratie van de 
aangiftes van vrouwenmishandeling. 
Dit vraagstuk heeft in de achterlig-
gende periode terecht veel aandacht 
gekregen. Onder meer op een 
daaraan gewijd symposium in 
Groningen is duidelijk geworden dat 

het verschijnsel veel ernstiger is en 
veel meer verbreid dan wij vreesden. 
Er is toen gepleit voor een samen-
hangend beleid en voor een passen 
de opvang van de slachtoffers. 
Teneinde greep op deze menson-
waardige toestand te verkrijgen, is 
het van grote betekenis dat registra-
tie dan ook op de juiste wijze 
plaatsvindt. Ik vermag niet in te zien, 
dat dit voor de politie moeilijker en 
tijdrovender is dan registraties van 
andere delicten. Ook daar zal het wel 
eens voorkomen dat de opgegeven 
reden om politiële bijstand te 
verlenen, achteraf niet de werkelijke 
reden blijkt te zijn. Het spijt mij dat ik 
het moet zeggen, maar dit argument 
lijkt mij niet steekhoudend en wekt 
toch wel sterk de schijn van onwil. 
Van deze minister verwacht ik dan 
ook dat hij bij zijn ambtgenoten van 
Binnenlandse Zaken en Justitie blijk 
geeft van zijn wil om het anders te 
doen, in overeenstemming met de 
toezeggingen die bij eerdere 
begrotingsbehandelingen zijn gedaan 
door zijn toenmalige college me-
vrouw Kappeyne van de Coppello. De 
vrouwenmishandeling is geen zaak 
waarover licht kan worden gedacht, 
het is een veel vaker voorkomend 
euvel dan wordt aangenomen. Het 
zou tragisch zijn, als deze zaak weer 
wordt toegedekt doordat door het 
kabinet onvoldoende actie wordt 
ondernomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de 
minister erkentelijk voor zijn antwoor-
den met betrekking tot de positie van 
de meisjes die in 1990 de leeftijd van 
achttien jaar bereiken. Dit vraagstuk 
komt met grote snelheid op ons af en 
ik vrees dat wij wel eens in tijdnood 
kunnen geraken bij het realiseren van 
een adequaat beleid. Wat ik namelijk 
bij de beantwoording van de door mij 
gestelde vragen mis, is een gedach-
tengang over een algemeen beleid 
op dat punt. Er wordt melding 
gemaakt van een aantal op zichzelf te 
waarderen voorlichtingsactiviteiten 
— ten dele zijn deze nieuw en ten 
dele vinden zij reeds plaats - maar 
terecht spreekt het antwoord van een 
onderdeel van het beleid dat zal 
worden ontwikkeld. 

In het beleidsplan emancipatie 
wordt echter onder het hoofdstuk 
" inkomensbeleid" de Toeslagenwet 
nog weer eens ten tonele gevoerd als 
het gaat om de generatie die na 
1990 achttien jaar wordt. Ik citeer: 
"Wanneer de verzorging van jonge 
kinderen tot een geringe beschik-
baarheid voor de arbeidsmarkt leidt, 

zal er voor de Toeslagenwet een 
functie overbli jven". 

Voorzitter! Dit blijft naar mijn 
mening hinken op twee gedachten. 
Aan de ene kant is er een grote 
weerstand om in voldoende mogelijk-
heden voor kinderopvang te voorzien 
- vaak onder het mom dat het te 
duur is — en aan de andere kant kan 
men wel een toeslag krijgen als men 
met jonge kinderen een geringere 
beschikbaarheid heeft om op de 
arbeidsmarkt te blijven participeren. 
Die geringere beschikbaarheid, wordt 
dan wel gestimuleerd door het 
gebrek aan mogelijkheden voor 
kinderopvang. Dit maakt toch wel 
duidelijk dat het beleid gericht blijft 
op het opgeven van de arbeidssitua-
tie waar dan nog een financiële 
beloning in de vorm van een uitkering 
tegenover kan staan. 

Over twee weken verneem ik graag 
duidelijk de visie van de minister 
hierover. 

D 
De heer Van Dalen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Een kleine tien jaar 
geleden mocht ik voor het eerst in 
deze Kamer het woord voeren over 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Nu is het mij vergund, aangezien ik 
op vrijwillige basis uit deze Kamer zal 
vertrekken, voor de laatste keer als 
enige woordvoerder van de fractie 
van het CDA bij dit onderwerp te 
spreken. 

In het voorbereidend onderzoek 
hebben wij over enkele beleidsaange-
legenheden opmerkingen gemaakt 
en vragen gesteld. Na kennisneming 
van de memorie van antwoord, 
hebben wij toch nog behoefte om op 
die beleidszaken in tijdsbestek van 
een half uur nog wat nader in te 
gaan. Wij hopen dat deze openbare 
gedachtenwisseling zal bijdragen aan 
de verdere ontwikkelingen met 
betrekking tot Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Ik spreek hierbij 
de wens uit dat deze ontwikkelingen 
zich dan ook zullen voordoen, ook na 
Pasen. In deze gedachtenwisseling 
kunnen verhelderende antwoorden 
en beleidsontvouwende reacties van 
de bewindsman in eerste termijn al 
hun aandeel leveren. 

Mijnheer de Voorzitter! Alleerst ga 
ik in op de bestrijding van de 
werkloosheid. Wij steunen het beleid 
dat gericht is op het terugdringen 
van de werkloosheid met 200.000 
gedurende deze kabinetsperiode. 
Gaan wij daarbij uit van de gecorri-
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geerde cijfers van het ministerie — 
volgens de memorie van antwoord 
zijn die thans redelijk tot goed te 
noemen — dan zitten wij toch nog 
met enkele vragen. In het uiteindelijk 
verlaagde werkloosheidscijfer van 
500.000 zijn volgens opgave 70.000 
vrouwen begrepen die als werkzoe-
kende staan geregistreerd. Uit 
verdere departementale informatie 
blijkt dat er nog eens 81.000 
zoekend zijn naar werk, maar niet op 
het arbeidsbureau staan ingeschre-
ven. Ook zijn er nog 167.000 
vrouwen die van plan zijn de 
komende twaalf maanden naar werk 
te zoeken. 

Deze 248.000 vrouwen zoeken 
zeer waarschijnlijk werk via uitzend-
bureaus, solliciteren op advertenties, 
doen navraag bij bedrijven of nemen 
andere dergelijke initiatieven. Dan 
zwijgen wij nog maar van die 
189.000 vrouwen die nog niet 
zoeken naar werk, maar wel bereid 
zijn een werkkring te aanvaarden. De 
emancipatie zet gestaag door. Op de 
arbeidsmarkt zullen wij dan toch een 
ontwikkeling zien, waardoor vele 
vacatures niet langs de officiële weg 
worden vervuld, dan wel dat 
aantallen vrouwen eigener beweging 
helaas niet slagen en zich dan alsnog 
moeten laten registreren. Er zullen 
dan ongetwijfeld verdringingseffec-
ten optreden. De getalsmatige 
doelstellingen waar ik het eerder over 
had, kunnen dan in twijfel worden 
getrokken. Of gaat men er soms van 
uit dat veel vrouwen een baan gaan 
zoeken voor minder dan 20 uur per 
week? Moet men dan de definitie van 
werkloosheid niet herzien, die 
personen dan laten inschrijven bij de 
GAB's en ze rekenen tot de geregi-
streerde werkloosheid, mede met het 
oog op de sociale verzekeringsrech-
ten. Men hoeft maar te denken aan 
de jaren 90 en daarna. Deze 
situatietekening op termijn en de 
daarbij gerezen vragen, behoeven 
naar onze mening een nadere 
beleidsbeschouwing van de minister. 

Dat de gedachten verder uitgaan 
naar een participatie van het 
toekomstige Centraal Bureau voor 
Arbeidsvoorziening in de zogenoem-
de Stuurgroep organisatie voor 
strategisch arbeidsmarktonderzoek is 
een positieve ontwikkeling. Dit kan 
immers een goede beleidsinformatie 
voor het dan optredende tripartite 
bestuur betekenen — overheid, 
werkgevers en werknemers — om de 
werkloosheidsbestrijding doelgericht 
te kunnen sturen. 

Ik kom dan weer bij de groep 
langdurige werklozen. Daaronder zijn, 
voor zover ons uit verschillende 
bronnen bekend is, zeer velen die 
nadelen vanuit hun milieu ondervin-
den zoals een slechte motivatie voor 
verdere scholing en meer opleiding. 
Een voorfase van sociaal-culturele 
activiteiten kan deze motivatie 
verbeteren. Het zou dus gewenst zijn 
dat die wordt gecreëerd. De vraag is 
nu of die activiteiten in de nieuwe 
opzet van artikel 36 WWV zijn 
begrepen. Zo ja, is er dan al enige 
ervaring met dergelijke activiteiten 
opgedaan, waaruit blijkt dat zo'n 
opzet soelaas kan bieden? Zijn er in 
de onderzoeksopdrachten om meer 
inzicht te krijgen in het gedrag van 
langdurig werklozen ook aanwijzin-
gen gegeven om deze sociaal-cultu-
rele achtergronden bloot te leggen? 
Indien dat niet het geval is, lijkt het 
ons aanbevelenswaardig, die 
aanwijzingen alsnog te geven. 

Te vrezen valt, dat trouwens zeer 
velen uit deze harde kern van 
werklozen aangewezen blijven op 
zeer eenvoudige arbeid die sterk 
afneemt in de bedrijven, die afneemt 
door het algemene zelf doen in de 
samenleving. Dat wordt uiteraard 
niet als arbeid vertaald. Eenvoudige 
arbeid neemt ook af omdat overhe-
den dit werk door gebrek aan 
financiën niet meer aanbieden. Moet 
dat dan onbetaald werk zijn met 
behoud van een uitkering? De 
ervaring leert echter met deze 
werkobjecten dat relatief weinig 
werklozen worden geholpen. Het zijn 
immers oplossingen in de marge en 
meer niet. Wij kijken echter met 
belangstelling uit naar het Jeugd-
werkgarantieplan dat in voorberei-
ding is en dat mede beoogt de 
aanwas van de categorie langdurig 
werklozen structureel te verminde-
ren. 

Wij hebben gelezen dat in de 
wettelijke regeling onder meer de 
hoofdlijnen van de uitvoeringstruc~ 
tuur zullen worden geregeld. Zo'n 
structuur kan echter een te zware 
aanzet worden en kan procedureel 
drempels opwerpen. Zou het slagen 
van dat plan niet veel meer afhangen 
van de initiatieven van wethouders 
van Sociale Zaken, die een goede 
samenwerking tussen GSD en GAB 
weten te bewerkstelligen en de 
sociale partners in de quartaire 
sector weten te interesseren voor het 
aanbieden van de zo gewenste 
additionele arbeidsplaatsen voor 
werkloze jongeren? Of ligt deze op 

eenvoudige wijze gestructureerde 
aanpak niet besloten in de hoofdli j-
nen van de uitvoeringstructuur? Wij 
vernemen graag of dit zo is, dan wel 
of de voorkeur kan worden gegeven 
aan de eenvoudige door ons 
voorgestelde procedure. 

De minister geeft verder de 
voorkeur aan een institutionalisering 
van de coördinatie over de gehele 
linie van de arbeidsvoorziening boven 
het coördineren van geldstromen, 
waar wij om hadden gevraagd, 
omdat dit laatste naar de bewering 
van de bewindsman maar een 
gedeeltelijke verbetering van de 
effectiviteit zal geven. Naar onze 
mening is het niet een kwestie van 
"o f /o f " maar een kwestie van 
"en /en " . 

Uiteraard helpt een goed georgani-
seerde coördinatie, doelmatiger te 
werken en een beter resultaat te 
bereiken. Niettemin kan de coördina-
tie van verscheidene instrumenten 
voor bij voorbeeld geïntegreerde 
projecten, waar ook scholing in zit en 
die het toewerken naar werk wil len 
bewerkstelligen, toch stuk lopen — 
dat heeft de ervaring geleerd — op 
het verkokerd beleid bij de toedeling 
van departementale potjes en andere 
additionele middelen van de 
overheid. Het arbeidsvoorzienings-
budget dat aan het centraal bureau 
wordt gegeven op basis van het 
huidige budget omvat immers niet 
alle in aanmerking komende subsi-
dieregelingen. Vandaar de oude 
gedachte van een werkgelegenheids-
fonds, als één enkele geldstroom, 
een brede stroom, gekanaliseerd, 
doelgericht, en flexibel, die dan 
effectief, aangesterkt door de 
coördinatie, kan worden benut. 
Winstpunt lijkt ons dan ook dat de 
sociale partners daarvoor de 
medeverantwoordelijkheid dragen. Is 
deze gedachte van één gekanaliseer-
de geldstroom naar de mening van 
de minister blijvend verwerpelijk? 

Ik kom te spreken over het 
inkomensbeleid. In de marktsector 
wordt de roep om meer ruimte voor 
een decentraal en gedifferentieerd 
arbeidsvoorwaardenbeleid steeds 
groter. Men is ervan overtuigd dat de 
invoering of versterking van financië-
le prikkels, die extra inzet en 
kwalitatieve prestaties honoreren, de 
werkgelegenheid zullen bevorderen. 

De bewindsman zegt in de 
memorie van antwoord dat voortdu-
rend gezocht wordt naar wegen om 
het verschil tussen loonkosten en 
netto-loon en dat tussen b ru to loon 
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en netto inkomen te verkleinen en 
om de marginale lastendruk te 
verminderen. Maar zal het niet meer 
een inslaan van de begaanbare weg 
moeten zijn dan het voortdurend 
zoeken naar nieuwe wegen? Lasten-
vermindering geeft immers meer 
werkgelegenheid en daardoor 
ontstaat een verlaagd beroep op de 
collectieve middelen. Kan deze 
beleidskeuze, die wij voorstaan, niet 
echt gemaakt worden en dan 
uiteraard binnen een zekere marge? 
Verkleinen van de " w i g " — de 
afstand tussen bruto- en netto-inko-
men - verhoogt ook de koopkracht, 
waarvan de overheid met de 
BTW-inkomsten weer profiteert. Ook 
hierop ontvang ik gaarne een reactie 
van de bewindsman. 

