
79ste vergadering Dinsdag 14 mei 1985 

Aanvang 14.00 uur 

Voorzitter: Cornelissen 

Tegenwoordig zijn 132 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Andela-Baur, Van 
Baars, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, 
De Beer, Beinema, J. D. Blaauw, P. 
M. Blauw, De Boer, De Boois, 
Borgman, Braams, Brouwer, Buikema, 
Buurmeijer, Bruggeman, Castricum, 
Cornelissen, Couprie, Dales, G. C. 
van Dam, M. P. A. van Dam, Dees, 
Van Dijk, Dijkman, Dijkstal, Van Dis, 
Van der Doef, Engwirda, Ernsting, 
Van Erp, Van Es, Eshuis, Evenhuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, 
Franssen, Frinking, De Grave, 
Haas-Berger, Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot, Van der Heijden, Van 
der Hek, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermes, Hermsen, 
Hummel, Van lersel, Jabaaij, Jacobse, 
Janmaat, Janmaat-Abee, Joekes, 
Kamp, Knol, De Kok, Kombrink, Van 
der Kooij, De Korte, Korthals, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, De 
Kwaadsteniet, Laning-Boersema, 
Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, Leijnse, Van der Linden, 
Linschoten, Lucassen-Stauttener, 
Mateman, Metz, Mik, Van Muiden, 
Müller-van Ast, Niessen, Van 
Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland, 
Nijpels, Van Noord, Nypels, Oomen-
Ruijten, Den Ouden-Dekkers, Poppe, 
Rempt-Halmmans de Jongh, Van 
Rey, Rienks, Van Rossum, Van der 
Sanden, Schartman, Scholten, 
Schutte, Van der Spek, Spieker, 
Stemerdink, Tazelaar, Terpstra, 
Tommei, Van den Toorn, Toussaint, 
Ubels-Veen, Den Uyl, Ter Veld, 
Veldhoen, Te Veldhuis, Vermeend, 
De Visser, Van der Vlies, Van 
Vlijmen, Voorhoeve, Vos, B. de Vries, 
K. G. de Vries, De Waart, Wagenaar, 
Wallage, Weijers, Weisglas, Wessel-
Tuinstra, Wiebenga, Willems, 
Wolters, Wöltgens en Zijlstra, 

en de heren Lubbers, minister-presi-
dent, minister van Algemene Zaken, 
Rietkerk, ministervan Binnenlandse 
Zaken, Korthals Altes, minister van 
Justitie, Deetman, minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
Ruding, ministervan Financiën, 

Winsemius, minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, mevrouw Smit-Kroes, 
minister van Verkeer en Waterstaat, 
mevrouw Ginjaar-Maas, staatssecre-
taris van Onderwijs en Wetenschap-
pen, de heren Ploeg, staatssecretaris 
van Landbouw en Visserij, en De 
Graaf, staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

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

Moor, De Pree, Van Ooijen en Keja, 
wegens ziekte, ook morgen; 

Stoffelen, wegens verblijf buitens-
lands; 

Jorritsma-Lebbink, wegens bezighe-
den elders, ook morgen; 

Groenman, wegens ziekte, deze en 
volgende week; 

Worrell, Salomons, Van den Bergh, 
Gerritse en Paulis, wegens verblijf 
buitenslands, ook morgen; 

Dolman en Meijer, wegens een 
bezoek aan de Nederlandse Antil len; 

Konings, Van der Linden, Gualthérie 
van Weezel en Van Rey, wegens het 
bijwonen van de Pausmis op het 
vliegveld Beek. 

Deze berichten worden voor kennis-
geving aangenomen. 

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

Ich begrüsse die parlementarische 
Delegation aus der Deutschen 
Demokratische Republik. Diese 
Delegation besucht auf Einladung 
des Vorsitzenden der Zweiten 
Kammer der Generalstaaten die 
Niederlanden und befindet sich jetzt 
auf die Tribune. 

(Applaus.) 

Aan de orde is de behandeling van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door de leden Castricum en 
Niessen aan de minister-president, 
over het Industrie* en Haven-
schap Moerdi jk. 

De heer Castricum (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! Mede namens collega 
Niessen stel ik de minister-president 
de volgende vragen. 

1. Is het waar, dat de commissaris 
van de Koningin van Noord-Brabant u 
op 4 april jongstleden een brief heeft 
geschreven waarvan de eerste zinnen 
luiden: 

'Zo kan het niet. Onze provincie 
gaat financieel kapot aan de zaak-
Moerdijk'? 

2. Zo ja, stemt de letterlijke 
weergave van dit schrijven, afgedrukt 
in De Stem van 9 mei jongstleden, 
overeen met de brief die de minister-
president heeft ontvangen? 

3. Is het waar, dat in de vergade-
ringen van de ministerraad van 29 
maart en 4 april jongstleden over de 
financiële problemen van het 
industrie- en havenschap Moerdijk is 
gesproken? Zo ja, wat is de uitkomst 
van dat en eventueel later beraad 
geweest en waarom is deze Kamer 
daarover niet ingelicht, een en ander 
mede in het licht van het gestelde in 
de brief van de commissaris van de 
Koningin, dat geen ruimte is gescha-
pen voor 'nadere samenspraak' 
omdat 'Brabant genoeg heeft 
gekregen, heet het'? 

4. Heeft de minister-president de 
commissaris van de Koningin 
toegezegd, dat in de ministerraad 
van 29 maart niet over het industrie-
en havenschap Moerdijk zou worden 
gesproken? Waarom is die belofte, 
zoals de commissaris van de Koningin 
stelt, niet nagekomen? 

5. Heeft de minister-president 
voorafgaand aan de ministerraad van 
4 april tegenover de commissaris van 
de Koningin 'een perspectief geo-
pend'? Zo ja, wat voor perspectief 
was dat en heeft de ministerraad 
daarmee ingestemd? 
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De heer Castricum (PvdA) stelt aan minister-president Lubbers vragen over het tndustrie- en 
Havenschap Moerdijk 

6. Heeft de minister van Financiën 
tegenover de commissaris van de 
Koningin de bereidheid getoond 'een 
nadere oplossing te zoeken'? Wat 
heeft die bereidheid opgeleverd? 

7. Is de indruk van de commissaris 
van de Koningin juist, dat dit kabinet 
vindt dat 'de Brabanders kunnen 
barsten' en zelfs niet voor een 
gesprek met de minister-president 
over hun vitale belangen worden 
ontvangen? 

8. Is de minister-president bereid 
de reddingsactie, waarover aan het 
slot van de brief van de commissaris 
van de Koningin wordt gesproken, 
daadwerkelijk te ondernemen? 

9. Is de minister-president thans 
bereid de brief van de commissaris 
van de Koningin van 1 8 februari 
jongstleden over het industrie- en 
havenschap Moerdijk aan deze 
Kamer over te leggen, gegeven de 
volgende zinsnede in de brief van de 
commissaris van de Koningin op 9 
april: 

'Wij staan nu met de rug tegen de 
muur. Steeds heb ik geijverd voor het 
vertrouwelijk gesprek met de 
regering en tegen ophef in de 
publiciteit. Nu moeten wij wel all 
out'? 

10. Wanneer kan het uiteindelijke 
regeringsstandpunt over de oplossing 
van de financiële problemen rond het 
industrie- en havenschap Moerdijk 
tegemoet worden gezien? 

Minister Lubbers: Mevrouw de 
Voorzitter! Het antwoord op de 
eerste vraag luidt ' ja'. Overigens is 
de datum van de brief 9 april 
jongstleden. 

Het antwoord op de tweede vraag 
luidt ook 'ja'. 

Het antwoord op de derde vraag is 
ook 'ja'. Ik voeg daaraan toe, dat dit 
beraad aanleiding gaf tot nader 
onderzoek en overleg. Dat leidde dus 
nog niet tot afrondende besluitvor-
ming. Daarom zijn er ook geen 
mededelingen aan de Kamer gedaan. 
Volgens gebruik doen wij dat alleen 
als de zaak is afgerond en dat was 
niet het geval. 

Dat brengt mij tot het antwoord op 
de vierde vraag. Er is niet toegezegd, 
dat er niet over ?ou worden gesproken. 
Er is wel toegezegd, dat er niet in 
negatieve zin over besloten zou 
worden. Dat is dan ook niet gebeurd. 
Het tweede deel van de vraag komt 
daarmee wat in de lucht te hangen. 
De belofte die is gedaan, is dus wel 
nagekomen. Dat maakt echter de 
brief van de commissaris van de 
Koningin wat merkwaardig. 

Toen ik die brief ontving, heb ik 
snel een boodschap naar hem doen 
brengen. Wij leefden toen, liturgisch 
gesproken, in de dagen van de 
Emmaüsgangers. Ik heb toen 
gezegd: non timete (vrees niet), er is 
geen besluit genomen. Maar de brief 
lag er al, ook in de kranten, zij het 

met enige vertraging. Ik weet niet - ik 
mocht dat van de heer Van Agt ook 
nog niet vernemen - wie hem die 
valse informatie heeft verschaft. Ik 
wil wel aannemen, dat de heer Van 
Agt zelf geheel te goeder trouw was 
en zich dus gewoon heeft vergist. 

Op vraag zes antwoord ik het 
volgende. De heer Van Agt heeft 
inderdaad een kort gesprek gevoerd, 
zowel met de minister van Financiën 
als met mij. Dat waren overigens 
twee aparte gesprekken. Zij werden 
gekenmerkt door de wederzijdse wil 
om voor het resterende probleem 
een oplossing te vinden. 

Dit brengt mij tot het antwoord op 
vraag zeven. Uit hetgeen ik net zei, 
kan men afleiden dat die indruk niet 
juist is. Hij is terug te voeren tot de, 
kennelijk per abuis, aan de heer Van 
Agt verstrekte informatie over 
besluitvorming die er in het geheel 
niet is geweest. 