Onze fractie betreurt het ten 
zeerste dat geen overeenstemming is 
bereikt met de uitvoeringsorganen 
sociale zekerheid over een budgette-
ringsovereenkomst, waardoor toch 
een aanwijzing op grond van de 
WAGGS zal volgen — dit is reeds 
door meerderen in deze Kamer naar 
voren gebracht — maar ik voeg 
hieraan toe: tenzij! Het moet toch 
mogelijk zijn om in het kader van een 
totaal budget een afwijkende norm 
voor de arbeidsvoorwaardenontwik-
keling vast te stellen, omdat de 
specifieke omstandigheden daartoe 
aanleiding geven. Daarvoor zijn toch 
geobjectiveerde en onderbouwde 
argumenten aan te dragen. Dit 
hebben wij ook met de indiening van 
de motie-Franssen beoogd. 

Een dergelijke regeling dient in 
overleg tot stand te komen. Vanuit de 
motie-Franssen is hierop aangedron-
gen en het overleg heeft zelfs 
veelvuldig plaatsgevonden. Nu wordt 
vanuit de uitvoeringsorganen echter 
geklaagd over dirigisme en een 
centralistische onwil om tot overeen-
stemming te komen, terwijl de 
minister argumenteert binnen de 
strekking van de motie te zijn 
gebleven. 

Er is een op handen zijnde 
aanwijzing - de datum van half april 
is genoemd — maar dit feit schept 
een onbevredigende situatie, niet 
alleen voor partijen, maar ook voor 
ons — de heer Heijmans heeft hierop 
reeds gewezen — omdat het niet 
elegant is tegenover deze Kamer, die 
nog van gedachten wisselt over deze 
zaak. Het parlement en zeker de 
Eerste Kamer kunnen niet als 
bemiddelaar in zo'n overlegproces 
optreden. Daarom kwam bij ons de 
gedachte op, of toch niet geprobeerd 

zou kunnen worden, te komen tot 
een soort arbitrage van externe 
deskundigen, die de weg kunnen 
wijzen naar een budgetteringsover-
eenkomst. Wat zegt de minister van 
deze gedachte? En als ons - helaas 
— intussen de aanwijzing zou 
passeren, zou het dan niet een goede 
gedachte zijn voor de toekomst van 
de WAGGS en mogelijke budgette-
ringsregelingen? 

Op onze vraag wat het verschil is 
tussen "informele economie" en 
"knoeien" is geantwoord, dat 
"knoeien" een te sterk subjectief 
gekleurde betekenis heeft en dat de 
wetgever daarmee weinig kan 
beginnen. Soms is er sprake van 
misbruik of oneigenlijk gebruik. Dit 
wordt, althans zoveel mogelijk, 
tegengegaan. Een onderzoeksrapport 
wijst er, terecht, op dat de informele 
economie samenhangt met onze 
wet- en regelgeving en de hoogte 
van de arbeidskosten. Mensen willen 
een teveel aan regels ontlopen en 
hun behoefte tegen lagere kosten 
bevredigen om van een dikwijls 
rigoureus gekort inkomen toch nog 
redelijk rond te kunnen komen. Dat, 
zo zeggen wij, ontregelt de formele 
economie. Daarom beveelt het 
onderzoeksrapport juist een funda 
mentele heroriëntatie van wet- en 
regelgeving aan. Bestudering binnen 
het departement zal haast onvermij-
delijk moeten leiden naar nadere 
beleidsconclusies, want zo mag het 
niet doorgaan. Dat is in het belang 
van de greep op de formele econo-
mie en het gezondmaken van de 
Nederlandse huishouding. De 
bewindsman zal het daar ongetwij-
feld mee eens zijn. Mocht dat anders 
liggen, dan horen wij dat wel. 

De tijd dat ervaring is opgedaan 
met de stelselherziening van de 
sociale zekerheid is nog te kort voor 
een echte evaluatie van de inmiddels 
al gesignaleerde knelpunten. Wel is 
van belang te weten hoe die 
evaluatie georganiseerd gaat 
worden. Wij hebben ervoor gepleit 
dat dat gebeurt met inschakeling van 
onafhankelijke organen en instellin-
gen die ook gegevens vragen aan 
organisaties van uitkeringsgerechtig-
den, de direct belanghebbenden. Wij 
hebben dezer dagen informatie 
verkregen over wat er met de 
evaluatie van de WAGW gaat 
gebeuren. Dat is een goed voorbeeld. 
Daarom vragen wij nu of reeds 
informeel iets kan worden gezegd 
over wat men met de stelselevaluatie 
van plan is? 

Intussen heeft de minister ons, op 
ons verzoek, zijn oordeel gegeven 
over de inderdaad soms aanzienlijke 
inkomensachteruitgang bij de 
IOAW-50 plussers. Volgens hem valt 
een generieke overgangsregeling niet 
te rechtvaardigen, wel een tijdelijke 
voorziening uit de bijstand op basis 
van een beoordeling van individuele 
omstandigheden, bij voorbeeld als 
sprake is van zeer hoge lasten. Onze 
bedoeling was juist de mensen 
buiten de bijstand te houden. Bij de 
betrokkenen leeft heel sterk het 
gevoel maatschappelijk miskend te 
worden in het zichzelf willen redden, 
terwijl wij daar toch juist voorstan-
ders van zijn. Hun marges waaruit dat 
zou kunnen gebeuren zijn echter 
verdwenen. Velen zoeken dan ook 
vluchtwegen naar bij voorbeeld de 
informele economie, om toch nog 
een beetje jeu aan het privéleven te 
kunnen geven, of — dit geldt voor de 
stillen in den lande, de mensen die 
netjes volgens de regels willen leven 
— zij berusten in hun maatschappe-
lijk lot. Het is voor de zwakken in de 
samenleving te hopen dat de nader 
ingezette studies naar de informele 
economie ten departement en het 
reeds in uitzicht gestelde universitai-
re onderzoek naar de bestaanszeker-
heid nog eens zullen leiden naar 
nieuwe beleidsconclusies die hun 
leefsituatie kunnen verbeteren. 

Het is goed dat thans een wets-
voorstel tot wijziging van de top-
structuur uitvoeringsorganisaties 
sociale zekerheid in voorbereiding is. 
Welk tijdschema wordt bij die 
voorbereiding gehanteerd? Wij 
onderschrijven de noodzaak van 
versterking van de beheersing van de 
uitvoeringsorganistie. Dat heeft 
prioriteit. Vervolgens kan worden 
gesproken over het meer toevertrou-
wen van de uitvoering aan de sociale 
partners. Een minimaal wettelijk 
niveau dient dan te worden gegaran-
deerd. Bij de volksverzekeringen 
zouden wij graag een goed georgani-
seerde functionele decentralisatie 
zien. 

In de loop van dit jaar gaat een 
veelomvattende adviesaanvrage naar 
de Sociaal Economische Raad ter 
voorbereiding van het toekomstig 
pensioenbeleid. Daarbij zal met name 
aandacht worden gevraagd voor de 
"wit te vlekken" zoals die zijn 
beschreven in het inmiddels uitge-
brachte rapport van de Pensioenka-
mer. Ook zal de noodzaak aan de 
orde worden gesteld om de Pensi-
oen- en spaarfondsenwet aan te 
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passen aan de heersende opvatting 
over de rol van de overheid. Wordt 
daarmee bedoeld de terugtredende 
overheid? Zit daar dan weer achter 
dat de minister de pensioenplicht 
voor allen min of meer achterhaald 
acht? Of laat hij in die adviesaan-
vrage nog ruimte voor een mogelijk 
andere conclusie? Alstublieft wel, 
want het aantal witte vlekken is 
onrustbarend groot. Projecteren wij 
dat in de toekomst van de vergrijzing, 
dan moeten wij toch concluderen dat 
er meer moet gebeuren. 

Dat over het algemeen de belang-
stelling van vrouwen voor de 
kantoorautomatisering toeneemt is 
een goede ontwikkeling voor de 
emancipatie ook op middelbaar en 
hoger niveau. Helaas blijkt de 
belangstelling voor de produktie-au-
tomatisering minder te zijn. Daarom 
is het goed dat er voorlichtingscam-
pagnes worden gestart onder de 
titels "Vrouwen in mannenberoepen" 
en "Vrouwen in technische beroe-
pen" om op die wijze in te spelen op 
het bereiken van economische 
zelfstandigheid en om de beroeps-
keuze van bij voorbeeld jonge 
vrouwen en meisjes te verbeteren. 

Ook al denkt de minister de 
jongere vrouwen in de komende 
jaren vertrouwd te kunnen maken 
met de gedachte dat vanaf 1 990 alle 
achttienjarigen in eigen onderhoud 
moeten kunnen voorzien, wij denken 
dat de invoering van deze arbeid-
splicht toch niet zonder problemen 
zal verlopen. Wij vrezen met name 
dat grote groepen van jonge 
vrouwen, als in een soort verkapte 
sociale dienstplicht, terecht komen in 
zeer eenvoudig en soms eentonig, 
onaangenaam werk, want anders 
hebben ze vanaf dat tijdstip ook geen 
recht op een uitkering. Wij denken 
dat emancipatie meer is dan alleen 
wat verdienen of een uitkering 
genieten. Het gaat om het zich 
kunnen ontplooien ook op andere 
niveaus en eventueel tegen tradities 
in. 

Over de op de arbeidsmarkt in de 
komende jaren intredende grote 
groepen van vrouwen mocht ik het in 
het begin van mijn bijdrage al 
hebben. Dat het beschikbaar 
gestelde bedrag voor de bestrijding 
van de werkloosheid niet altijd 
gelijkelijk voor vrouwen wordt 
besteed, houdt volgens de memorie 
van antwoord verband met het feit 
dat bepaalde maatregelen hoofdza 
keiijk in de marktsector worden 
toegepast. Daar werken relatief 

minder vrouwen. Daarom is het goed 
dat een onderzoek van start is 
gegaan naar de mogelijkheden voor 
het arbeidsbureau om de toepassing 
van maatregelen voor vrouwen te 
vergroten. Onze vraag is of de 
Emancipatieraad nog op de een of 
andere manier bij dat zoeken naar 
mogelijkheden wordt betrokken. 

Men ziet de realisatie van de 
herverdeling van arbeid als een 
goede weg naar verdere emancipa-
tie, maar, zegt men, het is afhankelijk 
van de inspanningen die sociale 
partners zich kunnen en willen 
getroosten. Moeten wij dat "z ich 
willen getroosten" van die sociale 
partners dan geheel aan hen 
overlaten, als we dan toch zien wat 
er in 1990 moet gebeuren en even 
terugdenken aan de intredende 
stroom van vrouwen op de arbeids-
markt? Dat geen exact tijdpad voor 
deze ontwikkeling kan worden 
aangegeven - zoals staat in de 
memorie van antwoord — soit, maar 
de overheid heeft naar onze mening 
toch wel een taak in het aansporen 
van sociale partners tot realisatie van 
deeltijdarbeid. Wat denkt de 
bewindsman in dezen te gaan doen? 

Er is gemeld dat de participatie-
graad van vrouwen en meisjes aan 
Nederlandse ESF-projecten — dat 
staat voor Europees Sociaal Fonds — 
een oplopende tendens vertoont. We 
weten echter inmiddels dat er een 
ander regionaal beleid in Europees 
verband gevoerd gaat worden. Dan 
gaat die tendens er waarschijnlijk 
weer heel anders uitzien. Moet men 
dan in Nederland niet meer denken 
aan projecten in gebieden waar 
tevens onder vrouwen een relatief 
hoge werkloosheid geldt? Wil de 
bewindsman dat stimuleren? 

Van Haagse redacties is vernomen 
dat premier Lubbers zelf het 
emancipatiebeleid gaat coördineren 
als voorzitter van een speciale 
commissie van ministers. Over de 
taken van die commissie zou het 
kabinet het nog niet eens zijn 
geworden. Wij zien echter al zo voor 
de vuist weg een paar belangrijke 
taken, naast de reeds eerder 
genoemde punten van intredende 
vrouwen op de arbeidsmarkt en de 
gewenste voorlichting, want in de 
hogere functies bij de overheid staan 
de vrouwen op achterstand. Door-
stroming naar boven is gewenst. Er 
dient gezorgd te worden voor goede 
pensioenvoorzieningen over de 
gehele linie voor vrouwen, die onder 
de bejaarden in de toekomst een zeer 

grote groep van wel 80% gaan 
vormen en vaak alleenstaand zijn. Zij 
moeten zich toch, in het verlengde 
van hun economische zelfstandig-
heid, in de derde levensfase ook 
maatschappelijk staande kunnen 
houden? Daarom stel ik de vraag of 
de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid toch wel de 
initiërende bewindsman blijft, die 
beleidsvisie ontwikkelt en het proces 
goed in de gaten zal houden. 
Gebeurt dat niet dan sneeuwt de 
emancipatie onder, want dan nemen 
algemene zaken een hogere vlucht 
en krijgen de overhand. Ik vraag aan 
de minister om een duidelijk 
antwoord. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (PSP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wijd mijn 
bijdrage grotendeels aan de nu, na 3[ 
maand, reeds waarneembare 
effecten van de invoering van de 
stelselherziening. Eerst echter nog 
iets anders! Verleden jaar zaten er bij 
de begrotingsbehandeling drie 
personen achter de regeringstafel. 
Mevrouw Vonhoff heeft hierop ook al 
gewezen. Ik ga er niet van uit dat 
deze personen in deeltijd werkten of 
anderszins flexibel waren. Het feit 
dat wij nu met één persoon te maken 
hebben die het hele spectrum moet 
beslaan, geeft dus te denken. 

Op schriftelijke vragen mijnerzijds 
over de vergaande inkrimping in het 
aantal bewindspersonen bij Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, na het 
wegvallen van het staatssecretariaat 
voor emancipatiezaken bij de 
kabinetsformatie en onlangs het 
tijdelijk vertrek van minister De 
Koning naar Binnenlandse Zaken, gaf 
de minister-president de helaas 
gebruikelijke wat vage antwoorden. 
Bovendien zou het allemaal echt 
maar tijdelijk zijn. Mijn vraag is nu 
drieërlei. Hoe bevalt het de minister 
in z'n eentje? Welke zaken moet hij, 
uiteraard tegen zijn wi l , naar de lange 
termijn verschuiven? Wanneer 
verwacht hij dat de huidige onderca-
paciteit in het aantal bewindsperso-
nen op Sociale Zaken en Werkgele-
genheid weer ongedaan gemaakt 
wordt en op welke wijze? Kan hij 
daarover iets zeggen? 

De zorg in dezen gaat wat onze 
fractie betreft ook uit naar het 
zogeheten zachtere beleid dat veelal 
de sluitpost dreigt te vormen als 
zaken in gedrang komen. In dit geval 
is dat het emancipatiebeleid, niet 
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echt een troetelkindje van deze 
minister. Nu zitten ambtenaren 
natuurlijk wel in een rijdende trein en 
werpen zij nota's en overzichten de 
wereld in, die een gevolg zijn van al 
eerder ingezet beleid, maar hoe gaat 
dat in de toekomst? Komt er weer 
een bewindspersoon die ook 
specifiek verantwoordelijk is voor het 
emancipatiebeleid, naast deze 
minister? 

Hoe zit het met DCE? Zoals er in 
deze tijden veel geruchten de ronde 
doen binnen en buiten de ministeries 
over inkrimpingen en reorganisaties, 
hoorden wij , ook bij geruchte, dat het 
DCE dreigt te worden opgeheven als 
apart directoraat en in stukjes wordt 
ondergebracht bij de verschillende 
andere directoraten. Ik hoop dat de 
minister dit gerucht over twee weken 
kan ontkrachten. Je zou dat namelijk 
in een optimistische bui een mooie 
uiting van integratie en facetbeleid 
kunnen noemen, maar het emancipa-
tiebeleid is daaraan nog lang niet toe. 
Wij vrezen dat hiermee het emanci-
patiebeleid volstrekt onherkenbaar 
wordt en versnipperd raakt, juist op 
het ministerie dat per definitie in 
dezen een krachtig en herkenbaar 
beleid moet voren, mede als 
voorbeeld en stimulans voor andere 
ministeries. 

Bovendien noopt het steeds 
naderbij komende jaartal 1990 - het 
is al vaker genoemd — wanneer ook 
18-jarige meisjes die gaan samenwo-
nen of zelfs al gehuwd zijn, geacht 
worden zich beschikbaar te stellen 
voor de arbeidsmarkt, tot een 
krachtig beleid dat gericht is op het 
scheppen van voorwaarden om dat 
mogelijk te maken. De ambtenaren 
studeren hierop, zo hebben wij 
begrepen, maar de tijd dringt. 

Ook aan de voorlichtingsactivitei-
ten besteden de studerende ambte-
naren aandacht. De minister noemt 
dat in dezen zelfs voorlichtingsactivi-
teiten, gericht op economische 
zelfstandigheid. Dat moeten wij in dit 
geval bij sociale zekerheid echter 
toch weer als verhullend taalgebruik 
opvatten. Immers, met de helft van 
— daar gaat het hierbij om - een 
gezinsuitkering ben je zeker nog niet 
economisch zelfstandig. Daarover 
kunnen maar al te veel mensen 
meepraten. 

Het is nu dus zo'n 3[ maand na de 
invoering van de stelselherziening. 
Op vragen in de schriftelijke voorbe-
reiding over de effecten, gaf de 
minister wat ontwijkende antwoor 
den; hij gaf indirect aan dat hij er 

natuurlijk nog geen zicht op kon 
hebben, maar stelde wel dat hij 
signalen kreeg dat het allemaal 
meeviel met de verwachte proble-
men. Het is natuurlijk nog veel te 
vroeg om een volledig beeld te 
krijgen, maar je kunt niet stellen dat 
het allemaal wel zal meevallen. Als je 
je oor goed te luisteren legt, blijkt dat 
er nu al veel meer aan de hand is dan 
de minister ons wil doen geloven. 

Ik noem een aantal voorbeelden. 
Het meest bekend is op het ogenblik 
de problematiek omtrent de IOAW. 
Bij het ministerie en bij beide Kamers 
zijn brieven binnengekomen met 
voorbeelden die er niet om liegen. 
Onze fractie vroeg bij de behandeling 
van de stelselherziening in een motie 
om een overgangsregeling voor 
oudere werklozen die in de verlende 
WWV zaten, omdat een plotselinge 
overgang naar de I0AW wel eens 
een te forse klap kon betekenen. 
Deze Kamer steunde dat echter niet 
en de minister, toen nog staatssecre-
taris, voelde zich niet aangesproken. 
Hij vond namelijk dat deze mensen al 
bevoordeeld waren door de verleng-
de WWV; anders zouden zij al in de 
bijstand gezeten hebben. 

Er blijken veel meer mensen in de 
WWV te zitten met een bijverdienen-
de echtgenoot of partner dan was 
voorzien. Al deze mensen kelderen 
ineens, met niet geringe bedragen, in 
hun inkomen achteruit en hebben 
bovendien nog de beëindiging van 
vrijlatingsregelingen boven hun 
hoofd hangen, ergo een nog verdere 
daling in inkomen in de toekomst. 

De IOAW werd ooit bedacht om 
werklozen op oudere leeftijd — later 
kwamen daar de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten bij — ervan te 
vrijwaren dat zij hun huis zouden 
moeten gaan verkopen. Nu blijkt in 
de praktijk — ik hoor dit van mensen 
die in bureaus voor rechtshulp 
werken en lOAW-ers als cliënt 
hebben — dat de inkomensachteruit-
gang voor velen zo groot is, dat zij 
alsnog hun huis zullen moeten gaan 
verkopen. Immers, na een jaar houdt 
in de meeste gevallen een eventuele 
woonkostentoeslag op. Hoe kun je je 
huis nog laten onderhouden, als je al 
nauwelijks geld hebt om jezelf en je 
partner te onderhouden? lOAW-ers 
blijken zich dus nu al te beraden op 
het moeten verkopen van hun huis. 
Als de minister de IOAW werkelijk 
wat anders wil laten zijn dan de 
bijstand, zal hij dit probleem toch ook 
structureel moeten aanpakken. 

Dan is er nog de groep die tussen 

wal en schip valt: weer in de groep 
oudere werklozen, waar mensen die 
zich ontzettend in de kou gezet 
voelen, na decennia lang werken op 
minimumniveau met alle problemen 
van dien, oud moeten worden. In dit 
geval gaat het om de mensen die nu 
nog in de W W of de W W V zitten en 
straks in de IOAW terechtkomen. Zij 
hebben zowel te maken met de korte 
uitkeringsduur van de oude wet — 
terwijl ze volgens de nieuwe wet op 
een langere duur recht zouden 
hebben, gezien hun leeftijd —, als 
met de verslechtering van de nieuwe 
wet, waardoor ze geen recht meer 
hebben op een verlengde WWV. Ik 
zou niet graag in de schoenen van 
een oudere werkloze staan en me zo 
afgedankt moeten voelen. 

Voorzitter! Met verbijstering las ik 
in de schriftelijke beantwoording van 
de minister, dat de minister het feit 
dat een aparte klachtencommissie 
van de Sociale Verzekeringsraad haar 
vergadering van eind februari heeft 
overgeslagen, aangreep om daar de 
conclusie aan te verbinden dat er dus 
weinig klachten zijn naar aanleiding 
van de stelselherziening. Ja, dank je 
de koekoek! Ik wil de minister hier op 
zijn minst op twee zaken wijzen. 

1. Het blijkt dat de bedrijfsvereni-
gingen momenteel nogal lang over 
hun beslissingen doen. Met andere 
woorden: het is dus logisch dat als je 
nog niets over je zaak weet, je ook 
nog geen klacht kunt indienen in een 
februarivergadering van een 
SVR-commissie. 

2. Van mensen die in de rechtshulp 
werken, begrijp ik dat het bestaan 
van de klachtencommissie van de 
Sociale Verzekeringsraad ten 
onrechte heel onbekend is en dat er 
ook door rechtshulpverleners zelf, 
eveneens ten onrechte, een heel 
terughoudend gebruik van wordt 
gemaakt. Een duidelijke en gerichte 
voorlichting door het ministerie 
omtrent het bestaan van de klachten-
commissie lijkt me veel zinniger dan 
zulke voorbarige conclusies te 
trekken. 

Voorzitter! Dan de afschattingen in 
de WAO en AAW. De eerste nieuwe 
afschattingen na 1 januari komen nu 
bij de rechtshulpinstanties binnen. Zij 
bevestigen het ook door het ministe-
rie onderkende gegeven dat vrouwen 
sterker worden afgeschat dan 
mannen. Bovendien komt nu ook de 
nieuwe omschrijving van "passende 
arbeid" om de hoek kijken. Wat moet 
een arbeidsgeschikte, maar toch 
volledig afgeschatte vrouw van 53 
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met rugklachten, die al vanaf haar 
veertiende werkt, met de haar 
voorgelegde banen die stuk voor stuk 
rugbelastend zijn? Zij - het gaat hier 
om een concrete, recente zaak — 
weet het niet en eigenlijk weet 
niemand het Ze voelt zich afge-
scheept, krijgt geen begeleiding en 
wi l niet in beroep gaan tegen de 
beslissing van de bedrijfsvereniging, 
vanwege de financiële risico's die dat 
voor haar meebrengt. 

En wat te denken van een 51 jarige 
loodgieter, die te horen krijgt dat hij 
voor 3 9 % bankwerker of slotenma-
ker moet worden — ook weer zonder 
begeleiding in zijn geval — en die 
binnen drie jaar achteruitgaat met 
een inkomensverschil van 1000 
gulden? 

Zo zijn er nog meer concrete 
praktijkvoorbeelden, die ook al 
concreet op papier zijn uitgewerkt 
voor die daai kennis van wil nemen. 

lorzitter! Er lijkt nog weinig zicht 
te zijn op hoe de gelijke behandeling, 
het veel besproken criterium 
"gezamenlijke huishouding", uitwerkt 
in de praktijk. Overal in den lande 
wordt erop gestudeerd door mensen 
die het criterium zelf niet hebben 
verzonnen en waarschijnlijk ook nooit 
zouden hebben verzonnen, maar er 
nu in de praktijk wel mee moeten 
gaan werken, zoals rechtshulpverle-
ners en advocaten. 

Het is wederom verbazend hoe 
simpel de minister uitspraken van de 
Hoge Raad naast zich neerlegt en de 
uitspraak hem zelfs niet noopt tot 
nadenken over zijn zo vage criterium. 
Dat het criterium vaag is, is het enige 
wat duidelijk is. Wij kennen onder-
hand de lange lijsten jurisprudentie, 
op grond waarvan in de periode voor 
1 januari werd besloten dat er sprake 
was van een economische eenheid, 
of in ieder geval geen uitkering werd 
verleend. Nu wordt dat anders, zo 
werd gesteld bij de behandeling van 
de stelselherziening. Nu zou er alleen 
sprake moeten zijn van een financiële 
verstrengeling. En toen de minister 
zelf niet uit de gevraagde voorbeel-
den kwam, verwees hij naar de 
uitvoerende instanties die het wel 
zullen weten. Maar hoe zit het nu 
met die praktijk? 

De afgelopen week zijn mij een 
aantal heel recente beslissingen van 
gemeenten onder ogen gekomen, die 
bij mij de vrees steeds groter doen 
worden dat er in de praktijk helemaal 
niet zoveel verandert en dat de 
financiële verstrengeling even 
rekbaar is als controleurs of sociale 

rechercheurs en de uiteindelijke 
beslissingnemers het maar willen 
doen zijn. 

Ik noem drie concrete, waar 
gebeurde zaken. Een vrouw van 61 is 
vier jaar geleden gescheiden van 
haar man, die een andere vriendin 
heeft. De man woont elders, bij zijn 
dochter. Maar op grond van het feit 
dat het kentekennummer van zijn 
auto nog op het adres van de vrouw 
stond en op grond van het feit dat de 
politie hem een keer, bij het afhande-
len van een bekeuring, niet op zijn 
eigen adres aantrof, en daarom 
ve-onJerstelde dat hij wel bij zijn ex 
JOU zitten, en op grond van het feit 
dat de man om hem moverende 
redenen een aangeboden huis 
weigerde, werd de uitkering van de 
vrouw stopgezet. Eerst gebeurde dit 
vorig jaar en na een kort herstel 
gebeurde dat dit jaar, met de nieuwe 
criteria, opnieuw. Inmiddels heeft zij, 
na veel protest, die uitkering weer 
gekregen en kan zij het eindeloze 
gevecht aangaan om de ten onrechte 
ingehouden uitkering van twee 
maanden, alsnog te krijgen. 

Een tweede geval lijkt helemaal op 
de oude lijst van jurisprudentie, dus 
op gevallen die zich eigenlijk niet 
meer zouden mogen voordoen Een 
gescheiden vrouw woont in dezelfde 
straat als familie van de ex-man. De 
auto van de man wordt regelmatig in 
die straat gesignaleerd. Ergo, de 
vrouw krijgt geen uitkering. Ook dit 
gebeurde in de afgelopen maanden 
na 1 januari. 

Een derde geval betreft een 
typische LAT-situatie, welke bij de 
behandeling van de stelselherziening 
buiten de gezamenlijke huishouding 
werd gelaten. Het gaat dus om twee 
gescheiden huishoudens. De vriend 
is drie tot vier keer per week bij de 
vrouw. De vrouw krijgt daarom geen 
uitkering. Daar zit je dan, met het 
zogenaamde objectieve criterium van 
de financiële verstrengeling. Hoe 
reageert de minister hierop? Van 
deze voorbeelden, die ik hier 
noodgedwongen heel kort moet 
weergeven, zijn natuurlijk ook 
uitgebreide stukken voorhanden. 

Ten slotte, Voorzitter, moet ik nog 
iets kwijt over de veelgenoemde 
fraude in de sociale zekerheid. De 
verhalen van de minister zijn bekend. 
Wat onbekend is, is waarop hij zijn 
verhalen baseert. Van vele kanten is 
al aangegeven dat de verhalen en de 
getallen van de minister niet kloppen. 
Maar hij schijnt ze nodig te hebben 
om de inzet van zoveel nieuwe 

sociale rechercheurs te verantwoor-
den. Ik wil er niet te veel woorden 
aan besteden, omdat ik weet dat ze 
toch afkaatsen op deze minister. Er 
zijn zo ontzettend veel betere en 
doeltreffender maatregelen mogelijk 
met al dat geld, bij voorbeeld alleen 
al op het gebied van een betere 
dienstverlening en een betere 
voorlichting. 