Ik kom thans tot de laatste vragen. 
Wat doen wij nu verder? Men weet 
dat er een keer een overleg is 
afgeblazen, omdat de Brabantse 
vrienden dachten dat er geen 
perspectief was. Waarom zou je dan 
aan tafel gaan zitten? Toch denk ik 
dat het goed is, als het gesprek zo 
snel mogelijk wordt hervat. Ik ben er 
ook mee doende, dat zelf te coördi-
neren. Ik doe dat ook om mijn belofte 
na te komen, namelijk te kijken of wij 
niet in redelijkheid met elkaar een 
oplossing kunnen vinden. Ik hoop dat 
dit op heel korte termijn kan. 

Ik weet niet of de zaak op korte 
termijn helemaal kan worden 
afgerond, want inmiddels is de heer 
Van Agt afgereisd in verband met 
een opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken. Hij geeft op dit 
moment leiding aan een Nederlandse 
missie naar een internationaal 
symposium voor transport en 
distributie. Ik kan u verzekeren, dat er 
niet direct een oorzakelijk verband is 
tussen Moerdijk en dat symposium, 
maar misschien dat ook dat iets 
oplevert. Ik acht mij hoe dan ook 
gehouden, te zamen met de verant-
woordelijke mensen van Brabant 
- van het industrie- en havenschap, 
van de gemeente en van de provincie 
- te bekijken, of wij er niet op 
enigerlei wijze uit kunnen komen. 

Ik stel mij voor, te voorkomen dat 
het volgende gesprek ook niet 
plaatsvindt. De vorige keer zag men 
geen perspectieven. Ik meen dat er 
wel degelijk perspectieven zijn als wij 
een gemeenschappelijke wil opbren-
gen om eruit te komen. 
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Castricum 

De heer Castricum (PvdA): 
Mevrouw de Voorzitter! Het doet 
mijn collega Niessen en mij veel 
deugd dat de minister-president op 
dit moment persoonlijk probeert de 
afstand tussen Den Bosch en Den 
Haag wat te verkleinen en het 
wantrouwen dat in Den Bosch tegen 
Den Haag bestaat, weg te nemen. Ik 
wens hem veel sterkte en wijsheid bij 
deze inspanningen. 

Ik koppel hieraan de volgende 
vraag. Als ik het goed begrepen heb, 
is er voor morgenavond onder leiding 
van de minister-president een 
overleg voorzien op het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Ik heb 
begrepen dat op de agenda van dit 
overleg onder andere een nadere 
bespreking van de situatie prijkt met 
als uitgangspunt datgene wat tot op 
heden door de rijksoverheid aan het 
industrie- en havenschap Moerdijk en 
de deelnemers is aangeboden. Hoe 
verhoudt dit zich tot het perspectief 
dat de minister-president, zoals hij 
ook heeft aangegeven bij de beant-
woording van de vragen, de commis-
saris van de Koningin eerder heeft 
geboden? 

Hoe verhoudt zich dit tot de nadere 
oplossing die door de minister van 
Financiën is gesuggereerd? Ik moet 
vaststellen dat er op dit moment nog 
steeds sprake is van een starre 
houding van de kant van de rijksover-
heid. Ik wil de minister-president 
vragen of dit een uitgangspositie is 
om het overleg op gang te brengen. 

Voorzitter! Ik wil de minister-presi-
dent voorts nog vragen wat er 
gedacht moet worden van perspubli-
katies over de vestiging van een 
mestbank op Moerdijk. Ik heb 
namelijk begrepen dat morgen ook 
de minister van Landbouw en Visserij 
het overleg bijwoont. In dit verband 
is naar mijn mening ook de vraag 
relevant in hoeverre dit zich verhoudt 
tot de opvatting van de provincie 
Noord-Brabant dat een mestbank op 
Moerdijk de nekslag zou vormen voor 
een ambitieus project, namelijk de 
vestiging van een logistiek centrum 
op het industrieterrein. 

Wellicht dat dit ook iets te maken 
heeft met de missie die de heer Van 
Agt op dit moment, na een missie 
voor Buitenlandse Zaken te hebben 
voltooid, voor Economische Zaken 
elders in de wereld volbrengt. Dit zijn 
de aanvullende vragen die ik aan de 
minister-president wil stellen. 

Minister Lubbers: Mevrouw de 
Voorzitter! In het kader van de 

voorbereidingen om tot een oplossing 
te komen zijn er vanuit het Haagse, 
zoals de heer Castricum het noemt, 
belangrijke handreikingen gedaan, 
met name door de minister van 
Financiën. Desalniettemin heeft de 
commissaris van de Koningin mij 
laten weten dat het uiteindelijke 
plaatje dat op tafel lag en waarmee 
iedereen zou moeten instemmen, 
naar zijn overtuiging één slag te 
zwaar was voor de Brabantse 
betrokkenen. Het gaat hierbij om een 
bedrag in de orde van grootte van 20 
miljoen gulden dat men te zwaar 
vindt. Dat is een groot bedrag. Dat is 
eigenlijk het antwoord op de vraag. 

Betekent dit nu dat daarmee het 
laatste woord gezegd is vanuit Den 
Haag? Neen, want anders had de 
heer Van Agt terecht zijn brief 
geschreven. Wij zijn met elkaar aan 
het bezien of er meer mogelijk is. Dat 
zal echter inspanningen van twee 
kanten vergen. Om het in de woorden 
van de heer Castricum te zeggen: de 
Moerdijk ligt zo halfweg Den Bosch 
en Den Haag. 

De heer Castricum (PvdA): Er ligt 
nog een plas water tussen. 

Minister Lubbers: Er ligt inderdaad 
een stuk water tussen en dat moeten 
wij ook nog overbruggen. Er is 
gevraagd wat de praktische mogelijk-
heden zijn. De heer Castricum zal het 
graag met mij eens zijn dat de 
eerbied ten opzichte van de Braban-
ders gebiedt om deze mogelijkheden 
in het gesprek aan de orde te 
brengen en niet hier. Daarbij wou ik 
het laten. 

De heer Niessen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Nu het dagblad De 
Stem afgelopen zaterdag ook de 
eerste brief van de heer Van Agt 
heeft gepubliceerd en daarmee aan 
het Brabantse volk heeft onthuld 
wat de minister-president aan het 
Nederlandse parlement wilde 
onthouden, word ik tot enkele 
aanvullende vragen geïnspireerd. 

Hoe beoordeelt de minister-presi-
dent de koppelverkoop die de heer 
Van Agt suggereert tussen enerzijds 
het treffen van een financiële 
regeling voor Moerdijk en anderzijds 
het plaatsenn raketten in West-Bra-
bant, het bouwen van een atoomcen-
trale op Moerdijk en het aldaar of 
elders in Brabant opslaan van 
radioactief afval? Wil de minister-pre-
sident, indien hij dit toch een slag 
anders ziet, een snelle financiële 
besluitvorming bevorderen, mede om 
te voorkomen dat het genoemde 

verband in de toekomst daadwerkelijk 
wordt gelegd? 

Hoe taxeert de minister-president 
de opvatting van de heer Van Agt dat 
door het uitblijven van financiële 
steun voor Moerdijk 'de provincie en 
Breda allebei zouden worden 
gecastreerd, in andere beeldspraak: 
zij vallen allebei in zwijm, sterker 
nog: in een irreversibele coma'? 

Hoe apprecieert de minister-presi-
dent het gezamenlijk dreigement van 
de Brabantse commissaris der 
Koningin en de Bredase burgemeester 
om bij het uitblijven van een passende 
financiële regeling voor Moerdijk hun 
functies ter beschikking te stellen, 
mede gelet op het feit, dat de VVD 
zich recentelijk zoveel moeite heeft 
gegeven om het Bredase burgemees-
terschap in de wacht te slepen, zoals 
de minister-president zich ongetwij-
feld nog zal herinneren? . 

Minister Lubbers: Mevrouw de 
Voorzitter! Aangezien deze brief 
teruggaat op een misverstand bij de 
heer Van Agt en kennelijk is geschre-
ven in een gemoedstoestand waarin 
hij bevangen was door het idee, dat 
de ministerraad iets anders zou 
hebben gedaan dan ik hem had 
verzekerd, namelijk naar een oplos-
sing te werken en niet een negatief 
besluit te nemen, vind ik het beter 
niet op iedere zinsnede van die 
vanuit een verkeerde veronderstelling 
geschreven brief in te gaan. Wel ben 
ik het graag eens met de heer 
Niessen, dat het heel goed is dat hij 
mij er enkele vragen over stelde, 
omdat hij in deze Kamer bekend 
staat als een deskundige op het 
gebied van de letteren en ik het 
geheel met hem eens ben, dat het 
buitengewoon boeiende bewoordin-
gen zijn. 

De heer Van der Spek (PSP): 
Mevrouw de Voorzitter! In welke 
mate speelt bij de discussies over de 
oplossing van de problematiek van 
het lndustrie- en havenschap op het 
ogenblik de mogelijkheid van 
vestiging van een kernenergiecentrale 
ter plaatse? 

Hoe serieus neemt de minister-pre-
sident het dreigement van de 
commissaris van de Koningin in 
Noord-Brabant met aftreden, gezien 
de ervaringen die wij hebben met 
analoge dreigementen van de heer 
Van Agt toen hij andere publieke 
functies bekleedde? 

Minister Lubbers: Het eerste speelt 
op het ogenblik niet. Het tweede, 
hoewel door u toegelaten als vraag, 
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Minister-president Lubbers 

mevrouw de Voorzitter, wil ik graag 
verstaan als een retorische opmer-
king. 

De heer Tommei (D'66): Mevrouw 
de Voorzitter! Ik onderken met 
eerdere vragenstellers het risico dat 
Moerdijk een soort van afvalbak 
wordt voor activiteiten die men 
elders niet hebben wil, wat het dan 
ook moge zijn. Ik denk dat het 
verstandig zou zijn - ik ga ervan uit, 
dat dit ook het uit gangspunt van de 
regering is - een cleane financiële 
regeling met Moerdijk te treffen en 
het niet onder de druk te leggen van 
mogelijke activiteiten die men 
misschien noodgedwongen zou 
moeten accepteren. Dat geldt 
overigens niet alleen voor Moerdijk 
maar ook voor gemeenten die er 
moeite mee hebben financieel rond 
te komen. 