D 
Mevrouw Bolding (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil allereerst ingaan 
op het werkgelegenheidsbeleid. Het 
kabinetsbeleid van de afgelopen 
jaren is gebaseerd geweest op de 
gedachte dat bij het voldoende 
matigen van de lonen en het 
terugdringen van het financieringste-
kort de werkloosheid vanzelf zou 
verminderen. De resultaten zijn 
echter geheel anders. De werkloos-
heid loopt de laatste maanden 
nauwelijks terug. Bij de minste 
tegenwind gaat het verkeerd. 
Volgens voorspellingen door het 
ministerie van Sociale Zaken wordt 
een toename van de werkloosheid 
zelfs waarschijnlijk genoemd. De 
"successen" waarvan het kabinet bij 
de presentatie van de Miljoenennota 
melding maakte zijn vooral toe te 
schrijven aan de hogere dollarkoers 
van de afgelopen jaren en de 
aardgasopbrengst. Zodra daar de 
klad in komt, is het met de successen 
gedaan. Het huidige kabinetsbeleid is 
niet in staat, honderdduizenden 
werkzoekenden aan een betaalde 
baan te helpen. Nederland blijft het 
land dat internationaal gesproken, 
een uitzonderlijk hoge werkloosheid 
kent. De matigingspolitiek die de 
kern vormt van het huidige kabinets-
beleid, biedt dus geen oplossing voor 
de werkloosheid. 

Toch houdt het kabinet eraan vast. 
Op een jubileumbijeenkomst van het 
Gereformeerd Maatschappelijk 
Verbond verklaarde minister De 
Graaf dat het kabinet bij het komend 
voorjaarsoverleg een zwaar accent 
zal leggen op de wenselijkheid van 
loonmatiging. Over werkgelegen-
heidsmaatregelen werd echter met 
geen woord gerept. 

Het kabinetsbeleid gaat op 
sociaal-economisch gebied uit van 
een aantal hoofdlijnen. Ik wil er drie 
noemen. 

In de eerste plaats heeft de export 
hoge prioriteit en daaraan worden 
binnenlandse bestedingen onderge-
schikt gemaakt. In een land als 
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Nederland is bevordering van de 
export nodig, mits dat gepaard gaat 
met een goed niveau van binnenland-
se bestedingen. Van dat laatste is 
echter geen sprake. Alle pijlen zijn 
gezet op exportbevordering waarbij 
de binnenlandse markt ernstig is 
ondermijnd. Tal van mogelijkheden 
op de binnenlandse markt zijn 
daardoor onbenut gelaten. De 
Nederlandse economie is op 
overdreven wijze afhankelijk gemaakt 
van de export en ons land is daar-
door zeer gevoelig voor de onzeker-
heden en schommelingen die de 
internationale markt kenmerken. 
Terwijl bij de presentatie van de 
Miljoenennota nog werd uitgegaan 
van optimistische verwachtingen, 
blijken die niets meer waard te zijn op 
het moment dat de dollarkoers 
terugvalt op het niveau van 1980. 
Versterking van de binnenlandse 
markt zal dan ook veel meer aan-
dacht dienen te krijgen als stabiele 
factor van de economische ontwikke-
ling. 

In de tweede plaats zal meer winst 
leiden tot meer werk. De veronder-
stelling van het kabinet dat meer 
winst zal leiden tot meer werk wordt 
door de feiten weersproken. Het 
winstniveau heeft als gevolg van de 
loonmatiging het peil bereikt van het 
begin van de jaren zeventig. Van een 
evenredige toename van de werkge-
legenheid is echter geen sprake. 
Voor zover de werkgelegenheid is 
toegenomen, moet dat vooral 
worden toegeschreven aan de 
bereikte arbeidstijdverkorting. De 
beschikbare hoeveelheid betaalde 
arbeid wordt over een groter aantal 
banen verdeeld. Ondanks de 
winstgroei is van een substantiële 
uitbreiding van het aantal beschikba-
re arbeidsuren geen sprake. 

In de derde plaats noem ik het 
terugdringen van de werkloosheid 
die aan de marktsector, dat wil 
zeggen de ondernemers, wordt 
overgelaten. Het kabinet gaat ervan 
uit dat de ondernemers moeten 
zorgen voor het terugdringen van de 
werkloosheid. De ondernemersorga-
nisaties laten echter geen gelegen-
heid voorbij gaan om duidelijk te 
maken dat zij dat niet van plan zijn. 
Zij hebben alles op alles gezet om het 
proces van arbeidstijdverkorting en 
herbezetting te dwarsbomen. De 
kans om langs die weg tienduizen-
den, zo niet honderduizenden banen 
te scheppen, zijn doelbewust 
onbenut gelaten. Medewerking 
weigeren de ondernemers ook, als 

het gaat om plannen als het Jeugd-
werkgarantieplan, aan de uitvoering 
van de wet Vermeend/Moor en de 
uitvoering van in CAO's vastgelegde 
afspraken om banen voor jongeren te 
scheppen. In tal van bedrijven wordt 
verder de invoering van nieuwe 
technologie gecombineerd met 
omvangrijke reorganisaties die leiden 
tot een drastisch verlies van werkge-
legenheid. Bestrijding van de 
werkloosheid kan niet aan de 
vrijwillige medewerking van de 
ondernemers worden overgelaten. 

Voorzitter! Ik wil kort ingaan op het 
Jeugdwerkgarantieplan. Van die 
plannen komt op dit moment weinig, 
zo niet niets terecht. Ook anderen 
hebben daarop vandaag gewezen. 
Beschikbare gelden blijven onge-
bruikt liggen en de oorzaken 
daarvoor moeten naar onze mening 
vooral worden gezocht in de wijze 
waarop deze voor jongeren ontoe-
gankelijk worden gemaakt. Het 
Jeugdwerkgarantieplan heeft het 
karakter van werkverschaffing van 
lage kwaliteit voor een uiterst laag 
loon, waar gemeente noch jongeren 
iets voor voelen. Alternatieven voor 
jongeren en de gemeenten zelf 
worden door de regering niet 
gehonoreerd. Uit een onderzoek van 
het Instituut voor sociaal weten-
schappelijk onderzoek naar inschake-
ling van jeugdige werklozen bij 
gemeenten blijkt, dat ongeveer 8 0 % 
van het door werklozen verrichte 
werk anders ook zou zijn verricht. Het 
gaat doorgaans om werk dat wettelijk 
verplicht is, dat voorheen door 
officieel betaalde krachten werd 
verricht of dat voorheen werd 
uitbesteed aan bedrijven in de 
marktsector. Het IVA constateert dan 
ook dat er een duidelijk verband 
bestaat tussen bezuinigingen en het 
inschakelen van werklozen. Zij 
concluderen dat echt kwetsbare 
groepen doorgaans niet worden 
bereikt. Verder kunnen doorstro-
mingskansen in het Jeugdwerkgaran-
tieplan alleen verbeterd worden, 
aldus het IVA, als begeleiding en om-
en bijscholing gewaarborgd zijn. De 
onderzoekers verwachten dat de 
JWG-plaatsen vooral daar worden 
gecreëerd waar in het verleden is 
bezuinigd. 

Eerder, namelijk in november 
1986, heeft de Harmonisatieraad 
Welzijnsbeleid gesteld dat verder-
gaande maatregelen nodig zijn om 
langdurig werklozen weer aan de 
slag te krijgen. Het gericht scheppen 
van banen, geschikt voor langdurig 

werklozen, is onontkoombaar. Omdat 
de meeste langdurig werklozen 
betrekkelijk laag zijn opgeleid, wordt 
scholing vaak als de oplossing 
gezien. Deze gedachtengang gaat 
echter voorbij aan het feit dat de 
meeste langdurig werklozen scholing 
niet zien zitten. Hun arbeidsmarktpo-
sitie is zo zwak dat scholing hun 
feitelijk weinig perspectief biedt. 
Oplossingen van de langdurige 
werkloosheid zullen dan ook moeten 
uitgaan van normaal werk tegen 
normaal loon. Een actieve aanpak 
kan bestaan uit het opsporen van 
zinvol werk en het stimuleren van 
langdurig werklozen om dergelijke 
banen te bezetten, aldus de Harmon-
satieraad Welzijnsbeleid. 

Voorzitter! Wij willen in dit verband 
nog een vraag stellen aan de 
minister. Kan hij ons uitleggen wat 
precies zijn bezwaren zijn tegen de 
plannen van de gemeente Utrecht 
voor garantiebanen? Hij heeft 
misschien gelijk, als hij zegt dat een 
bezwaar is dat een sluitend aanbod 
van garantiebanen ontbreekt en ook 
als hij zegt dat het garantiekarakter 
ontbreekt. Wij vragen ons echter af 
of dit niet vooral te maken heeft met 
de financiële mogelijkheden van de 
gemeente. 

Voor ik overstap naar op enkele 
knelpunten in de stelselherziening, 
waar ook anderen over hebben 
gesproken, wil ik nog een vraag 
stellen over het vakantiegeld voor 
uitkeringsgerechtigden. Wij hebben 
begrepen dat de minister niet van 
plan is de vakantie-uitkeringen te 
verhogen. Wij hadden echter wel 
steeds begrepen dat het de bedoe-
ling was zo spoedig mogelijk te 
regelen dat die uitkeringen met een 
half procent omhoog gingen. Wij 
vragen ons dan ook af waar het idee 
vandaan komt bij de minister om de 
verhoging van het vakantiegeld 
ineens op de lange baan te schuiven. 

Zoals te verwachten was, is de 
invoering van de stelselherziening 
met nogal wat problemen gepaard 
gegaan. De minister kan nu ook 
onmogelijk zeggen dat dergelijke 
signalen hem niet hebben bereikt. 
Iedereen die kranten leest, de tv wel 
eens aanzet of wel eens praat met 
uitkeringsgerechtigden, weet dat het 
heel wat problemen heeft gekost en 
nog kost om de stelselherziening 
goed uit te voeren. Uitvoeringsin-
stanties zijn in de problemen 
gekomen. Uitkeringsgerechtigden 
kregen hun geld niet op tijd en soms 
zelfs helemaal niet meer, etcetera, 
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etcetera. Wie kent de voorbeelden 
uit de eigen omgeving niet? Met het 
CDA rekenen ook wij op een goede 
eerste evaluatie tijdens deze 
begrotingsbehandeling, voor zover 
dat mogelijk is. Wij vragen de 
minister in zijn reactie in ieder geval 
op een aantal punten in te gaan. 

Een probleem is dat veel mensen 
op dit moment onverzekerd en 
zonder uitkering rondlopen. Onge 
huwden die hun uitkering als gevolg 
van de stelselherziening zijn kwijtge 
raakt vanwege het inkomen van de 
partner, zijn momenteel niet verze 
kerd tegen ziektekosten. Als onge 
huwde kun je niet met je partner 
meeverzekerd worden. De minister 
heeft bij de behandeling van de 
stelselherziening in deze Kamer 
gezegd dat hij daar snel iets voor 
wilde regelen. Wij vragen de minister 
hoe het deürmee staat. 

Verder wil ik de positie naar voren 
brengen van de oudere werklozen in 
het kader van de IOAW, de WWV-ers 
die een verlengde uitkering hebben 
en die momenteel in grote proble-
men komen. Omdat mevrouw Van 
Leeuwen daar uitgebreid op in is 
gegaan, wil ik dat op dit moment 
achterwege laten. Ik stap meteen 
over op een ander knelpunt in de 
IOAW wat nog niet aan de orde is 
geweest in de Kamer. De minister 
heeft altijd gesteld dat de IOAW 
speciaal bedoeld was om te voorko-
men dat oudere werklozen hun eigen 
vermogen moesten aanspreken om in 
de kosten van levensonderhoud te 
voorzien. Het opeten van het eigen 
huis zou voorkomen kunnen worden 
met de IOAW. Is het de minister 
echter bekend dat in de praktijk 
mensen in de IOAW wel degelijk hun 
huis verkopen of liever gezegd, 
gedwongen worden te verkopen? 
Voor de IOAW geldt weliswaar niet 
de vermogenstoets, maar wel de 
middelentoets. Het inkomen van de 
partner speelt een belangrijke rol bij 
het vaststellen van de hoogte van de 
uitkering. De inkomensdaling die 
daardoor in veel gevallen optreedt, 
leidt er maar al te vaak toe dat men 
de kosten van de eigen woning niet 
meer kan opbrengen. Klopt men 
vervolgens aan bij de gemeentelijke 
sociale dienst voor een woonkosten 
toeslag, dan wordt men wel gecon-
fronteerd met een vermogenstoets, 
waardoor de aanvraag wordt 
afgewezen. Doordat de regelingen 
met betrekking tot de woonkosten 
toeslag bij de gemeenten niet zijn 
afgestemd op de IOAW, komt men 

niet voor een woonkostentoeslag in 
aanmerking. Voor de IOAW geldt 
geen vermogenstoets, voor de 
woonkostentoeslag wel Is het de 
minister bekend dat dit ertoe leidt 
dat de bedoeling van de wetgeving, 
te weten het voorkomen van het 
opeten van het eigen huis, in de 
praktijk niet waargemaakt kan 
worden? Is de minister met ons van 
mening dat de regeling met betrek-
king tot de woonkostentoeslag beter 
afgestemd zou moeten worden op de 
bepalingen in de IOAW? Is hij bereid 
maatregelen te nemen om dit te 
garanderen? 

ik wil nog ingaan op het sanctiebe-
leid. Ook anderen hebben dat 
vandaag gedaan. De term "fraudebe-
stri jding" valt in dit verband meteen. 
Wij hebben met het gebruik daarvan 
toch enige moeite Termen als 
"fraudebestr i jding" en "bestandsver-
vui l ing" in verband met de registratie 
van werklozen, suggereren dat 
betrokkenen er een potje van maken: 
zij vervuilen bestanden en zij 
frauderen met uitkeringen. Waarom 
spreken wij in het laatste geval niet 
gewoon over het verkeerd gebruik 
van uitkeringen? Daar hebben wij het 
namelijk over. Bovendien gaat het 
dan ook nog om verkeerd gebruik dat 
in de hand wordt gewerkt, doordat 
de regelingen dusdanig ingewikkeld 
zijn dat verkeerde toepassing en 
verkeerd gebruik ervan bijna 
onontkoombaar zijn. 

De president-directeur van het 
GAK stelde in zijn nieuwjaarsrede: 
"Het nieuwe stelsel van sociale 
zekerheid is zo complex dat maar een 
beperkt aantal deskundigen het 
geheel nog kunnen overzien en tot in 
alle finesses doorgronden. Duidelijk 
is dat het inzicht bij veel uitkerings-
gerechtigden — om hen gaat het 
toch allemaal - zelfs bij de beste 
voorlichting onvolledig zal blijven." 

Wij hebben weinig aan stemming-
makerij over de omvang van fraude 
door uitkeringsgerechtigden. De 
minister schatte in het NOS-journaal 
van enige weken geleden de omvang 
daarvan op twee miljard. De 
volgende dag al kon mevrouw Erik, 
deskundige sociale zekerheid bij de 
stichting de Ombudsman, voorreke-
nen dat dit nooit kon kloppen. De 
minister bleek zich met die twee 
miljard te baseren op schattingen in 
het rapport van de ISMO In datzelf-
de rapport stond echter ook dat het 
geen verantwoorde schatting was. 
De minister kan zich naar onze 
mening beter niet wagen aan 

schattingen over de omvang van 
fraude, als deze niet gebaseerd zijn 
op feiten, omdat hij dan in zeer 
negatieve zin meewerkt aan die 
stemmingmakerij. 

Als uitvoeringsorganen constate-
ren dat de regels zo ingewikkeld zijn 
dat èn de uitvoeringsinstanties zelf 
èn de uitkeringsgerechtigden het 
geheel niet kunnen overzien, lijkt het 
ons wat vreemd en is het voor ons 
ook onbegrijpelijk dat juist op dat 
moment honderden sociaal recher-
cheurs worden ingezet en dat tot een 
omkering of, zoals de minister het 
noemt, verdeling van de bewijslast 
wordt besloten. Als de wetgeving zo 
ingewikkeld en ondoorzichtig is dat 
er veelvuldig verkeerd gebruik 
vermoed wordt, dan lijkt het veel 
voor de hand liggender om een 
oplossing te zoeken in het verhelde-
ren van die wetten in plaats van te 
wijzen naar de mensen die er gebruik 
van maken en hen als potentiële 
fraudeurs te bestempelen. Iemand 
kan toch onmogelijk bewijzen niet al 
eerder verkeerd gebruik van de 
regelingen te hebben gemaakt, als 
niet te overzien is waaruit die 
regelingen dan wel bestaan. Wij 
hadden in plaats van het inzetten van 
sociaal rechercheurs dan ook veel 
liever een inzet van de minister 
gezien voor het verbeteren van de 
kwaliteit van het eerstelijns werk, de 
voorlichting. Dat lijkt ons op den duur 
veel effectiever om het verkeerd 
gebruik te voorkomen 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: De minister ant-
woordt over veertien dagen, bij leven 
en welzijn. 

Aan de orde is behandeling van het 
wetsvoorstel Inkomens Vri je-Be-
roepsbeoefenaren (19401). 

De Voorzitter: Ik deel mede dat de 
heer Van de Zandschulp zich heeft 
teruggetrokken als spreker. Hierdoor 
blijven de heren Franssen en 
Heijmans over. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Hei jmans (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! In het voorlopig 
verslag over het nu in behandeling 
zijnde wetsvoorstel heeft mijn fractie 
uiting gegeven aan haar reserves. Zij 
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is nu eenmaal niet zo dol op bemoei-
enis van de overheid met de hoogte 
van de inkomens, de minimuminko-
mens uiteraard daargelaten. Er moet 
echter vastgesteld worden — in het 
voorlopig verslag werd dit ook al 
opgemerkt - dat minister De Graaf 
in zijn nota van wijziging van 16 
februari aanzienlijke verbeteringen 
heeft aangebracht. Daar moest wel 
een prijs voor worden betaald. Het 
ministerie van Sociale Zaken staat 
bekend om zijn snelle reageren. 
Meestal zijn de antwoorden al bijna 
klaar, voordat de vragen zijn gesteld. 
Ditmaal lagen er echter ruim drie 
maanden tussen het eindverslag van 
de overzijde en de nota naar 
aanleiding van het eindverslag. Op 
zichzelf zou dit niet zo erg zijn, ware 
het niet dat als gevolg hiervan, maar 
ook als gevolg van de nog langere 
periode tussen de memorie van 
antwoord en het eindverslag dit huis 
nu in alle haast een wetsvoorstel 
moet behandelen, dat op 10 februari 
van het vorige jaar is ingediend. Mijn 
fractie wil echter meewerken aan 
deze spoedprocedure, omdat de 
tijdelijke wet op 1 mei vervalt en 
omdat het gezien de gehele situatie 
rond de inkomens van de vrije-be-
roepsbeoefenaren onjuist zou zijn om 
althans ten aanzien van bepaalde 
categorieën geen — hopelijk tijdelijke 

— maatregelen te nemen. Ik denk 
dan uiteraard aan die categorieën in 
de medische en para-medische 
sector, waarover het lopende overleg 
nog niet is afgerond. Ik denk hierbij 
niet aan de notarissen. 

Na de recente discussies hierover 
in de Tweede Kamer heb ik er weinig 
behoefte aan om uitvoerig op dit in 
mijn ogen nog steeds relevante 
onderscheid in te gaan, te meer 
omdat een amendement van 
mevrouw Kamp is verworpen In het 
voorlopig verslag heeft mijn fractie 
opgemerkt, dat er toch een verschil 
is tussen hen, die goeddeels voor 
hun honorering zijn aangewezen op 
de collectieve middelen en hen, die 
op een, toegegeven, imperfecte 
markt opereren. Bovendien geschiedt 
— de minister is er in de memorie 
van antwoord niet nader op ingegaan 
— consultatie van de eerste groep vi 
coactus en consultatie van de 
tweede categorie op een veel meer 
vrijwillige basis. Deze opmerkingen 
houden uiteraard geen enkel oordeel 
in over de hoogte en de wijze van 
berekening van de norminkomens 
van de medische en para-medische 

beroepen. Dat staat los van de wet 
en het behoort tot een ander 
ministerie. 

Waneer de markt imperfect is, 
moet je proberen om deze te 
perfectioneren. Bronnenbeleid 
derhalve, zoals de minister ook wi l . 
Nu is er al overeenstemming tussen 
de overheid en de belanghebbenden 
over de wens, dat notarissen meer 
marktgericht moeten werken en over 
de wenselijkheid van uitbreiding van 
het aantal standplaatsen. In zijn 
antwoord zegt de minister, dat 
staatssecretaris Korte met de 
Koninklijke notariële broederschap 
overlegt over de wijze waarop die 
uitbreiding kan worden gerealiseerd. 
Mijn vraag aan de minister is, of dat 
zo lang moet duren. Het lijkt mij, dat 
de uitbreiding van standplaatsen een 
relatief simpele zaak moet zijn, 
misschien veel eenvoudiger dan 
onderhandelingen over een aan-
vaardbaar inkomen. Of, zo vraag ik 
de minister, speelt hierin mee het 
gevecht — als ik het zo mag noemen 
— tussen de minister en de notaris-
sen die, vanuit hun gezichtspunt wel 
begrijpelijk, een voorkeur hebben 
voor associatie-standplaatsen? En is 
ook de bureaucratie, met name op 
het departement van Justitie, er 
schuldig aan dat benoemingen vrij 
veel tijd vragen? 

Overigens zal ook een meer 
perfecte markt, neem ik aan, haar 
specifieke ruilverhoudingen blijven 
houden. Ik herinner mij de opmerking 
van een notaris in de oorlogsjaren: 
"Ik kan een kruidenier toch niet het 
maken van een testament aanbieden 
in ruil voor een kilo suiker?" Of is het 
ambt, dat toch al is uitgedijd tot een 
akten-industrie, intussen zo marktge-
richt geworden? 

De minister zegt in zijn antwoord, 
dat met de KNB wordt gesproken 
over het verzamelen van gegevens 
over omzetten en kosten van 
notarissen. Gaat het dan nog slechts 
om de vraag, wie de kosten moet 
betalen, of is dit probleem inmiddels 
opgelost? Of bestaat het probleem 
voorlopig niet meer omdat, zoals de 
minister meedeelt, vooralsnog geen 
stappen zullen worden gezet op de 
weg naar vaststelling van een 
norminkomen voor notarissen? Wat 
bedoelt de minister met "voorals-
nog"? En welke norm wordt aange-
legd voor het begrip "voldoende 
vooruitgang geboekt" om de 
aanwijzing ongedaan te maken? Moet 
er dan 1 5 tot 25 procent nieuwe 
standplaatsen aangewezen en 

ingenomen zijn, of is een lager 
percentage al voldoende? 

Overigens, begrijp ik het goed, dat 
de notarissen weliswaar formeel 
onder de wet gaan vallen, maar dat 
er materieel niets voor hen veran-
dert? Ze kennen immers nog geen 
norminkomen, maar alleen vaste 
minimumtarieven. Dat blijft, zo lees ik 
in het antwoord van de minister, 
"vooralsnog" zo. Waarom worden ze 
dan toch onder de wet gebracht? 

Wanneer mijn laatste veronderstel-
ling juist is, moet ik tot de conclusie 
komen, dat de nieuwe wet alleen 
effectief gaat werken voor enkele 
disciplines uit de medische en 
para-medische sector. Dat vraagt 
toch wel om een bijzondere zorgvul-
digheid van de overheid ten opzichte 
van deze, zich toch wel in een 
kwetsbare positie bevindende groep 
vrije-beroepsbeoefenaren. Vandaar 
dat ik toch nog, ondanks de brief van 
de minister van 13 april, zijn aan-
dacht vraag voor de adviescommis-
sies en dat ik toch wil pleiten voor 
een zekere verzwaring hiervan. Ik 
denk dat dit pleidooi nog wat meer 
inhoud krijgt door de omstandigheid, 
dat deze beroepsgroep in zekere 
mate het slachtoffer dreigt te worden 
van een ambivalent beleid. De 
overheid wil immers enerzijds de 
markt perfectioneren door de 
concurrentie te vergroten, dus het 
aantal collega's uit te breiden, maar 
anderzijds voert ze een in dit opzicht 
restrictief beleid en is ze dus zelf 
mede oorzaak van de imperfecte 
markt. Het beroep van de mij 
bevriende fractie aan de overzijde om 
slechts in uiterste noodzaak van een 
uitgebracht advies af te wijken, heeft 
de minister in zijn nota naar aanlei-
ding van het eindverslag tot de 
opmerking gebracht dat in de praktijk 
alleen op grond van zwaarwegende 
redenen van een advies wordt 
afgeweken. Ik heb echter gehoord 
dat met de adviezen van de tijdelijke 
commissie nog wel eens slecht wordt 
omgesprongen en dat wordt 
geprobeerd om - populair gezegd 
— aan zo'n advies te morrelen. Mijn 
fractie zou het op prijs stellen 
wanneer de minister alsnog zou 
toezeggen, meer gewicht te zullen 
geven aan de adviezen van de 
commissie. Wij wachten met 
belangstelling het antwoord van de 
minsiter af. Overigens zal mijn fractie 
zich niet tegen het wetsontwerp 
verzetten. 
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D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De vergaderzaal 
bewijst dat het hoofdgerecht van ons 
politieke rnenu vandaag de Mediawet 
was en wat nu nog na het begro-
tingsdebat Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in de vorm van 
deze behandeling komt, is zelfs als 
licht dessert te veel voor de al goed 
gevulde politieke magen. 

Het wetsvoorstel Inkomens 
Vrije-Beroepsbeoefenaren en de naar 
aanleiding daarvan gevoerde 
discussie toont opnieuw dat maat-
schappelijke en politieke inzichten 
aan verandering onderhevig zijn. 
Toen wij in 1970 in deze Kamer het 
in de nationale belangstelling 
staande debat over de Loonwet 
voerden, werd dat voorstel verdedigd 
door minister Roolvink uit een 
kabinet van vergelijkbare signatuur 
als het huidige. Tijdens dat debat 
werd een motie-De Gaay Fortman 
c.s. aangenomen, die was gericht op 
het tot stand brengen van een meer 
algemeen inkomensbeleid. Zowel de 
Loonwet als de genoemde motie 
werden fel bestreden door de 
oppositie, onder leiding van de Partij 
van de Arbeid, bij monde van ons 
zeer geacht medelid de heer Kloos. 

Vandaag in 1987 verdedigt het 
kabinet een terughoudende opstel-
ling ten aanzien van de loon- en 
inkomensvorming en legt de primaire 
verantwoordelijkheid bij de betrokken 
partijen, voor zover er van counter-
vailing power en/of marktwerking, 
van concurrentie gesproken kan 
worden. De oppositie vanuit de Partij 
van de Arbeid beklemtoont daarente-
gen de verantwoordelijkheid van de 
centrale overheid. 

De financieel woordvoerder in de 
Tweede Kamer, de heer Wöltgens, 
bepleitte voor de AVRO-radio zelfs 
strafmaatregelen tegen werkgevers 
die, zoals hij het formuleerde, 
arbeidstijdverkorting afkopen met 
loonsverhogingen en daardoor de 
loonmatiging en het herstel van de 
werkgelegenheid in gevaar brengen. 
En zijn partijgenoot, de heer Buurmeij-
er, drong tijdens het debat over het 
aan de orde zijnde wetsvoorstel IVB 
aan op een bredere, liefst algemene 
werkingssfeer en de totstandkoming 
van een raamwet inkomensvorming. 
Er is derhalve sprake van een 
opvallende verschuiving van 
inzichten bij beide partijen. 

Volledigheidshalve zij nog opge-
merkt dat het voorstel dat er ligt, in 

de Tweede Kamer toch de grootst 
mogelijke steun verwierf. Alleen de 
PSP stemde tegen, overigens zonder 
aan het debat deel genomen te 
hebben. Toch zijn de beweegredenen 
c.q. doelstellingen tot de stellingna-
men toen, begin jaren zeventig, en 
nu, tweede helft jaren tachtig, 
waarschijnlijk weinig gewijzigd. Zij 
blijven onzes inziens gericht op het 
herstel van de economie, behoud of 
verbetering van de concurrentieposi-
tie, werkgelegenheid en billijke 
inkomensverhoudingen. De ervaring 
heeft ons en het huidige kabinet 
echter geleerd dat de centrale 
bestuurbaarheid ontoereikend is om 
de genoemde doelstellingen te 
bereiken. Sterker nog, de eerder 
ingeslagen weg heeft ons geleerd dat 
centraal regelen zijn doel voorbij 
schoot en mede heeft geleid tot de 
grote problemen waar wij nu op 
velerlei terreinen voor staan. 