Er is ook een dreiging die reeds 
eerder is genoemd, namelijk de 
dreiging van de heer Van Agt om af 
te treden als commissaris van de 
Koningin. Is op zich de dreiging van 
de heer Van Agt om af te treden en 
daarmee wellicht terug te keren in de 
landspolitiek niet voldoende reden 
om het door Noord-Brabant gevraag-
de bedrag onmiddellijk door de 
minister van Financiën te laten 
overmaken naar Noord-Brabant? 

Minister Lubbers: De heer Tommei 
sprak van een cleane oplossing. In 
alle ernst merk ik op, dat wij bij dit 

gigantische terrein, dat deels in 
gereedheid is gebracht, voor het 
gemeenschappelijk vraagstuk staan 
hoe wij het kunnen benutten. Ik wil 
de indruk wegnemen, dat de oplossing 
voor Moerdijk kan zijn gelegen in het 
overdragen van middelen van de ene 
pot van de gemeenschap naar de 
andere, zonder dat er iets op 
Moerdijk gebeurt. Er zal activiteit 
moeten komen. Daarbij moeten wij 
goed in de gaten houden dat wij niet 
door daar de ene activiteit te laten 
plaatsvinden de andere onmogelijk 
maken. Dat wil ik wel graag toezeg-
gen. Wij zullen dat ook met elkaar 
moeten bespreken. 

En dan het tweede punt: als het 
daarom ging, dan zouden wij dat 
bedrag in ieder geval aan Brabant 
moeten onthouden en niet de andere 
oplossing kiezen. 

De heer Knol (PvdA): Mevrouw de 
Voorzitter! Zou de minister-president 
het betreuren wanneer de heer Van 
Agt zijn voornemen ten uitvoer zou 
brengen? 

Is het mogelijk dat de heer Van Agt 
dit aangrijpt om uiteindelijk toch zijn 
doel te bereiken: gouverneur van 
Limburg te worden? 

Minister Lubbers: Mevrouw de 
Voorzitter! De liefde en warme 
sympathie voor de heer Van Agt, die 
ook uit deze vragen blijkt, deel ik 
volledig. 

Aan de orde is de beantwoording 
van vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door het lid Van Es aan de 
minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer, over de bouw van vijf 
n ieuwe gevangenissen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Mevrouw de 
Voorzitter! Is het waar, dat het 
kabinet inmiddels heeft besloten dat 
er vijf nieuwe gevangenissen zullen 
worden gebouwd, waarvan de kosten 
op de begroting van het ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer zullen 
drukken? 

Overweegt de minister ter dekking 
van deze kosten ook gelden te 
onttrekken aan de begrotingsposten 
die zijn bedoeld voor de financiering 
en subsidiëring van de woningbouw, 
renovatie, isolatie enz? Zo ja, om 
welke bedragen gaat het dan? Zo 
neen, welke begrotingsposten komen 
dan wel in aanmerking? 

Minister Winsemius: Mevrouw de 
Voorzitter! In de ministerraad vindt 
op dit moment overleg plaats over 
een beleidsplan criminaliteitsbestrij-
ding van mijn collega van Justitie. In 
dat plan wordt een aantal maatregelen 
voorgesteld. Een daarvan is inderdaad 
de uitbreiding van celcapaciteit door 
middel van nieuwbouw van gevange-
nissen of huizen van bewaring. De 
besluitvorming over dat plan is nog 
niet afgerond, daarom kan ik op dit 
moment niet meedelen om hoeveel 
nieuwe inrichtingen het gaat. Omdat 
de bouw van gevangenissen sowieso 
een taak is van het ministerie van 
VROM, in casu de Rijksgebouwen-
dienst, is het correct dat de uitgaven 
in ieder geval via de begroting van 
VROM lopen. 

In haar tweede vraag veronderstelt 
mevrouw Van Es dat ter dekking van 
de kosten gelden worden onttrokken 
aan de begrotingsposten voor 
woningbouw, renovatie en isolatie. 
Het mag duidelijk zijn dat voor een 
grote uitgave, zoals voor de bouw 
van die gevangenissen en huizen van 
bewaring, niet alleen binnen de 
begroting van Justitie gelden kunnen 
worden gevonden. Daarvoor wordt 
dus ook naar andere begrotingshoofd-
stukken gekeken en uiteraard ook 
naar de begroting van VROM. 

De besluitvorming in de minister-
raad is nog niet zo ver gevorderd dat 
het aandeel van andere begrotingen, 
dat nodig zal zijn op dit moment al 
bekend is. Vanzelfsprekend is het 
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ook nog niet bekend om welke 
artikelen het dan gaat. Ik verwacht 
dat het besluit over het criminaliteits-
plan op vrije korte termijn bekend 
kan worden gemaakt. Het dekkings-
plan, dat past in het kader van de 
voorbereiding van de gehele begro-
ting, zal pas bekend worden gemaakt 
als rond Prinsjesdag de stukken naar 
buiten komen. Dan is het totaalbeeld 
het duidelijkst. Dan kan worden 
gezegd uit welke posten de intensi-
veringen worden betaald en op welke 
punten het beleid omgebogen wordt. 

Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Blijkens een publikatie 'de Volkskrant 
'van volgende week is de Rijksgebou-
wendienst nogal benauwd ervoor dat 
het bedrag voor de nieuwbouw van 
gevangenissen en huizen van 
bewaring van het budget van de 
Rijksgebouwendienst af moet. Ik 
denk dat de Rijksgebouwendienst 
daarin gelijk heeft. Het zou wel eens 
kunnen leiden tot het doorkruisen 
van noodzakelijke projecten, waarbij 
ik denk aan de nieuwbouw van 
rechtbanken en andere gerechtsge-
bouwen, van scholen, van ministeries 
en bij voorbeeld van de Tweede 
Kamer. Zit dit risico erin? Zoals deze 
minister misschien wel weet, heeft 
de vaste Commissie voor Justitie een 
rondgang gemaakt langs rechtbanken 
en heeft zij geconstateerd, dat er in 
sommige gevallen sprake was van 
een deplorabele werksituatie. 

Ik wil verder wijzen op de vicieuze 
cirkel, die dreigt te ontstaan. Er 
wordt meer geld uitgetrokken voor 
de bouw van gevangenissen en 
huizen van bewaring. Als dat afgaat 
van het geld voor de realisering van 
noodzakelijke voorzieningen zoals 
woningbouw, de gebouwde omgeving 
en stadsvernieuwing dan zal dit 
opnieuw verpaupering in de hand 
werken, met alle maatschappelijke 
gevolgen van dien, ook op het gebied 
van criminaliteit. De onhoudbare 
situatie in stadsvernieuwingswijken 
in de grote steden wijst daar al op. 
De vaste Commissie voor Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening heeft 
daarvan onlangs met name in 
Rotterdam kennis kunnen nemen. 

Een ander voorbeeld: er is een 
relatie geconstateerd tussen de 
gebouwde omgeving enerzijds en het 
plaatsvinden van geweld en onveilig-
heid op straat anderzijds. Deze 
minister heeft ons daarover een 
notitie toegezegd. Ik zou hem willen 
vragen te garanderen dat, als hij 
betrokken is bij het bestrijden van 

criminaliteit, hij bij wijze van spreken 
geen geld ter beschikking stelt voor 
de bouw van gevangenissen ten 
koste van voorzieningen, die crimina-
liteit kunnen voorkomen. 

Minister Winsemius: Mevrouw de 
Voorzitter! Ik las ook in De Volkskrant 
dat de Rijksgebouwendienst benauwd 
was. Bij navraag bleek dat dit vrije 
nieuwsgaring van De Volkskrant was. 
Ik kan daarover verder niets meedelen. 

Het is wel zo dat bij het regeerak-
koord de Rijksgebouwendienst nogal 
drastisch in zijn nieuwbouwprogram-
ma is beperkt. Wij moeten er heel 
duidelijk over zijn, dat wat op het 
programma staat tot de categorie 
urgente gebouwen behoort. Dit 
betekent dat verschuivingen - die 
altijd mogelijk zijn - heel zorgvuldig 
afgewogen moeten worden. Dit moet 
via de lijnen van prioriteitstelling 
gebeuren. Dit vormt een onderdeel 
van de overweging in het kabinet. Ik 
zeg nogmaals dat ik niets meer over 
de besluitvorming kan meedelen. 

De vicieuze cirkel, waarover 
mevrouw Van Es sprak, houdt, kort 
gezegd, in dat minder woningbouw 
tot verpaupering leidt en verpaupering 
tot criminaliteit leidt. Zij wees op de 
stadsvernieuwingsgebieden. Ik kan 
meedelen dat staatssecretaris Brokx 
en ik geenszins van plan zijn de 
stadsvernieuwing in onze plannen te 
schaden. Wij erkennen de essentie 
van de stadsvernieuwing bij het zo 
goed mogelijk doorbreken van die 
vicieuze cirkel. 

De vraag van mevrouw Van Es over 
de onveiligheid op straat en de 
nadruk die zij op de bestrijding 
daarvan legt, heb ik graag geregi-
streerd. Ik heb daarover bij een 
eerder antwoord gezegd dat ik ook 
dit een belangrijk punt vind. Betekent 
dit dat er geen geld vrijgemaakt zal 
worden als dit voor preventie kan 
worden besteed? Ik meen dat het 
onmogelijk is om dit zo in zijn 
algemeenheid te zeggen. Alle 
maatregelen op dit gebied dragen bij 
aan een gezonde omgeving, dus ook 
aan de preventie. Het ministerie van 
VROM speelt in dit geheel ook een 
rol. 

De heer Kosto (PvdA): Mevrouw de 
Voorzitter! Het is bekend dat het 
kabinet op punt staat te bevallen van 
een criminaliteitsnota, die vooral 
gebaseerd is op het voortreffelijke 
werk van de commissie-Roethof, die 
een interimrapport heeft uitgebracht. 
Het valt dan ook te betreuren dat 
vandaag - maar zoals ook eerder 
buiten deze Kamer door de voorzitter 

van de VVD-fractie is gedaan - dit 
criminaliteitsplan al prematuur in 
discussie wordt gebracht met het 
zware accent op de bouw van 
gevangenissen. De vragen van 
mevrouw Van Es tenderen ook weer 
in deze richting. 