Inkomensbeleid en verdeling is 
geen doel op zich, maar veel meer 
middel in dienst van herstel gewor-
den. De verantwoordelijkheid 
daarvoor behoort primair bij de direct 
betrokkenen te liggen, dus wat de 
marktsector betreft, bij de sociale 
partners. Vanuit deze gewijzigde visie 
zien ook wij geen noodiaak meer om 
tot een raamwet inkomensvorming te 
komen. Die raamwet-gedachte was 
immers mede ingegeven door de 
gedachte dat centraal opgelegde 
matiging algemeen en niet alleen 
voor specifieke sectoren diende te 
gelden. 

Nu er meer vrijheid wordt gelaten, 
mag dat zeker ook voor andere 
groepen gelden, zoals niet CAO'ers 
en vrije-beroepsbeoefenaren. Het is 
dan ook alleszins begrijpelijk dat bij 
de overgang van de Tijdelijke wet 
normering inkomens vrije-beroepsbe-
oefenaren, naar de Wet inkomens 
vrije-beroepsbeoefenaren een 
herbezinning heeft plaatsgevonden 
op inhoud en doelgroepen. Ove-
rigens heeft die Tijdelijke Wet 
Normering toch al langer bestaan, 
dan oorspronkelijk, in 1981, de 
bedoeling was. Het is echter bekend 
dat het begrip "t i jdel i jk" zeer rekbaar 
is. 

Overigens heeft ook het wetsvoor-
stel WIVB een horizonbepaling en 
wel 31 december 1981, in het 
vertrouwen — of moet ik zeggen in 
de hoop — dat zij vanaf 1990 niet 
meer nodig is, omdat met de 
betrokken categorieën een regeling is 
getroffen of anderszins voldoende 
zelfregulering is bereikt. Het 

wetsvoorstel is nu al weer belangrijk 
beperkt ten opzichte van het 
oorspronkelijke voorstel en het geldt 
nog alleen voor de gereguleerde 
sector, in casu de medische sector 
en de notarissen. Deze beperking 
roept echter bij die overgebleven 
groepen extra ongenoegen op. Ook 
hier geldt waarschijnlijk "gedeelde 
smart is halve smart" . De twee 
overgebleven categorieën ervaren 
hun positie nu ook nog als ongelijke 
behandeling ten opzichte van de 22 
"gevrijwaarde groepen". Wat is de 
reactie van de bewindsman hierop? 

Mijnheer de Voorzitter! In het 
voorgaande heb ik reeds gezegd dat 
wij in het begin van de jaren zeventig 
steun aan de totstandkoming van de 
Loonwet op grond van onze inzichten 
toen verleenden. Daarbij waren wij 
ook van mening dat een dergelijke 
geleide loonpolitiek op gespannen 
voet stond met de vrijheid van andere 
groepen en inkomenstrekkers, zoals 
mensen die niet onder een CAO 
vielen — ofschoon die vrijheid zeer 
betrekkelijk was — en vrije beroeps-
beoefenaren. Vandaar ons streven 
toen naar de genoemde raamwet, de 
Wet niet CAO-inkomens en de TWN. 

Consequent menen wij nu de 
omgekeerde weg te kunnen gaan 
naar analogie van het CAO-overleg, 
mits ook de krachtsverhoudingen 
enigermate vergelijkbaar zijn door 
tegenspel van concurrenten of van 
consumenten. Anders gezegd: wij 
zijn het eens met het uitgangspunt 
dat monopoloïde posities ongewenst 
zijn, omdat die tot misbruik van hun 
positie kunnen leiden. Reeds 
bestaande, maatschappelijk als te 
hoog beschouwde inkomens zouden 
daarop kunnen wijzen. Ook al is er 
vaak meer "D ich tung" als "Wahr-
heit" . Overigens blijven "te hoog " 
evenals "aanvaarbaar" en "recht-
vaardig" altijd vage, arbitraire en 
subjectieve begrippen. Degenen die 
beneden het te beoordelen niveau 
zitten, zijn eerder geneigd dat hogere 
te hoog te vinden, dan degenen die 
gelijk of boven dat te beoordelen 
niveau verblijven. Een dergelijk 
oordeel vereist derhalve grote 
zorgvuldigheid en adequate rechts-
bescherming, zeker nu het in feite 
om één categorie van beroepsbeoe-
fenaren gaat, omdat er geen 
norminkomen voor notarissen te 
verwachten lijkt. Wij zijn hier 
overigens niet rouwig om. 

Tegen deze achtergrond heb ik een 
aantal vragen. Waarom is ter 
versterking van de rechtsbescher-
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ming geen kroonberoep opgenomen? 
Zijn de bewindslieden het met ons 
eens dat het in deze situatie voor de 
betrokkenen van groot belang is dat 
adviezen van de adviescommissie 
zeer zwaar mee worden gewogen en 
wil de minister ons toezeggen dit ook 
te doen? De artikelen 9 en 10 en in 
het bijzonder lid I, van het laatstge 
noemde artikel uit paragraaf II over 
de informatievoorziening, roepen 
vragen op als: Wat zijn noodzakelijke 
inlichtingen en ter zake noodzakelijke 
bescheiden? Is het juist dat in 
procedures ter zake de pensioen-BV, 
de financiering van het eigen huis en 
het inkomen van de echtgenote als te 
vergaande vragen zijn aangemerkt? 
Wij zouden het met dit laatste 
overigens eens zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! In de 
uitvoerige nota naar aanleiding van 
het verslag van de vaste commissie, 
waarvoor wij de bewindslieden dank 
zeggen, wordt de terughoudendheid 
met betrekking tot het beleid voor 
het bruto-inkomen in de marktsector 
andermaal onderlijnd. Erkend wordt 
dat de betrokken partijen, beter dan 
de overheid rekening kunnen houden 
met de uitlopende omstandigheden 
op de arbeidsmarkt en in bedrijven of 
in bedrijfstakken. Vervolgens voegt 
men daar onzes inziens terecht aan 
toe ook in de sfeer van de vrije 
beroepen het accent verlegt te 
hebben van interveniërend naar 
voorwaardenscheppend, gericht op 
evenwichtige vraag- en aanbodver-
houdingen. Deze evenwichtige 
verhoudingen leiden in het algemeen 
tot aanvaardbare prijs- en inkomens-
verhoudingen. Vervolgens worden 
een aantal uitzonderingen op die 
algemene regel genoemd: 
a. voorkoming van onaanvaardbare 
inkomensgevolgen met als voorbeel-
den het minimumloonbeleid en de 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen; 
b. realisering van aanvaardbare 
inkomensvorming, wanneer het 
marktmechanisme ontoereikend is 
om een evenwichtig vraag en aanbod 
te bewerkstelligen met als voorbeeld 
de gezondheidssector. 

Wij kunnen voor deze benadering 
begrip opbrengen, maar evenzeer 
voor het ongenoegen van de 
betrokken categorie wanneer die 
ontoereikendheid van het marktme-
chanisme mede door de overheid is 
opgeroepen, bij voorbeeld door 
beperking van het aantal beroepsbe-
oefenaren in casu specialisten. Met 
het voorgaande als achtergrond 

vragen wij ons af of de adviescom 
missie niet een rol zou kunnen 
worden toebedeeld bij onenigheid 
over de noodzaak van een aanwij 
zingsbesluit tussen de minister en de 
categorie beroepsbeoefenaren. De 
wet is immers een ult imum remedi-
um en heeft, anders dan de naam 
doet vermoeden, een zeer beperkte 
werkingssfeer. Op die beperkte 
werkingssfeer zou, zo de voorlopige 
adviescommissie al niet zou voldoen 
— wat ik overigens betwijfel — de 
samenstelling van de adviescommis-
sie toch afgestemd moeten kunnen 
worden. Gaarne krijg ik hierop een 
reactie van de bewindsman. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn op 
dit punt vasthoudend, juist omdat 
een besluit tot aanwijzing in het 
kader van direct inkomensbeleid in 
hoge mate politiek beleidsmatig 
wordt bepaald, zoals in de nota ook 
volmondig wordt erkend. Onze twijfel 
over de rechtsbescherming en 
objectivering is door de interessante 
uiteenzetting over de drie hoofdcrite 
ria, namelijk a. onvoldoende markt-
werking met als gevolg b. te hoge 
inkomens welke c. niet op andere 
wijze binnen redelijke termijn tot een 
aanvaardbaar niveau terug zijn te 
brengen, zeker niet geheel weggeno-
men. De toetskwalificaties "onvol-
doende", " te hoog" , "redeli jk" en 
"aanvaardbaar" blijven ook politiek-
maatschappelijk arbitrair en subjec-
tief. Wij zijn er dan ook bijzonder 
benieuwd naar hoe de Tweede 
Kamer op het weergegeven stand-
punt zal reageren. 

Mijnheer de Voorzitter! Tijdens de 
voorbereiding van deze mondelinge 
behandeling hebben wij het rapport 
"Instrumenten en doelbereiking 
kostenbeheersing gezondheidszorg: 
een inventarisatie" genummerd 
19794 van de Algemene Rekenka 
mer er nog eens op nageslagen, 
omdat wij ons de vraag stelden, 
welke rol de kosten van de gezond 
heidszorg kunnen hebben gespeeld 
voor de aanwijzing van de categorie 
medische sector. Onder het hoofd-
stuk loon-, prijs- en tarievenbeleid 
wordt op bladzijde 42 onder meer 
gesteld: "Hoewel de vanaf 1981 van 
kracht zijnde TWN ook van toepas-
sing is op medische specialisten, zijn 
er door gebrek aan gegevens over 
feitelijke inkomens en kosten van 
specialisten nog geen aanvaardbare 
inkomens voor deze beroepsgroep 
bepaald. 

Vervolgens wordt de Wet IVB 
aangekondigd, geldend voor alle vrije 

beroepsbeoefenaren, alsmede de 
nieuwe filosofie als redmiddel met 
competit ie en bronnenbeleid. Uit de 
daarbij weergegeven tabel 13 op 
bladzijde 43 over de nominale 
kostenontwikkelingen in de gezond-
heidszorg aan de hand van prijsin-
dexcijfers voor de gezinsconsumptie 
voor het onderdeel medische 
verzorging, blijkt dat het subonder-
deel "artsen en specialisten" over de 
jaren 1975 tot 1982 en 1980 tot 
1984 de laagste prijsstijgingspercen-
tages heeft en in de index veruit het 
laagste, namelijk 105 ten opzichte 
van 119 voor het totaalpakket 

Nu weet ik wel dat de opgeroepen 
kosten in andere subonderdelen 
tevoorschijn kunnen komen, maar 
toch ... De image van zakkenvullers 
en ladenlichters, die sommige 
beroepsgroepen volgens een 
specialistenvertegenwoordiger 
krijgen opgeplakt, wordt er in ieder 
geval niet mee bevestigd. Aanne-
mende dat de bewindslieden het 
genoemde rapport kennen, vragen 
wij wat hun reactie op het voorgaan-
de is. 

Mijnheer de Voorzitter! Naast de 
omstreden regelgeving voor de 
gepremieerde en gesubsidieerde 
sector krijgen wij nu de evenzeer 
omstreden gereguleerde sector erbij. 
Wil de minister nog eens de fijne 
nuances van de gehanteerde 
begrippen verduidelijken? En is die 
noodzaak tot reguleren voor de groep 
ziekenhuisspecialisten nog zo groot 
nu de budgettering van de ziekenhui-
zen steeds meer de produktieruimte 
begrenst? 

Uit het voorgaande moge duidelijk 
zijn dat wij niet veel enthousiasme 
voor het wetsvoorstel kunnen 
opbrengen. Desondanks neigt mijn 
fractie naar het geven van het 
voordeel van de twijfel, mede omdat 
de SER en de Tweede Kamer zo 
eensgezind waren en er op de weg 
naar deze Kamer de nodige bijstellin-
gen hebben plaatsgevonden. Wij 
hopen dat de antwoorden van de 
bewindsman onze aarzeling enigszins 
weten terug te dringen. 

D 
Minister De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn dank voor de 
bijdrage van de - overigens slechts 
twee — woordvoerders bij de 
behandeling van een wetsontwerp, 
dat toch naar mijn mening niet 
zonder belang is. 

Ik heb uit de bijdrage van de heren 
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Franssen en Heijmans begrepen, dat 
zij niet zonder aarzeling zijn. De een 
zegt reserves te hebben; de ander 
zegt niet enthousiast te zijn. Ik ben 
echter bijzonder blij dat desondanks 
steun is toegezegd aan de voorstel-
len, die hier op tafel liggen. Ik ben 
ook erkentelijk voor de historische 
schets, die de heer Franssen in zijn 
bijdrage nogmaals heeft gebruikt om 
enig inzicht te geven in de ontwikke-
lingen met betrekking tot het 
inkomensbeleid. 

Het onderhavige wetsvoorstel 
betekent een substantiële wijziging in 
het beleid ten aanzien van de vrije 
beroepen. De wijzigingen die zijn 
voorgesteld, met name in de nota 
van wijziging, hebben toch tot 
wezenlijke veranderingen geleid. De 
heer Heijmans heeft hierop in zijn 
bijdrage nadrukkelijk gewezen en ik 
neem aan, dat dit voor hem een 
belangrijk punt is geweest om over 
de "hobbe l " heen te komen om 
steun te verlenen. 

Het uitgangspunt van het nieuwe 
beleid is dat de overheid, waar 
mogelijk, terugtreedt wat de 
inkomenspolitiek betreft. Dit spoort 
met de uitgangspunten die zijn 
geformuleerd in een advies van de 
SER over de vrije beroepen. De heer 
Franssen heeft hiernaar aan het slot 
van zijn betoog verwezen. Het spoort 
ook met de algemene terughoudend-
heid van het kabinet met betrekking 
tot het beleid op het terrein van de 
inkomens. 

In de marktsector wordt de 
loonontwikkeling vrijgelaten. Deze is 
een zaak van sociale partners. In de 
G en G-sector bestaat ook onderhan-
delingsvrijheid voor partijen, zij het 
uiteraard binnen de daarvoor 
geldende budgettaire grenzen. 

De hoofdlijnen van het nieuwe 
beleid ten aanzien van de vrije 
beroepen vinden, dacht ik, vrij brede 
steun, niet alleen in de politiek, maar 
ook in de maatschappij. Ik verwijs 
met name naar het SER-advies. 