Mijn vraag aan deze minister is of 
het zo is dat hij op zijn begroting, 
zelfs uit eigen hoofde los van dit 
plan, accenten zou willen leggen die 
op preventie zijn gericht. Mijn 
gedachten gaan hierbij, omdat het 
zijn begroting betreft, uiteraard in de 
richting van de techno-preventie als 
onderdeel van een totaalpreventie-
plan, dat nog het enige werkelijke 
bestrijdingsmiddel tegen criminaliteit 
is. 

Minister Winsemius: Mevrouwde 
Voorzitter! Ik meen dat de heer Kosto 
zijn vraag zelf beantwoordde toen hij 
stelde dat de vragen wat aan de 
vroege kant worden gesteld, vóór het 
criminaliteitsplan naar voren komt. In 
dat stuk wordt inderdaad vermeld 
wat mijn ministerie op dit terrein zal 
doen. Ik denk dat de heer Kosto met 
het uitbrengen van dat stuk op zijn 
wenken zal worden bediend; er zal 
dan volledige duidelijkheid worden 
geboden. 

Aan de orde is de beantwoording 
van vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 1 22 van het Reglement van 
Orde door het lid Scholten aan de 
minister van Justitie, over politie-
optreden in Den Bosch in verband 
met het bezoek van de Paus. 

De heer Scholten: Mevrouw de 
Voorzitter! Terug naar 'Brabantia 
Nostra'. Ik wil graag de volgende 
vragen stellen. 

Is het waar dat op vrijdag 10 mei 
jongstleden in 's-Hertogenbosch een 
mevrouw, die 'Even pauzen' op het 
hek van haar huis had geschreven 
door de politie gedurende drie uur is 
verhoord? 

Is voor of tijdens dit politie-onder-
zoek het openbaar ministerie hierin 
gemengd? 

Minister Korthals Al tes: Mevrouw 
de Voorzitter! Met betrekking tot de 
hier bedoelde mevrouw V. zijn twee 
incidenten in het spel. Ze is op 8 mei 
om 21.50 uur op heterdaad betrapt 
bij het kladden van de woorden 'Even 
pauzen' op de aan de openbare weg 
gelegen poort van een huis. Deze 
handeling vormde een overtreding 
van artikel 49 van de algemene 
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Korthals Altes 
politieverordening van 's-Hertogen-
bosch, dat een kladverbod behelst. 
Mevrouw V. is vrijwillig met de politie 
naar het politiebureau gegaan. Om 
22.20 uur van dezelfde avond is zij, 
na het opmaken van een proces-ver-
baal, heengezonden. Het openbaar 
ministerie is daarin niet gekend. 

Dit is slechts een gedeelte van het 
hele verhaal. Dezelfde vrouw is, te 
zamen met een ander, op 10 mei om 
01.30 aangehouden wegens het 
voorhanden hebben van een verfspuit, 
waarmee zij vernieling pleegde en de 
algemene politieverordening over-
trad. Zij heeft toen bekend, op 
ongeveer acht plaatsen, waaronder 
de kathedraal van St. Jan, te hebben 
geklad. Op dezelfde dag om 12.45 
uur is zij, op verdenking van openlijk 
geweld tegen goederen, in verzeke-
ring gesteld en zij werd, na overleg 
met de officier van justitie, op 11 
mei, om 20.00 uur in vrijheid gesteld. 

De heer Scholten: Mevrouw de 
Voorzitter! Het gaat mij in het 
bijzonder om de behandeling van de 
burger mevrouw I. V. in onze 
rechtsstaat op vrijdag 10 mei 1985. 
Ik verschil van mening met de 
minister waar het om de feiten gaat. 

Naar mijn mening zijn de feiten als 
volgt. Op vrijdag 10 mei 1 985 had 
mevrouw I. V. een sjabloon, een uit 
hout gefabriceerd kunststuk, 

Minister Korthals Altes: Ik ken de 
Nederlandse taal, met inbegrip van 
vreemde woorden! 

De heer Scholten: Prima. Mevrouw 
I. V. maakte dus een sjabloon met de 
tekst 'Even pauzen'. Zij bracht die 
tekst aan op haar huis en op de 
openbare bibliotheek in de mij zeer 
wel bekende St. Josephstraat in Den 
Bosch. Dat zijn de feiten. De andere 
feiten, waarover de minister van 
Justitie spreekt, betreffen andere 
personen. Mevrouw I. V. heeft niets 
te maken gehad met de verfspuit! Zij 
werd in de St. Josephstraat betrapt op 
het plaatsen van de sjabloon. De 
minister weet precies wat dat is. Zij 
werd aangehouden en gefouilleerd. 
Zij is meegenomen naar het hoofdbu-
reau van politie. Mevrouw is vervol-
gens tot 1.30 uur verhoord. Zij heeft 
onmiddellijk bekend en werd eerst te 
4.30 uur in een cel ondergebracht. 
Des anderen daags is zij voorgeleid 
aan de hulpofficier van justitie. 

De Voorzitter: Wilt u afronden? Uw 
twee minuten zijn om. 

De heer Scholten: Ik wil de volgende 
vragen stellen. Op grond van welk 

artikel kon deze mevrouw worden 
vastgehouden? Mijn informatie luidt, 
dat dit mogelijk was op grond van 
artikel 141 van het Wetboek van 
Strafrecht. 

Is dat juist? Is dat in zo'n situatie 
gebruikelijk? Als dat niet zo is, 
waarom is zij dan wel in Den Bosch 
op grond van artikel 141 van het 
Wetboek van Strafrecht aangehou-
den? Mijn slotvraag is - ik beperk mij 
met het oog op de tijd - of de 
minister met mij van mening is dat 
hier niet sprake was van een zodanig 
gedrag dat artikel 141 van het 
Wetboek van Strafrecht kon worden 
toegepast en dat derhalve mevrouw 
I. V. ten onrechte werd vastgehouden. 

De Voorzitter: Ik hoop dat u in de 
toekomst het Reglement van Orde 
beter in de gaten houdt. 

De heer Scholten: Wij zijn hier niet 
in de St. Josephstraat! 

Minister Korthals Altes: Mevrouw 
de Voorzitter! Ik heb de neiging deze 
stortvloed van vragen met één 
wedervraag te beantwoorden: 
Waarom zijn deze vragen niet in 
eerste instantie gesteld? Dan had ik 
een adequater antwoord kunnen 
geven dan mij nu mogelijk is. Als de 
heer Scholten van mening is dat de 
informatie, die ik heb gegeven op 
grond van de mij verstrekt ambtsbe-
richten, niet juist is of als hij van 
mening is - en daar ziet het wel naar 
uit - dat de verdachte de tenlasteleg-
ging van de officier van justitie 
weerspreekt, dan is het niet de 
minister die een oordeel moet geven 
over de feiten, maar de rechter. 
Daarbij zou ik het willen laten. 

De heer Dijkstal (VVD): Mevrouw 
de Voorzitter! In de pers is gesugge-
reerd dat er veel te veel politie op de 
been was ter gelegenheid van het 
bezoek van de paus. Deelt de 
minister die mening? 

Minister Korthals Altes: Mevrouw 
de Voorzitter! Bij de vraag hoeveel 
politie er moet worden ingezet voor 
gebeurtenissen als zich op dit 
ogenblik in ons land afspelen - in dit 
geval het bezoek van de paus - moet 
een aantal aspecten in acht worden 
genomen. Voor de minister van 
Justitie is het belangrijkste aspect de 
beveiliging van de persoon van de 
paus. Iedereen in Nederland kan 
aanspraak maken op beschermin van 
de integriteit van eigen lichaam. Dat 
betekent dat de politie in het algemeen 
de zorg heeft te voorkomen, dat op 
de integriteit van de mens inbreuk 
wordt gemaakt. 

Aangezien er in het verleden al een 
aanslag op de paus is gepleegd en er 
hier en daar, helaas ook in ons land, 
bedreigingen zijn geuit, waarvan men 
zich kan afvragen of ze serieus 
gemeend waren, maar ze waren er 
niettemin, heeft het ministerie van 
Justitie een zekere aandacht besteed 
aan de persoonsbeveiliging", de 
'nabij-beveiliging' - van de paus. Het 
gaat dan om een betrekkelijk gering 
aantal mensen dat daarvoor speciaal 
is opgeleid. 

Ook werd verwacht - als ik niet 
oppas, kom ik zo op het terrein van 
mijn collega van Binnenlandse Zaken, 
maar hier staande, wil ik er toch iets 
over zeggen - dat er ter gelegenheid 
van dit bezoek grote massa's mensen 
zouden komen. De politie heeft dan 
ook een zorg voor de openbare orde, 
voor de regeling van het verkeer en 
voor het tegengaan van verstoringen 
van de openbare orde, Indien die zich 
voordoen. 

Aangezien in een groot aantal 
landen honderdduizenden mensen 
naar hoogtepunten van het bezoek 
van de paus zijn gegaan, achtten wij 
het nodig om, niet ter bescherming 
van de persoon van de paus, maar 
ter bewaring van de openbare orde, 
ook om het publiek te kunnen leiden 
en verkeerschaos e.d. te voorkomen, 
in elk geval voldoende politie 
beschikbaar te hebben. Het is dan 
beter dat er te veel politie is als de 
opkomst geringer is dan men 
verwacht had, dan wanneer het 
omgekeerde zich had voorgedaan. In 
antwoord op de vraag zou ik dus 
bepaald de mogelijk bestaande 
indruk weg willen nemen dat het 
allemaal uit veiligheidsoverwegingen 
is geweest dat er zoveel politie op de 
been is en dat dit niet te maken zou 
hebben met de verwachting dat 
grote mensenmassa's op de been 
zouden zijn. 

De heer Kosto (PvdA): Mevrouw de 
Voorzitter! Onder het uitspreken van 
de overtuiging dat het goed beleid 
was dat er voorzorgsmaatregelen zijn 
genomen, ook in de politionele sfeer, 
bij dit belangrijke bezoek, ligt er toch 
het feit dat de politie zelf het gevoel 
lijkt te hebben, ten onrechte zo 
massaal te zijn ingezet. Ik wijs maar 
op uitlatingen van de voorzitter van 
de Nederlandse Politiebond. Boven-
dien vond men dat men, wachtende 
op een eventuele actie, buitengewoon 
slecht was gehuisvest. Heeft de 
minister het voornemen - wij zouden 
het op prijs stellen als hij dat had 
- om in de richting van de politie 
enige uitleg te geven over de gang 
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Kosto 
van zaken om een mogelijke terugslag 
in de motivatie bij het politiekorps, 
die toch denkbaar is, als gevaar weg 
te nemen? 