Het doel van het beleid is het 
realiseren van een evenwichtige 
vraag- en aanbodverhouding op de 
markten van vrije beroepen. Uit 
evenwichtige marktverhoudingen 
vloeien in het algemeen ook aan-
vaardbare inkomensverhoudingen 
voort. Daarom legt het kabinet heel 
sterk het accent op het te voeren 
bronnenbeleid. De heren Heijmans en 
Franssen hebben hierop beiden 
gewezen De activiteiten van de 
overheid zullen primair gericht zijn op 
het stimuleren van de markt. 

Ook in de volksgezondheidssector 
worden daartoe mogelijkheden 
gezien. Ik behoef slechts te herinne-
ren aan het rapport van de commis-
sie-Dekker-ll over de gezondheids-
zorg. 

Het onderhavige wetsvoorstel kan 
als een sluitstuk worden gezien. In 
geval van uiterste noodzaak kan op 
basis van het wetsvoorstel worden 
ingegrepen in de inkomens. Dit 
gebeurt door de vaststelling van een 
norminkomen. Dit norminkomen 
dient vervolgens als richtsnoer voor 
de vaststelling van de tarieven, die 
gehanteerd worden. De mogelijkheid 
van direct inkomensbeleid is beperkt 
tot de sector van de volksgezondheid 
en tot de notarissen. Door beide 
woordvoerders is dit punt nog eens 
genoemd. 

In de marktsector wordt volstaan 
met een bronnenbeleid. De wet kent 
een horizonbepaling. De reden 
hiervan is in de stukken genoemd. 
Wij verwachten dat na dit tijdstip de 
wettelijke maatregelen en voorzienin-
gen niet meer nodig behoeven te zijn. 
Waarom, zo vroeg de heer Heijmans, 
vallen de notarissen onder deze wet, 
terwijl hun financiering niet geschiedt 
vanuit de collectieve middelen. Die 
vraag heeft ook centraal gestaan in 
de discussie aan de overzijde. In de 
nota naar aanleiding van het verslag 
heb ik er ook het nodige over gezegd. 
Ik verwijs daarnaar, maar ik ga nader 
in op een aantal concrete vragen en 
punten van de heer Heijmans. Zo 
vroeg hij waarom een uitbreiding van 
de standplaatsen bij notarissen zo 
lang duurt. Dat is toch een relatief 
eenvoudige zaak? Is het gevecht 
hierover een gevecht tussen de 
minister en de notarissen over 
solitaire c.q. associatiestandplaat-
sen? Of gaat het om de bureaucratie 
op het ministerie van Justitie? Er is 
geen sprake van een gevecht tussen 
de minister en de notarissen. In de 
Tweede Kamer is reeds uiteengezet 
dat op korte termijn, dit met het oog 
op de voortgang van het bronnenbe-
leid, vooral wordt gekeken naar een 
aanzienlijke uitbreiding van het aantal 
bij voorkeur solitaire standplaatsen. 
De KNB heeft zich in beginsel bereid 
verklaard daaraan medewerking te 
verlenen. Van een bureaucratische 
belemmering op het ministerie van 
Justit ie is niets gebleken. 

Hoe zit het met de kosten verbon-
den aan de kosten- en omzetenquête 
ten behoeve van notarissen? 
Momenteel is overleg gaande tussen 
de overheid en de KNB hoe de 

gegevensverzameling zo efficiënt 
mogelijk en tegen zo gering mogelij-
ke kosten kan plaatsvinden. Nog 
steeds geldt hierbij dat de overheid 
bereid is daarbij ook de diensten van 
de overheid beschikbaar te stellen. 
Verzameling van de bedoelde 
gegevens is nog steeds uitermate 
belangrijk voor de evaluatie van de 
voortgang van het bronnenbeleid. 
Deze voortgang is bepalend voor het 
al dan niet intrekken van de aanwij-
zing. De aanwijzing is gegeven, maar 
het norminkomen is niet bepaald. De 
heer Heijmans heeft dat terecht 
gesteld. Wij hopen dat wij er zonder 
het geven van een norminkomen met 
de notarissen uit komen. Ook over de 
mate van voortgang wordt overlegd 
met de KNB. Op dit moment heb ik 
hier geen nadere informatie over. 

De heer Franssen vroeg naar de 
noodzakelijke inlichtigen en beschei-
den, genoemd in de artikelen 9 en 10 
van paragraaf 2 van het wetsvoor-
stel. Noodzakelijkheid moeten wij 
zien in relatie tot de bedoeling van 
het wetsvoorstel, namelijk om te 
beoordelen of een aanwijzing nodig 
is. Het moet dus gaan om relevante 
gegevens in het kader van deze 
wetgeving. Daarvoor zijn gegevens 
nodig over omzetten en over kosten 
van de praktijkvoering. Dit is 
uiteraard ter beoordeling aan de 
ambtenaren die dit moeten uitvoe-
ren. Ik heb zelf het gevoel dat de 
door de heer Franssen genoemde 
voorbeelden niet tot die relevante 
gegevens behoren en ook te ver 
gaan. Nogmaals, ik ben ervan 
overtuigd dat, gezien de gang van 
zaken, er geen twijfel over behoeft te 
bestaan dat dit op een goede en 
correcte manier plaatsvindt in de 
context van wat wij nodig hebben 
voor een goede beleidsbeoordeling. 

De heren Franssen en Heijmans 
hebben aandacht besteed aan de 
weging van de adviezen van de 
adviescommissie. Wordt daaraan wel 
genoeg gewicht toegekend? Houdt 
de overheid daar voldoende rekening 
mee? Deze adviezen zullen voor ons 
zwaar wegen. In het verleden is het 
al zo geweest, zoals uit de praktijk 
blijkt. Ook in de toekomst blijft het 
zo. De suggestie dat de overheid wel 
eens zou hebben geprobeerd om aan 
een advies te morrelen — ik dacht 
dat de heer Heijmans die woorden 
koos — werp ik verre van mij. Bij mijn 
weten is dat nog nooit gebeurd, een 
stelling die ik wil onderbouwen en 
illustreren. De VAC, de voorlopige 
adviescommissie, heeft onlangs een 
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belangrijk advies uitgebracht over de 
aankleding van het norminkomen 
voor de medische specialisten. Het 
kabinet heeft alle punten uit dat 
advies overgenomen, met uitzonde-
ring van één punt, dat betrekking had 
op de compensatie van de arbeids-
duurverkorting. Op het laatste punt 
heeft het kabinet beredeneerd 
aangegeven waarom het niet volledig 
kon worden overgenomen. Dat is 
toch waarachtig iets anders dan 
eraan morrelen! 

De heer Franssen vroeg waarom 
ter handhaving van de rechtsbe-
scherming niet een kroonberoep is 
opgenomen. De rechtsbescherming 
is al voldoende gewaarborgd door de 
procedurele voorschriften in het 
wetsvoorstel. Een kroonberoep lijkt 
mij ook niet logisch. De aanwijzing 
vindt plaats bij algemene maatregel 
van bestuur, dus bij besluit van de 
Kroon en gehoord de Raad van State. 
Over het voornemen tot het nemen 
van het besluit moet ook de beroeps-
groep worden geconsulteerd. Wat 
kan een kroonberoep hieraan dan 
nog toevoegen? 

De vaststelling van het norminko-
men geschiedt bij ministerieel 
besluit, in overeenstemming met de 
andere betrokken ministers. Vooraf 
moet overleg met de beroepsgroep 
plaatsvinden. Bij geschillen is 
inschakeling van de adviescommissie 
verplicht. Voorts is er sprake van een 
voorlegging aan het parlement. 
Wordt een kroonberoep dan niet te 
veel van het goede? Mijns inziens 
past het hier ten principale niet bij. 

De heer Franssen heeft nog de 
vraag gesteld of de adviescommissie 
betrokken kan worden bij de 
onenigheid over de aanwijzing. Ook 
de heer Heijmans heeft in zijn 
bijdrage dit element naar voren 
gebracht. Ik kan in dezen alleen maar 
herhalen wat ik hierover in de 
Tweede Kamer heb gezegd en in het 
kader van de behandeling van het 
wetsvoorstel heb geschreven. Tevens 
verwijs ik naar hetgeen laatstelijk 
onder woorden is gebracht in de 
brief aan de Tweede Kamer. 
Aanwijzing is een politiek-beleidsma-
tige beslissing en impliceert een 
inhoudelijk oordeel over de mate van 
de marktwerking, de hoogte van het 
inkomen en de effectiviteit van het 
bronnenbeleid. Hierover kan 
verschillend worden gedacht en 
geoordeeld. Aanwijzing is dan ook 
een zaak die aan politieke toetsing 
onderhevig is en behoort te zijn en te 
blijven. Deskundigheid is bij die 

afweging een relatief begrip. Er zijn 
voldoende procedurele waarborgen 
ingebouwd. Ik noem - ik heb er 
zojuist ook al op gewezen — de 
beroepsgroep in kwestie wordt 
gehoord, de Raad van State brengt 
advies uit en het parlement toetst 
Dat is ook een normale, gangbare 
procedure bij dit soort zaken. Pas 
daarna komt een aanwijzing tot 
stand. Zo men al over inschakeling 
van een adviescommissie zou 
denken, is het de vraag welke 
commissie daarvoor moet worden 
ingeschakeld en in hoeverre dit een 
toetsingsmogelijkheid moet zijn die 
de bevoegdheden van het parlement 
beperkt. Als je die richting kiest, 
moet je aan die adviescommissie een 
gans ander karakter geven. Mijn 
standpunt in dezen is toch ook wel 
op vrij principiële gronden geba-
seerd. Die heb ik nog eens op een 
rijtje gezet in mijn brief aan de 
Tweede Kamer. Mede naar aanlei-
ding van een discussie aan de 
overzijde, aangezwengeld door de 
heer Gerritse, is dit op ons departe-
ment nog eens heel serieus bekeken. 
Na een grondige afweging hebben 
wij echter toch gemeend de lijn te 
moeten trekken, zoals die in de 
desbetreffende brief is verwoord en 
zoals ik die zojuist nog eens onder 
woorden heb proberen te brengen. 

In dit verband heeft de heer 
Franssen nog een vraag gesteld over 
de samenstelling van de adviescom-
missie. Als ik hem goed heb begre-
pen, zou die op de beperkte wer-
kingssfeer van de wet moeten 
worden afgestemd. Genoemd zijn de 
medische sector en de notarissen. 
Mijn reactie hierop is als volgt. Bij de 
adviescommissie gaat het om 
algemene deskundigheden aangaan-
de de functiewaardering en de 
beloningsverhoudingen, om deskun-
digheden derhalve die niet specifiek 
de beroepsgroep aangaan. Deskun-
digheid aangaande de sector kan 
weliswaar tot aanbeveling strekken, 
maar is nog niet per se noodzakelijk. 
Overigens moet ervoor gewaakt 
worden dat de commissie niet haar 
karakter verliest van een onafhanke-
lijke commissie van deskundigen. 
Nogmaals, een deskundigheid uit die 
hoek kan nuttig zijn, maar het 
karakter van de commissie moet 
gehandhaafd worden. 

De heer Franssen stelde nog de 
vraag: moet het imago van de 
medische specialisten als zakkenvul-
lers en ladenlichters niet worden 
bijgesteld? Ik wi l volstaan met op te 

merken dat het niet het kabinet is dat 
de specialisten dit imago heeft 
gegeven. Daarom dient die vraag niet 
primair aan mij gesteld te worden. 
Natuurlijk heb ik wel geprobeerd, op 
een passende wijze te reageren op 
de door de heer Franssen gestelde 
vraag. 

De heer Franssen vroeg mij 
vervolgens nog een keer, eens de 
fijne nuance van de gehanteerde 
begrippen "de gesubsidieerde 
sector, de gepremieerde sector en de 
gereguleerde sector" duidelijk te 
maken. Ik voel aan wat hij w i l ; ik ben 
ervan overuigd dat hij heel goed 
begrijpt wat hierbij de verschillen zijn. 
Op grond van die overtuiging 
beëindig ik nu mijn bijdrage. 

• 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb met belangstel-
ling kennis genomen van de reactie 
van de minister. Daarnaast hebben 
wij inmiddels nog in een bekend 
ochtendblad het bericht kunnen 
lezen, dat nu kennelijk een onderzoek 
is afgerond over de salariëring van de 
medisch specialisten. Ik neem aan 
dat de minister daarvan een en ander 
afweet. Ik kom daarop ook nog even 
kort terug. 

Eerst wil ik enkele opmerkingen 
maken naar aanleiding van de 
antwoorden van de minister. Wi j 
hebben met genoegen kennis 
genomen van zijn standpunt ten 
aanzien van de privacy met betrek-
king tot de informatievragen volgens 
paragraaf 2 van het wetsvoorstel. 
Hetzelfde geldt voor zijn uitspraken 
met betrekking tot de VAC en straks 
de adviescommissie, waarmee hij 
ons toch meer vertrouwen heeft 
gegeven in het werkelijk serieus 
nemen van die uitspraken. 

Vervolgens zegt de minister, ten 
aanzien van het kroonberoep, dat de 
regering dit toch voorlegt aan het 
parlement en dat ook de Raad van 
State het krijgt. Maar dit is het nu 
juist, Voorzitter, althans als het om 
de betrokkenen gaat en daar hebben 
wij toch wat rekening mee te houden. 
Ik wil het toch nog eens signaleren. 
Men heeft daar ten aanzien van het 
oordeel over inkomens — ook waar 
het betreft het oordeel van Eerste, 
c.q. Tweede Kamer — ernstige 
twijfels over de mogelijkheden ten 
aanzien van de vergelijkbaarheid, de 
weging — voor mijn part qua 
functieclassificatie — van een 
beroep. Het is in dat kader dat ik met 

Eerste Kamer Vrije-Beroepsbeoefenaren 
14 april 1987 
EK 27 27-1183 



Franssen 

zeer veel interesse de eerderge-
noemde krant heb gelezen, die 
mededeelt dat het strijdpunt blijkbaar 
zit in de zogenaamde aankleding met 
marges — die zijn ruim — tussen 
40.000, 60.000 en 130.000 gulden 
per jaar, respectievelijk te zien als: 
voorlopig bedrag, als de juiste norm 
door de overheid — dat was die 
60.000 - en door de Landelijke 
Specialisten vereniging. 