Minister Korthals Altes: Mevrouw 
de Voorzitter! Gisteren reeds heb ik 
het overleg met mijn ambtgenoot van 
Binnenlandse Zaken geopend om 
ervoor te zorgen dat wij zo adequaat 
mogelijk uiting zullen geven aan onze 
waardering voor de inzet van de 
politie in deze dagen en dat wij er 
blijk van geven er begrip voor te 
hebben dat het voor de politie 
frustrerend kan zijn als zij het gevoel 
heeft om op tè grote schaal te zijn 
ingezet. Ik vraag deze Kamer er echter 
begrip voor - ik heb begrepen dat ik 
dat van de heer Kosto verkrijg - dat 
het omgekeerde ernstiger zou zijn 
geweest; wij mogen de politie toch 
nooit bloot stellen aan een situatie 
waarin zij zich gesteld ziet voor de 
constatering van het feit dat er te 
weinig politie is ingezet en zij daardoor 
het slachtoffer wordt. 

Ik heb gisteren iets gehoord van 
ongenoegen, uitgesproken door de 
voorzitter van de Nederlandse 
politiebond. Ik heb daaruit begrepen 
dat met name bezwaar bestond 
tegen het feit dat bepaalde leden van 
de rijkspolitie werden ingezet voor de 
z.g. nabijbeveiliging. 

Daarbij zouden bepaalde maxima 
aan overuren worden overschreden. 
Ik wil er uitdrukkelijk op wijzen dat, 
juist ten aanzien van deze functiona^ 
rissen, bij het tot stand komen van 
het akkoord over de aan de politie 
met ingang van 1 januari toegekende 
nieuwe regeling voor wat betreft de 
onregelmatigheid van diensten 
(inconveniëntenregeling) een 
uitzondering is gemaakt. Dit is een 
uitzondering die nadere uitwerking 
verdient. Helaas is het nog niet 
gelukt over die nadere uitwerking 
overeenstemming te krijgen. Ik heb 
goede hoop dat de voorstellen die 
daaromtrent deze maand worden 
gedaan aan de politiebonden tot die 
overeenstemming zullen leiden. 

Ik ben in elk geval van mening dat, 
hoe de afspraak die wij zullen maken 
met de bonden ook mag luiden, de 
diensten die door de betrokken 
functionarissen in de afgelopen 
maanden - en dus ook in deze week 
zijn verricht - gehonoreerd dienen te 
worden. 

De heer Van Dam (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! Wordt in het criminali-
teitsplan van de regering rekening 
gehouden met misdrijven, zoals door 

mevrouw V. gepleegd, en zo ja, met 
hoeveel duizend cellen wil de 
minister de capaciteit aanvullen? 

Minister Korthals Altes: Voorzitter! 
In het criminaliteitsplan dat het 
kabinet op het ogenblik in beraad 
heeft, wordt rekening gehouden met 
zware criminaliteit en met massaal 
voorkomende kleine criminaliteit. De 
heer Van Dam mag kiezen tot welke 
categorie hij zijn voorbeelden wil 
geacht worden te behoren. 

De heer IMijpels (VVD): Mevrouw de 
Voorzitter! Is de minister bereid om 
te bevorderen dat het openbaar 
ministerie de strafvervolging tegen 
degenen die zich schuldig hebben 
gemaakt aan de ernstige verstoring 
van de openbare orde, zondag in 
Utrecht, met voortvarendheid inzet? 

Minister Korthals Altes: Mevrouw 
de Voorzitter! Er is, naar mijn voorlopi 
ge informatie, sprake van een aantal 
verschillende incidenten. Er zijn 
incidenten die zich op straat hebben 
voorgedaan en incidenten met een 
zender die de politiefrequentie in 
ernstige mate trachtte te hinderen. 
Ook ter zake van dat feit is een aantal 
verdachten aangehouden. Ik heb de 
stellige indruk dat de verdachten die 
zijn aangehouden voor zowel wat 
betreft de ongeregeldheden op straat 
- voor zover daarbij strafbare feiten 
zijn gepleegd - als de strafbare feiten 
die zijn gepleegd met behulp van een 
geheime zender, door het openbaar 
minister voor de rechter zullen worden 
gebracht. 

De heer Lankhorst (PPR): Mevrouw 
de Voorzitter! Ik neem aan dat de 
minister van Justit ie samen met zijn 
ambtgenoot van Binnenlandse Zaken 
na afloop van het pausbezoek, tot 
een evaluatie zal komen van de inzet 
van het aantal agenten, de financiële 
kant en de flexibiliteit van de inzet. Is 
de minister van plan een dergelijke 
evaluatie te houden en wil hij deze 
ter kennis van de Kamer brengen? 

Minister Korthals Altes: Ongetwij 
feld zullen mijn ambtgenoot van 
Binnenlandse Zaken en ik na afloop 
van het pausbezoek de inzet van de 
politie evalueren. Ik zal met hem 
nagaan wat de meest gepaste wijze 
is om daaraan een verder vervolg te 
geven. Het kan zijn dat de Kamer 
daaromtrent wordt geïnformeerd. Ik 
wil alleen, omdat ik toch de indruk 
heb dat de vraag een kritische 
ondertoon naar voren brengt, 
nogmaals het volgende zeggen. 

Wanneer wij in Nederland bezoek 
krijgen van een geestelijk of godsdien-

stig leider dan wel van een staats-
hoofd, dan hebben wij de plicht, te 
zorgen voor de veiligheid van 
betrokkenen. Ik heb al gezegd dat 
ieder mens op Nederlands grondge-
bied aanspraak kan maken op een 
adequate bescherming. In het ene 
geval zullen wij daar meer aan moeten 
doen dan in het andere. Dat betreft 
dus een justitiële taak. Wanneer 
grote mensenmenigten verwacht 
kunnen worden, moet er een adequate 
politiezorg zijn om ervoor te zorgen 
dat de zaak ordelijk kan blijven 
verlopen dat er hulpverlening kan 
plaatsvinden. Het komt immers nogal 
eens voor dat bij dergelijke menigten 
behoefte bestaat aan hulpverlening, 
omdat mensen de weg kwijtraken of 
omdat het verkeer ontregeld wordt. 
In al dat soort zaken heeft men een 
adequate politiezorg nodig. 

Wij zullen zien in hoeverre aan de 
wens van de heer Lankhorst tegemoet 
kan worden gekomen. 

Aan de orde is de beantwoording 
van vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door het lid Tazelaar aan de 
staatssecretaris van Landbouw en 
Visserij, over het gebruik van 
Endosulfan. 

De heer Tazelaar (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! Ik stel de volgende 
vragen aan de staatssecretaris van 
Landbouw en Visserij: 

1. Is een onderzoek ingesteld naar 
de oorzaken van de massale vissterfte 
die de afgelopen dagen is geconsta-
teerd in de Noordoostpolder? Zo ja, 
welke zijn de oorzaken? Zo neen, 
waarom niet? 

2. Hoe lang is het bestrijdingsmid-
del Endosulfan reeds voor gebruik 
toegelaten? Welke beperkingen zijn 
daarbij voorgeschreven? 

3. Hoe vaak reeds zijn ongelukken 
bij de toepassing van dit middel 
gesignaleerd? 

4. Welke waren daarvan de 
oorzaken? 

5. Werd het gevaar voor mogelijke 
vissterfte bij de toelating van dit 
middel onderkend? 

6. Zijn alternatieve bestrijdingsmid-
delen voor Endosulfan beschikbaar? 

7. Welke maatregelen zal de 
staatssecretaris nemen, teneinde de 
eerder gesignaleerde ongelukken in 
de toekomst te voorkomen? 

Staatssecretaris Ploeg: Mevrouw de 
Voorzitter! Ik zal de vragen 1 en 2 
tegelijk beantwoorden. In de afgelo-
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Ploeg 

De heer Tazelaar (PvdA) stelt enkele vragen aan staatssecretaris Ploeg over het gebruik van 
Endosulfan 

pen maanden zijn drie gevallen van 
vissterfte in de Noordoostpolder 
geconstateerd. De oorzaak daarvan is 
in één geval aantoonbaar de aanwe-
zigheid van het gewasbeschermings-
middel Endosulfan in het oppervlak-
tewater. Het eerste geval heeft zich 
dit voorjaar voorgedaan. Tegen de 
betrokken kwekers is door de 
algemene inspectiedienst proces-ver-
baal opgemaakt. De zaak berust op 
dit moment bij het openbaar ministe-
rie. 

Naar aanleiding van een publikatie 
van hedenmorgen hecht ik eraan, 
hieraan toe te voegen dat de termijn 
van anderhalf jaar volledig uit de 
lucht is gegrepen. Er is nog vanoch-
tend contact geweest met het 
openbaar ministerie en daaruit is mij 
gebleken dat de grote meerderheid 
van de processen-verbaal die in het 
economisch strafrecht worden 
opgemaakt, binnen zes maanden na 
binnenkomst wordt afgedaan. 

De twee laatste gevallen waarop 
door de heer Tazelaar werd gedoeld, 
dateren van de weekenden van 
20/21 april en 10/11 mei j l . Er is 
zowel door de algemene inspectie-
dienst als door het zuiveringschap 
West-Overijssel een onderzoek 
ingesteld. Deze onderzoeken zijn nog 
niet afgesloten. Endosulfan is een 
effectief gewasbeschermingsmiddel. 
De effectiviteit is vooral gelegen in 
het feit dat het een zogenaamd 
selectief middel is. Met andere 
woorden: het wordt minder frequent 
gebruikt. Op de verpakking staan de 
gebruiksaanwijzing en de mate van 
acute giftigheid bij blootstelling 
aangegeven. Het middel wordt al 
zo'n 25 jaar in Nederland gebruikt en 
in antwoord op vraag 3 merk ik op, 
dat mij geen andere ongelukken 
bekend zijn dan die ik heb genoemd. 

Het gevaar van mogelijke vissterfte 
- het antwoord op vraag 4 — is bij de 
toelating van dit bestrijdingsmiddel 
onderkend. In de toelatingsbeschik-
king wordt uitdrukkelijk gewezen op 
de giftigheid voor vissen. 

De zesde vraag ging over alterna-
tieven. Neen, er zijn nog geen 
alternatieve middelen die net zo 
werken als Endosulfan. De vraag 
werd gesteld welke maatregelen ik 
van plan ben te nemen. In ieder geval 
zal ik de Commissie Toelating 
Bestrijdingsmiddelen laten onderzoe-
ken in hoeverre gebruiksvoorschriften 
kunnen worden aangescherpt. Dat, 
mevrouw de Voorzitter, is al gebeurd. 

De heer Tazelaar (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! Deze staatssecretaris 

gaat niet alleen over bestrijdingsmid-
delen maar ook over het sportvissen 
en daarover zal collega Veldhoen 
dadelijk wat vragen stellen. 

De staatssecretaris heeft gezegd, 
dat Endosulfan een zeer effectief 
bestrijdingsmiddel is. In ieder geval 
tegen vissen, dat is gebleken! Hij 
heeft eveneens gezegd, dat er geen 
alternatieve bestrijdingsmiddelen zijn 
en dat er in het verleden geen 
problemen zijn geweest. 

Ik wil de staatssecretaris erop 
wijzen, dat er wel eerder problemen 
zijn geweest en wel in het tuinbouw-
gebied bij Emmen - Klazinaveen - bij 
het schoonspuiten van de kassen. 
Voor dat gebruik zijn er wel degelijk 
alternatieven aanwezig. 

Endosulfan is typisch één van die 
produkten, waarbij geconstateerd 
wordt dat er ongevallen voorkomen 
door onzorgvuldig gebruik. Ik heb 
daarover het afgelopen jaar met de 
staatssecretaris gecorrespondeerd 
en nu is de tijd gekomen om die 
correspondentie maar eens openbaar 
te maken. Ik zal daarom het antwoord 
van de staatssecretaris geven op 
mijn vragen: 'Inderdaad biedt de 
huidige tekst van de Bestrijdingsmid-
delenwet niet de mogelijkheid het 
gebruik van een bepaald middel te 
verbieden met als argument dat een 
mogelijk onjuist gebruik te hoge 
risico's, met name voor de volksge-
zondheid met zich brengt. 

Ik - de staatssecretaris - ben 
bereid te bevorderen, dat de wet op 

dit punt wordt aangepast waarbij ik 
de voorkeur geef aan een regeling, 
welke het mogelijk maakt om in 
bijzondere gevallen de toelating van 
bestrijdingsmiddelen in te trekken, 
vanwege het op grote schaal 
gebleken onjuiste gebruik daarvan. 
Op het moment van toelating zal men 
in het algemeen immers niet kunnen 
inschatten of het gevaar aanwezig is, 
dat het middel in de toekomst op 
grote schaal onjuist zal worden 
gebruikt, doch het zal eerst in de 
praktijk kunnen worden geconsta-
teerd.' 

Ik beperk mij ertoe de staatssecre-
taris in tweede instantie één exacte 
vraag te stellen. Wanneer zal deze 
wetswijziging de Kamer bereiken? Ik 
wil hierop graag een exact antwoord 
krijgen, want als het te lang duurt, 
overweeg ik een initiatiefwetsvoorstel 
in te dienen tot wijziging van de 
Bestrijdingsmiddelenwet, als mijn 
fractie het daarmee eens is. Zo is het 
spel, zo zijn de regels en zo wordt het 
gespeeld. 

Staatssecretaris Ploeg: Mevrouw de 
Voorzitter! De heer Tazelaar heeft 
terecht geciteerd uit onze correspon-
dentie, waarin ik heb gezegd dat ik in 
bijzondere gevallen bestrijdingsmid-
delen zal verbieden als sprake is van 
op grote schaal onjuist gebruik. Ik 
stel er prijs op te herhalen wat ik 
zojuist heb gezegd: tot nu toe is in de 
genoemde gevallen duidelijk sprake 
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Staatssecretaris Ploeg van Landbouw en Visserij 

van gebruik in strijd met de gebruiks-
voorschriften. 

De wetswijziging die het mogelijk 
maakt om een toelating in te trekken 
indien middelen op grote schaal in 
strijd met de voorschriften worden 
toegepast - waarop de heer Tazelaar 
duidde - terwijl dit niet valt tegen te 
gaan door middel van controle, is in 
een vergevorderd stadium van 
voorbereiding. De algemene maatre-
gel van bestuur, waarover ik in een 
mijn vorige brieven heb gesproken, 
ligt ter advies bij de Bestrijdingsmid-
delencommissie en zal binnen 
afzienbare tijd het kabinet bereiken. 
De heer Tazelaar zal naar mijn 
mening redelijk op zijn wenken 
worden bediend. 

De Voorzitter: Hoewel het vragenuur 
verstreken is, stel ik voor de vragen-
stellers nog in de gelegenheid te 
stellen over dit onderwerp te spreken. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer D i jkman (PPR): Mevrouw 
de Voorzitter! Geeft de ervaring hier 
in Nederland met het bestrijdingsmid-
del Endosulfan de staatssecretaris 
aanleiding export van het betreffende 
bestrijdingsmiddel te beperken c.q. 
daaraan nadere voorwaarden te 
verbinden c.q. vergezeld te laten 
gaan van een voorlichting die up to 
date is? 

Staatssecretaris Ploeg: Mevrouw de 
Voorzitter! Naar mijn mening is het 
goed als ik mijzelf citeer uit de brief 

die de heer Tazelaar aangehaald 
heeft. 

Ik heb in die brief het volgende 
gezegd: 'Het ligt in mijn bedoeling 
wat dit betreft in de Bestrijdingsmid-
delenwet een soortgelijke mogelijk-
heid op te nemen als in het ontwerp 
diergeneesmiddelenwet, op grond 
waarvan export van hier te lande niet 
toegelaten middelen naar met name 
ontwikkelingslanden in de daarvoor 
in aanmerking komende gevallen kan 
worden verboden dan wel aan 
voorwaarden kan worden gebonden.' 

Uiteraard zal bij de opstelling van 
een dergelijke regeling rekening 
dienen te worden gehouden met 
internationale afspraken die op dat 
terrein tot stand gekomen zijn of 
zullen komen. 

De heer Veldhoen (PvdA): Ik neem 
aan, mevrouw de Voorzitter, dat niet 
alleen vissen het loodje leggen ten 
gevolge van Endosulfan in het water. 
Ook andere levende wezens hebben 
last van dat spul. Een dergelijk 
incident verstoort dus het hele milieu 
ter plekke. 

Kan een schatting worden gegeven 
van de totale materiële en eventueel 
immateriële schade die ontstaat bij 
een dergelijk incident? 

Hoe wordt in dit geval de aange-
richte schade voor bij voorbeeld een 
hengelsportvereniging vergoed? 

Hoe wordt in een dergelijk geval 
het aangetaste milieu in brede zin 
weer gesaneerd dan wel gerepareerd? 
Wie neemt hierbij het voortouw? 

Staatssecretaris Ploeg: Nee, 
mevrouw de Voorzitter, er kan op dit 
moment geen schatting worden 
gegeven van de schade. Ik wil die in 
het onderzoek ook laten nagaan en 
zal de Kamer van de bevindingen op 
de hoogte stellen. 

Voor wat de vergoeding van de 
schade betreft, denk ik dat de 
desbetreffende verenigingen weinig 
mogelijkheden hebben om die 
schade op het Rijk te verhalen. Ik 
veronderstel dat ik derhalve een 
negatief antwoord moet geven op de 
desbetreffende vraag van de heer 
Veldhoen. 

Inzake de sanering van het milieu, 
moet ik de geachte afgevaardigde 
zeggen, dat de gelukkig geringe 
ervaring met Endosulfan leert, dat 
het milieu zich bijzonder snel 
herstelt. Reeds na twee dagen komt 
de vissterfte niet meer voor. 

De heer Tommei (D'66): Ik begrijp 
dat de staatssecretaris een interes-
sante correspondentie heeft gevoerd 
over dit onderwerp. Is hij bereid 
afschriften van deze correspondentie 
aan de Kamer te sturen? Ik denk 
daarbij aan de correspondentie die 
hij heeft gevoerd met de heer 
Tazelaar. Ik heb begrepen dat de 
heer Tazelaar daartegen in ieder 
geval geen bezwaar heeft. 

Zou hij ook zijn brief aan de 
commissie, waarin wordt aangedron-
gen op het verscherpen van de 
gebruiksvoorschriften, aan de Kamer 
willen toesturen? 

Staatssecretaris Ploeg: Mijn 
antwoord op de vragen van de heer 
Tommei is bevestigend. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Wanneer 
denkt de staatssecretaris de aange-
kondigde wijziging van de Bestrij-
dingsmiddelenwet bij de Kamer in te 
dienen? Getuige de correspondentie 
met de heer Tazelaar, is hij dat al 
lang van plan. Wanneer gebeurt dat 
nu? 

Staatssecretaris Ploeg: Naar 
aanleiding van een vraag van de heer 
Tazelaar heb ik zojuist gezegd dat de 
algemene maatregel van bestuur op 
dit moment in behandeling is bij de 
bestrijdingsmiddelencommissie. Ik 
zal de commissie vragen met enige 
voortvarendheid te werk te gaan, 
zodat wij binnen afzienbare tijd een 
advies tegemoet kunnen zien. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Mevrouw de Voorzitter! De staatsse-
cretaris heeft zojuist meegedeeld dat 
vergoeding van de schade voor de 
sportvisserij niet op de weg van de 
overheid ligt Ik begrijp dat niet. De 
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Van der Sanden 

overheid is eigenares van deze 
wateren en verhuurt ze aan de 
sportvisserij, omdat er vis in zit. De 
eigenares is naar mijn mening 
gehouden water met vis ter beschik-
king te stellen. 