De voorlopige adviescommissie 
vrije-beroepsbeoefenaren, de VAC, 
komt volgens dit eerder vermelde 
bericht dichter uit bij de LSV visie 
dan bij de overheidsvisie, hoewel er 
nogal wat ruimte is: 90 000 gulden! 
Inmiddels lijkt er ook meer bekend 
over het in opdracht van het Centraal 
Orgaan Tarieven Gezondheidszorg 
verrichte onderzoek Door het 
organisatiebureau Van Dien & Co. is 
een onder? nek uitgevoerd met 
enquête. Het genoemde ochtendblad 
meldt ria: insiders berichten dat er 
geen reden is om moord en brand te 
schreeuwen "over schandalig hoge 
specialisteninkomens", iets wat de 
minister overigens ook niet gedaan 
heeft. Dit wilden wij ook wel van hem 
horen, omdat men te gemakkelijk 
veralgemeent op grond van zeer 
individuele situaties, die er natuurlijk 
ook zijn. 

Wanneer een en ander juist blijkt 
te zijn - dus wat dit onderzoek heeft 
opgeleverd — , bevestigt dit onze 
visie in eerste termijn. Wij dringen er 
dan ook met nadruk op aan, niet in 
regelingsverfijningen te vervallen die 
wij in andere sectoren terecht al weer 
verlaten hebben. 

Ten aanzien van de nadere 
nuancering, de verduidelijking, van 
de drie-G-sectoren zou ik toch nog 
eens een poging willen doen en de 
minister willen verzoeken of hij het 
kort duidelijk kan maken. Kijk, het 
reguleren kun je uit heel verschillen 
de invalshoeken benaderen. Doen wij 
dit omdat wij vinden dat het geregu-
leerd moet worden? En hoe ligt de 
verhouding in de richting van de 
WAGGS, de gesubsidieerde en 
gepremieerde sector? Ik zie daar 
toch een aantal overlappingen. Ik 
moet heel eerlijk zeggen dat ik met 
de definiëring daarvan persoonlijk 
wat moeite heb. 

Maar goed, Voorzitter, wij zullen, 
zoals gezegd, het wetsvoorstel 
steunen als een middel op weg naar 
het zichzelf overbodig maken. 

De Voorzitter: Ik kijk nu even naar 
minister De Graaf. Als hij niet meteen 

die definiëring zou kunnen geven, 
staat hem ook de mogelijkheid open 
om daarover een brief aan de Kamer 
te sturen. Ik weet niet, of hij al zo 
snel met definities kan werken. 

D 
Minister De Graaf: Voorzitter! Ik 
weet niet, of dit nu zo gedefinieerd 
moet worden. Kijk, het gaat hier om 
althans het bieden van mogelijkhe 
den voor ingrepen in de loonontwik 
keling voor enkele sectoren waar 
dingen gereguleerd zijn. Vandaar dat 

spreken van: gereguleerde 
sector, in tegenstelling tot de 
marktsector, waar het ontbreekt. Dit 
is, denk ik, net iets anders dan 
discussies die wij hebben in het 
kader van de WAGGS, de wet die als 
het ware een aantal normen aangeeft 
voor loon- en arbeidsvoorwaarden in 
de collectieve sector, waar we dan 
spreken van de gesubsidieerde, 
respectievelijk de gepremieerde 
sectoren. Die kwalificaties vindt u 
met name daar. In dit wetsvoorstel 
gaat het met name om de geregu-
leerde sector. Ik heb daarmee 
geprobeerd om, misschien niet 
volgens definities, aan te geven waar 
de verschillen liggen. Ik hoop, 
mijnheer de Voorzitter, dat dit 
voldoende is Daarmee wil ik niet 
zeggen dat wij het vervelend vinden 
om brieven te schrijven, maar als ik 
een activiteit kan voorkomen door nu 
direct een antwoord te geven, dan zal 
dat zeer op prijs gesteld worden 
vanwege het feit dat wij zo af en toe 
ook met enige afslanking te maken 
hebben Wij moeten dan ook zuinig 
zijn met de inzet van menskracht ook 
voor het schrijven van brieven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben blij 
dat de heer Franssen zich positief 
heeft uitgelaten over mijn reactie met 
betrekking tot de "privacy elemen-
ten" in het kader van de artikelen 9 
en 10. Ik ben ook blij dat hij zich 
gerustgesteld voelt door mijn 
antwoord over het serieus nemen en 
het goed wegen van de adviezen van 
de adviescommissie. Hij heeft 
vervolgens nog even herinnerd aan 
een krantenbericht over een onder 
zoek met betrekking tot de in-
komenspositie voor medische 
specialisten. Bij mijn weten is dat een 
nog niet gepubliceerd en niet 
openbaar onderzoek. Ik heb althans 
die gegevens nog niet binnen. De 
naam van het COTG is daar terecht 
bij genoemd. Ik kan er op dit moment 
nog geen inhoudelijke reactie op 

geven. Ik hoop dat de heer Franssen 
voldoende vertrouwen heeft, dat wij 
bij het verdere beleid voor de 
categorieën die nog onder de 
toepassing van deze wet vallen, ook 
ten aanzien van de medische 
specialisten een verantwoord beleid 
zullen voeren. Dat geldt ook voor het 
toetsen van dit soort onderzoekingen 
en het daaruit trekken van inhoudelij-
ke consequenties. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik wens u allemaal 
heel fijne paasdagen 

Sluiting 19.44 uur. 
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Noot 

Noot 1 (zieblz. 1121! 

Lijst van besluiten 

De Voorzitter heeft na overleg met 
het College van Senioren besloten 
om: 
a. de openbare behandeling van het 
volgende wetsvoorstel te doen 
plaatsvinden op 28 april 1987: 

Intrekking van de Wet van 23 mei 
1917 (Stb. 436) (Wet waarborgen 
buitenlandse verzekeraars) (19 857). 
b. Van het volgende wetsvoorstel 
het voorbereidend onderzoek door de 
vaste commissie voor Justitie te 
doen plaatsvinden op 28 april 1987: 

Wijziging van de Wet huurkoop 
teboekstaande binnenschepen 
(19390) . 
c. De openbare behandeling van de 
volgende wetsvoorstellen te doen 
plaatsvinden op 2 juni 1987: 

Goedkeuring van de op 27 mei 
1986 te 's-Gravenhage tot stand 
gekomen Overeenkomst tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en 
Canada tot het vermijden van 
dubbele belasting en het voorkomen 
van het ontgaan van belasting met 
betrekking tot belastingen naar het 
inkomen, met Protocol (19614) ; 

Wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 (afschaffing 
van het inlichtingenrecht van 
kerkgenootschappen inzake het 
inkomen van hun leden) (19459 ) ; 

Goedkeuring van de regeling van 
de staatssecretaris van Financiën van 
27 maart 1986, nr. 086-529 (Stcrt. 
61) tot wijziging van de Beschikking 
wijziging investeringsbijdragen 
(19547) . 

Lijst van ingekomen stukken 
met de door de Voorzitter ter 
zake gedane voorstel len: 

1 °. de volgende door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangeno-
men voorstellen van wet: 

Afschaffing van de bijkomende 
straf van plaatsing in een rijkswerkin-
richting benevens wijziging van de 
strafbepaling betreffende souteneur-
schap (18202) ; 

Invoering van een geschillenrege-
ling in besloten vennootschappen en 
bepaalde naamloze vennootschappen 
(18905) ; 

Wijziging van de nieuwe Wet op de 
lijkbezorging (19 448) ' 

Wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 (verhoging 
stakingsvrijstelling voor belasting-
plichtigen van 55 jaar en ouder); 

Wijziging van de Pensioen- en 
spaarfondsenwet en van de Wet 
betreffende verplichte deelneming in 
een bedrijfspensioenfonds (19 638); 

Begroting van lasten en baten van 
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds voor het jaar 1987 (19 700 A); 

Wijziging van hoofdstuk XIV 
(Ministerie van Landbouw en Visserij) 
van de begroting van uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1986 (wijziging 
naar aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (19 833) ; 

Wijziging van hoofdstuk III 
(Ministerie van Algemene Zaken) van 
de begroting van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1983 (slotwet; 
derde wijzigingsvoorstel) (19 835) ; 

Wijziging van hoofdstuk III 
(Ministerie van Algemene Zaken) van 
de begroting van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1986 (wijziging 
naar aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (19 844) ; 

Wijziging van hoofdstuk XII 
(Ministerie van Verkeer en Water-
staat) van de begroting van de 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1985 (slotwet; tweede wijzigings-
voorstel) (19849) ; 

Wijziging van hoofdstuk XV 
(Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) van de begroting 
van de uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1986 (wijziging naar aanleiding 
van de Voorjaarsnota; eerste 
wijzigingsvoorstel) (19 856); 

Deze wetsvoorstellen zullen worden 
gesteld in handen van de desbetref-
fende commissies. 

2° . een koninklijk besluit, d.d. 26 
maart 1987, nr. 10, betreffende de 
waarneming van het ambt van 
Nationale ombudsman door de 
substituut ombudsman, mr. H. A. van 
Ee; 

De Voorzitter stelt voor, dit besluit 
voor kennisgeving aan te nemen. 

3 ' . de volgende Regeringsmissives: 
een, van de minister van Onderwijs 

en Wetenschappen, ten geleide van 

de jaarrekening en het accountants-
rapport 1984 van het Academisch 
Ziekenhuis Nijmegen; 

een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, ten geleide van 
de reacties van de Onderwijsraad 
betreffende de numerus fixus 
tandheelkunde; 

een, van de staatssecretaris van 
Justit ie, ten geleide van het rapport 
van de werkgroep opvang vlucht- en 
gemeengevaarlijke gedetineerden; 

een, van de minister van Defensie, 
betreffende de organisatie van de 
Koninklijke Marechaussee; 

een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, ten geleide van een nota 
betreffende de vorming van Agrari-
sche Opleidingscentra; 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, ten 
geleide van samenvattend eindverslag 
van het evaluatie onderzoek Job plan, 
samengesteld door het Nederlandsch 
Economisch Instituut te Rotterdam; 

een, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, ten geleide van het 
voorontwerp van wet tot uitbreiding 
en wijziging van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne met een 
regeling voor milieubeleidsplanning, 
milieukwaliteitseisen en de provinciale 
milieuverordening; 

een, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, ten geleide van 
reacties op de Notitie Ruimtelijke 
Perspectieven; 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, ten 
geleide van de notitie inzake ten 
uitvoer legging van de 4e EG-richtlijn, 
met bij lagen; 

een, van de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, betreffende de 
raamovereenkomst inzake officiële 
publikaties in verband met de 
verzelfstandiging van de Staatsdruk-
kerij/Uitgeverij; 

een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, betreffende de 
nadere regeling van de verantwoorde-
hjkheid voor de Academische 
Ziekenhuizen; 

een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
betreffende de afbouw van de 
subsidiëring van het pastoraal 
experiment bij de Stichting Joods 
Maatschappelijk Werk; 
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een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
betreffende de aanwijzing aan COTG 
met betrekking tot de tarieven van 
apotheekhoudenden voor aflevering 
van geneesmiddelen, met bijlagen; 

een, van de staatssecretaris van 
Justitie, ten geleide van het rapport 
naar aanleiding van de ontvluchting 
van vier gedetineerden uit de 
gevangenis te 's-Gravenhage; 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, ten 
geleide van de beleidsnotitie 'Over-
dracht bestuursverantwoordelijkheid 
rijksonderwijs'; 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, ten 
geleide van het rapport Arm en Arm 
is Twee; 

een, van de minister van Justitie, 
ten geleide van het rapport van de 
commissia computercriminaliteit; 

De Voorzitter stelt voor, deze 
missives voor kennisgeving aan te 
nemen. De bijlagen zijn nedergelegd 
ter griffie ter inzage voor de leden. 

4.° de volgende missives: 
een, van president en secretaris 

van de Algemene Rekenkamer, ten 
geleide van het verslag van de 
werkzaamheden in het jaar 1986; 

een, van de secretaris-generaal 
van de Noord-Atlantische Assemblee, 
ten geleide van een exemplaar van 
de brochure 'Annual Report and 
Policy Recommendations 1986'; 

een, van mr. J. B. E. M. van Gent, 
namens de Raden voor de Kinderbe-
scherming, ten geleide van een 
exemplaar van de brief van de 
staatssecretaris van Justi t ie betreffen-
de het in het kader van de afslankings-
operatie bij de Rijksoverheid inkrim-
pen van het personeel bij de Raden. 
Met reactie hierop van de Raden van 
Kinderbescherming; 

De Voorzitter stelt voor, deze 
missives voor kennisgeving aan te 
nemen. De bijlagen zijn nedergelegd 
ter griffier ter inzage voor de leden. 

5". de volgende geschriften: 
een, van de burgemeester en 

wethouders van Maasdriel, betreffen-
de de gemeentelijke herindeling van 
de Bommelerwaard; 

een, van burgemeester en wethou-
ders van Ammerzoden, ten geleide 

van een door de gemeenteraad 
aangenomen motie betreffende 
alsvoren; 

Deze geschriften worden van 
belang geacht voor de leden en plv. 
leden van de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat. 

een, van de Ouderraad van de St. 
Josephschool Leeuwen-Roermond, 
te Roermond, betreffende bezuinigin-
gen bij het basisonderwijs; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Onderwijs. 

een, van burgemeester en wethouders 
van Steenwijk, ten geleide van een 
besluit van de gemeenteraad inzake 
het kernwapenvrij verklaren van de 
gemeente Steenwijk; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. 

een, van het Centraal Orgaan van 
Overleg van de Gemeentelijke Dienst 
voor Arbeidsvoorzieningen te 
's-Gravenhage, aan de directeur van 
Boeken kantoorboekhandel Paagman, 
betreffende de uitvoering van de Wet 
Arbeid Gehandicapte Werknemers; 

een, van H. de Jonge te Amsterdam, 
betreffende het Wetsvoorstel 
Inkomensvoorziening voor oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen (19 778); 

een, van de secretaris van de 
Stichting Contactcentrum Vrije 
Beroepen, te 's-Gravenhage, inzake 
het Wetsvoorstel Inkomens vrije 
beroepsbeoefenaren (19401) ; 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

een, van R. Hogeslag te 's-Gravenha-
ge, betreffende een serie televisiepro-
gramma's over Genetische Manipu-
latie; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Welzijn en 
volksgezondheid. 

De voorzitter stelt voor deze geschrif-
ten voor kennisgeving aan te nemen. 
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