Staatssecretaris Ploeg: Ik heb de 
inleiding van de heer Van der Sanden 
ter gelegenheid van de jaarvergade-
ring van de N W S van de afgelopen 
zaterdag kunnen lezen Datgene wat 
hij zojuist heeft gezegd, sluit mooi 
aan op die rede. Ik wil dit nog eens 
bekijken, maar vrees dat ik in 
negatieve zin moet antwoorden. Ik 
heb geen zin om verwachtingen te 
wekken. Desalniettemin zal ik nog 
eens mer de Dienst der Domeinen 
overleggen wat er te doen is aan een 
eventuele schadevergoeding. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat de heer Van der Spek de 
wens te kennen heeft gegeven zijn 
mondelinge vragen volgende week te 
stellen. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de 
orde te stellen en toe te voegen aan 
de agenda van volgende week: 

1. de brief inzake het niet-uitvoeren 
van een tweetal moties over het 
huurbeleid 1985 (18818, nr. 14) met 
spreektijden van vijf minuten per 
fractie; 

2. de gezamenlijke behandeling van 
de wetsvoorstellen: 
- Wijziging van de begroting van 
ontvangsten en uitgaven van het 
Landbouw- en Egalisatiefonds, 
afdeling A, voor het jaar 1982 
(Slotwet: tweede wijzigingsvoorstel) 
(18875): 
- Wijziging van de begroting van 
ontvangsten en uitgaven van het 
Landbouw- en Egalisatiefonds, 
afdeling A, voor het jaar 1983 
(Slotwet: eerste wijzigingsvoorstel) 
(18878). 

Ik stel voor, dinsdag 21 mei ook te 
stemmen over de tijdens de UCV var 
24 april 1985 over de problematiek 
van de vergrijzing in Nederland 
(18 600-XV, nrs. 15 en 82) voorge 
stelde moties (indien voldoende 
ondersteund). 

Ten slotte stel ik voor, de eindstem 
ming over het wetsvoorstel 1 6 983 
(Algemene voorwaarden) een week 
uit te stellen en de stemmingen in 

verband met wetsvoorstel 16 529 
(Wet op de bodembescherming) 
twee weken uit te stellen, dit laatste 
op verzoek van de fractie van de 
VVD. 

De heer Lansink (CDA): Ik heb geen 
bezwaar tegen het verzoek van de 
VVD om tot een uitstel van twee 
weken te komen bij de stemmingen 
over wetsvoorstel 1 6 529. Wellicht 
kan in de tussentijd in een mondeling 
overleg of een korte UCV de brief 
besproken worden die de ministers 
van VROM en van Justitie hebben 
gestuurd over een door mij ingediend 
amendement. Ik zal dit met de 
woordvoerders en met de commissie 
overleggen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat u 
dit in de commissie verder wilt 
regelen. 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Aangezien geen van 
beide Kamers der Staten-Generaal 
de wens te kennen heeft gegeven de 
op respectievelijk 10 april en 12 april 
jongstleden aan de Kamer overgeleg-
de overeenkomsten gedrukt onder de 
nrs. 18931 en 18933 aan de 
uitdrukkelijke goedkeuring van de 
Staten-Generaal te onderwerpen, 
stel ik voor deze stukken voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen 
besloten, te stellen in handen van: 

a. de vaste commissie voor Justitie: 
- het wetsvoorstel Nadere regeling 
van de omgang in verband met 
scheiding (18964) ; 

b. de vaste commissie voor Verkeer 
en Waterstaat: 
- de nota Waterverontreinigingshef-
fingen (18 968); 

c. de vaste commissie voor de 
Landbouw: 
- het wetsvoorstel Nieuwe bepalin-
gen ter bescherming van in het wild 
levende vogels (Vogelwet) (18 969). 

Ik stel voor, eerst te stemmen over 
een aantal onderwerpen de minister 
van Binnenlandse Zaken betreffende, 
omdat hij aan de overzijde van het 
Binnenhof aanwezig moet zijn. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 

Instell ing van een provincie 
Flevoland, indeling bij die 
provincie van de gemeenten 
A lmere , Dronten, Lelystad en 
Zeewolde en overgang naar die 
provincie van de gemeenten 
Noordoostpolder en Urk; tevens 
houdende wijziging van de 
Provinciewet en enkele andere 
w e t t e n (Wet instelling provincie 
Flevoland) (18 738) 

en over: 
- de motie-Van der Heijden over de 
instelling van waterschappen 
(18738, nr. 16). 

Artikel 1 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van der Heijden/Laux-
termann (stuk nr. 18, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de EVP en de PSP tegen dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de overige op 
stuk nr. 1 8 voorkomende amende-
menten als aangenomen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Van Rossum (stuk nr. 9, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF, de PPR en de EVP, 
alsmede de leden Wagenaar en Knol 
voor dit amendement hebben 
gestemd en de overige aanwezige 
leden ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de overige op 
stuk nr. 9 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Van der Heijden/Laux-
termann (stuk nr. 18, II), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement Van der Heijden/Laux-
termann (stuk nr. 18, III) is ingevoegd 
een artikel 2a. 

De artikelen 3 t /m 16 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 1 7, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Van der Heijden/Laux-
termann (stuk nr. 18, IV), wordt 
zonder stemming aangenomen. 
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Voorzitter 

De artikelen 18 t /m 23 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 24, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Van der Heijden/Laux-
termann (stuk nr. 18, V), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 25 t /m 34 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van Rossum (stuk nr. 
19.1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de EVP, de PPR, D'66 en de PSP 
tegen dit gewijzigde amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement het 
andere op stuk nr. 19 voorkomende 
amendement als aangenomen kan 
worden beschouwd. 

Artikel 35, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Van Rossum (stuk nr. 
19, I), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 36 t /m 51 worden 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Van Rossum (stuk nr. 
19, II) is ingevoegd een artikel 51a. 

Artikel 52 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hummel (stuk nr. 13). 

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

Artikel 53, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Hummel (stuk nr. 13) en het gewij-
zigde amendement-Van der Heijden/ 
Lauxtermann (stuk nr. 18, VI), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 54 t /m 61 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van der Heijden (stuk nr. 15, I) tot 
invoeging van een artikel 61a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 

de PPR, de PSP en de EVP tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 15 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd, en dat mitsdien is 
ingevoegd een artikel 61 b. 

Voorts stel ik vast, dat door de 
aanneming van het gewijzigde 
amendement-Van der Heijden/Laux-
termann (stuk nr. 18, VII) ook is 
ingevoegd een nieuw artikel 61 a. 

De artikelen 62 t /m 64 worden 
zonder stemming aangenomen. 

De beweegreden, zoals zij is gewijzigd 
door de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Van der Heijden/Laux-
termann (stuk nr. 18, I), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
eindstemming over dit wetsvoorstel 
te houden op 29 mei aanstaande in 
verband met de wijzigingen, nodig 
geworden door de aanneming van de 
verschillende amendementen. Heeft 
iemand daartegen bezwaar? 

Minister Rietkerk: Mevrouw de 
Voorzitter! Met het oog op de 
wenselijkheid dat ook de Eerste 
Kamer nog voor het reces dit 
wetsvoorstel zou kunnen aanvaarden, 
zou ik een spoediger beslissing dan 
op 29 mei erg op prijs stellen. 

De Voorzitter: Heeft iemand er 
bezwaar tegen aanstonds over dit 
wetsvoorstel te stemmen? 

Ik geef gelegenheid tot het 
afleggen van stemverklaringen 
vooraf. 

De heer Van der Hei jden (CDA): 
Voorzitter! De CDA-fractie stemt op 
drie leden na in met het wetsvoorstel 
inzake de instelling van de twaalfde 
provincie. De leden Buikema, 
Schartman en Weijers kunnen deze 
instemming niet betuigen. Zij achten 
de totstandkoming van een nieuwe 
provincie, gebaseerd op niet meer dan 
zes gemeenten, niet nodig, mede 
gezien de stand van de discussie over 
de bestuurlijke vormgeving van ons 
land. Zij vergelijken daarbij, Rijnmond 
en Twente. Bovendien vinden zij dat 
gezien de benarde situatie van de 
schatkist, geen nieuwe verplichtingen 
door het Rijk moeten worden aange-
gaan als de noodzaak daartoe niet 
zonneklaar blijkt. Aan de budgettaire 
neutraliteit hechten voornoemden 
leden geen geloof. Beide argumenten 

te zamen geven deze drie leden niet 
de vrijheid om nu voor de nieuwe 
polderprovincie te stemmen. 

De heer Lauxtermann (VVD): 
Mevrouw de Voorzitter! Ook in de 
fractie van de VVD bestonden en 
bestaan een aantal bezwaren tegen 
het wetsvoorstel dat nu in stemming 
is. Dit komt onder andere door de 
redenen die zojuist genoemd zijn 
door collega Van der Heijden. De 
VVD-fractie heeft alles overwegende 
en omdat een alternatief moeilijk 
denkbaar is - ieder alternatief zal 
weer aanleiding geven tot de nodige 
discussies en bezwaren - besloten 
om unaniem in te stemmen met het 
wetsvoorstel. 

De Voorzitter: De griffier adviseert 
mij de eindstemming over dit 
wetsvoorstel toch volgende week te 
houden om de correcties in verband 
met de aanneming van amendemen-
ten zorgvuldig te kunnen aanbrengen. 
Ik constateer dat niemand er bezwaar 
tegen heeft. Ik zou graag aan de 
wens van de minister voldoen, maar 
het is niet mogelijk. Met het oog op 
zorgvuldige wetsvoorbereiding moet 
het advies van de griffier niet in de 
wind worden geslagen. 

In stemming komt de motie-Van der 
Heijden (18738, nr. 16). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de PSP tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Verdere verlenging van de 
werkingsduur van de W e t van 29 
december 1982, Stb. 762, hou 
dende voortzett ing van de 
beperking van de vakant ie-ui tke-
ring voor het overheidspersoneel 
en overeenkomstige personen 
(18936 ) . 

De artikelen I en II en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de 
PSP en de EVP en het lid Scholten 
tegen dit wetsvoorstel hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 
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Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Beperking schadeloosstelling en 
toelagen voorzitter en overige 
leden T w e e d e Kamer en voorzit 
ter Eerste Kamer der Staten-Ge-
neraal (18946) . 

De Voorzitter: Ik wijs de leden erop 
dat voor aanneming van dit wetsvoor-
stel een meerderheid van twee 
derden vereist is. 

De artikelen 1 t /m 5 en de beweegre-
den worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

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

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Regeling van het l idmaatschap 
van het koninkli jk huis (Wet 
l idmaatschap koninkli jk huis) 
(18351) . 

De artikelen 1 t /m 5 en de beweegre-
den worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de PSP tegen dit wetvoorstel hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Herziening regeling van het 
wetenschappel i jk onderwijs 
(Wet op het wetenschappel i jk 
onderwijs) (16802) . 

De Voorzitter: Ik deel mee, dat nog 
zijn ingetrokken de amendementen 
op de stukken nrs. 25, 28, 32, 36, 
59, 64, 65, 74, 76, 77, 79, 88, 90 en 
145. 

De artikelen 1 t /m 24 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 20, 1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PSP, de PPR, de 
CPN en de EVP en het lid Scholten 
voor dit amendement hebben en die 

van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 20 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt artikel 25. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de CPN en de PSP 
tegen dit artikel hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is aangenomen. 

De artikelen 26 t /m 29 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 52). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de PvdA, de PPR, de CPN, 
de PSP en de EVP en het lid Janmaat 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is aange 
nomen. 

Artikel 30, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 52), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 31 t /m 49 worden 
zonder stemming aangenomen 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 2 1 , I). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 21 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 94). 

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

Artikel 50 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement 
Groenman (stuk nr. 71). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de CPN, de PSP en de 
EVP voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat is het verwor-
pen. 

Over het gelijkluidende amende-
ment-Willems/Ernsting (stuk nr 95) 
behoeft niet te worden gestemd. 

In stemming komt artikel 5 1 . 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de CPN, de PSP en de 
EVP tegen dit artikel hebb.en gestemd 
en die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is aangenomen. 

De artikelen 52 t/m 54 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 97, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
lid Janmaat tegen dit amendement 
heeft gestemd en de aanwezige 
leden van de overige fracties ervoor, 
zodat het is aangenomen. 

Over het gelijkluidende amende-
ment-Lansink (stuk nr. 132, I) 
behoeft niet te worden gestemd. 

Artikel 55, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 97, I), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 97, II). 

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

Over het gelijkluidende amende-
ment-Lansink (stuk nr. 132, II) 
behoeft niet te worden gestemd. 

Artikel 56, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 97, II), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 97, III) tot 
invoeging van een nieuw artikel 57. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
lid Janmaat tegen dit amendement 
heeft gestemd en de aanwezige 
leden van de overige fracties ervoor, 
zodat is aangenomen. 

Over het gelijkluidende amende-
ment-Lansink (stuk nr. 132, III) 
behoeft niet te worden gestemd. 

Artikel 58 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Lansink (stuk nr. 132, IV). 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN en de PSP en het lid Wagenaar 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Artikel 59, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Lansink (stuk nr. 132, IV), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 61 en 62 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 72). 

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

Artikel 63 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems (stuk nr. 138) tot invoeging 
van een artikel 63a. 

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

Artikel 64 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van D'66 wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen dit artikel te 
hebben gestemd. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 98). 

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

Artikel 65, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 98), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Schutte (stuk nr. 67) tot invoeging 
van een nieuw artikel 65a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het GPV, de SGP en de RPF en het lid 
Wagenaar voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 65a (oud) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 22, I). 

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

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 73). 

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

Artikel 66 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van D'66, de CPN en 
de PSP wordt aantekening verleend, 
dat zij geacht wensen te worden 
tegen het tweede lid te hebben 
gestemd. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 99, 
herdruk). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, de PPR en de EVP 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 147). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de 
PSP en de EVP en het lid Scholten 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor 
pen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 23, I, herdruk). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 

de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en 
de EVP en het lid Scholten voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Artikel 67 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 68 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

in stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 24, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV, 
de RPF en D'66 en het lid Janmaat 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 24 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 69 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 101). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV, 
de RPF en D'66 en de leden Janmaat 
en Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen 

Artikel 70 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 71 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Den Ouden Dekkers (stuk nr. 151). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
D'66 tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Artikel 72, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Den Ouden Dekkers (stuk nr. 151), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement 
Lansink (stuk nr. 128). In dit amende-
ment moet in plaats van 'tweede 
volzin' worden gelezen: derde volzin. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de PvdA, D'66, de PPR, de 
SGP, de RPF en de EVP en de leden 
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Voorzitter 

Scholten en Wagenaar voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Lansink (stuk nr. 127). 

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

In verband hiermee behoeft niet 
meer te worden gestemd over het 
amendement-Wallage (stuk nr. 26), 
het amendement-Lankhorst (stuk nr. 
58) en het amendement-Willems/Ern-
sting (stuk nr. 133). 

Door de aanneming van het amende-
ment-Lansink (stuk nr. 127) moeten 
de amendementen op de stukken 
nrs. 78 en 69 worden aangepast in 
die zin, dat er een lid in artikel 73 
wordt ingevoegd. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 78) 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV 
en de RPF, alsmede de leden 
Janmaat, Wagenaar en Scholten 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Schutte (stuk nr. 69). 

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

In stemming komt het amendement-
Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 43). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de CPN en het lid Janmaat 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 73, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Lansink (stukken nrs. 127 en 128) en 
het amendement-Schutte (stuk nr. 
69), wordt zonder stemming aange-
nomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 134). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de PvdA, de SGP, 
het GPV en de RPF, alsmede de 

leden Janmaat, Scholten en Wage-
naar tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 74 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk 27,1). 

De Voorzi t ter; Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en het GPV, alsmede de 
leden Janmaat en Wagenaar tegen 
dit amendement hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is aangenomen. 

Over het gelijkluidende amende-
ment-Lansink (stuk nr. 129,1) behoeft 
niet te worden gestemd. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van het amendement-Wallage (stuk 
nr. 27,1) ook het amendement-Walla-
ge (stuk nr. 27,11) als aangenomen 
kan worden beschouwd. 

Hierdoor behoeft ook niet meer te 
worden gestemd over het gelijkluiden-
de amendement-Lansink (stuk nr. 
129,11). 

Artikel 75, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Wallage (stuk nr. 27,1), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 76 t /m 79 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 81) tot invoeging 
van een artikel 79a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV 
en de RPF, alsmede de leden 
Janmaat, Wagenaar en Scholten 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 82) tot invoeging 
van een artikel 79b. 

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

Over het gelijkluidende amende-
ment-Willems/Ernsting (stuk nr. 103) 
behoeft niet te worden gestemd. 

De artikelen 80 en 80a worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 23, II, herdruk). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV 
en de RPF, alsmede de leden 
Janmaat, Wagenaar en Scholten 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 53). 

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

Artikel 81 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 55) tot invoeging 
van een nieuw artikel 82. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de PvdA, D'66, de 
SGP, het GPV en de RPF, alsmede de 
leden Janmaat, Wagenaar en 
Scholten tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 23, III, herdruk). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, D'66, de SGP, het 
GPV en de RPF en de leden Janmaat 
en Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 54). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de PvdA, de SGP, 
het GPV, de RPF en D'66, alsmede 
de leden Janmaat, Wagenaar en 
Scholten tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 82 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 23, IV, herdruk) tot 
invoeging van een artikel 82a. 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP het GPV, 
de RPF, de PSP en D'66 en de leden 
Janmaat en Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 56). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de CPN, de PSP en de EVP 
voor dit amendement hebben 

gestemd en die van de overigeArtikel 
83 wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel 84 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 57). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de CPN, de PSP en de EVP 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuknr. 22, II). 

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

Over het gelijkluidende amendement-
Groenman (stuk nr. 83) behoeft niet 
te worden gestemd. 

Artikel 85 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PSP, D'66 en 
de CPN wordt aantekening verleend, 
dat zij geacht wensen te worden, 
tegen artikel 85, tweede lid te 
hebben gestemd. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 104, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, het CDA, de VVD, D'66, de 
SGP, het GPV en de RPF, alsmede de 
leden Janmaat, Wagenaar en 
Scholten tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 84, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV 
en de RPF, alsmede de leden 
Janmaat, Wagenaar en Scholten 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 29, I). 

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

Over het gelijkluidende amende-
ment van de heer Lansink (stuk nr. 
1 26, I) behoeft niet te worden 
gestemd. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 104, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, het CDA, de VVD, D'66, de 
SGP, het GPV en de RPF, alsmede de 
leden Janmaat, Wagenaar en 
Scholten tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 84, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV 
en de RPF, alsmede de leden 
Janmaat, Scholten en Wagenaar 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 104, III). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, het CDA, de VVD, D'66, de 
SGP, het GPV en de RPF, alsmede de 
leden Janmaat, Scholten en Wage-
naar tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor 
pen. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 84, III). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV 
en de RPF, alsmede de leden 

Janmaat, Scholten en Wagenaar 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 29, II). 

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

In stemming komt het amendement-
Lansink (stuk nr. 126, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en D'66 en het lid Janmaat 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 104, IV). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de PPR, de CPN en de EVP 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 86, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Wallage (stuk nr. 29, I en II) en het 
amendement-Lansink (stuk nr. 126, 
II), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 105) tot 
invoeging van een nieuw artikel 86a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, de PPR en de EVP 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 86a (oud) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Schutte (stuk nr. 70). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het GPV, de SGP, de RPF en D'66 en 
het lid Wagenaar voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 87 wordt zonder stemming 
aangenomen. 
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De artikelen 88 en 89 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 85). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR en de EVP voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Willems/Emsting (stuk 
nr. 141, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, D'66, de PPR, de CPN en de 
EVP voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 30, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR en de EVP en 
het lid Scholten voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 30 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kan worden 
beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Willems/Ernsting (stuk 
nr. 141, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, de PPR en de EVP 
voor dit amendement hebben 
gestemd, en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 3 1 , I). 

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

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 86). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66 en de PvdA voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Willems/Ernsting (stuk 
nr. 141, III). 

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

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Willems/Ernsting (stuk 
nr. 141, IV). 

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

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Willems/Ernsting (stuk 
nr. 141, V). 

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

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Willems/Ernsting (stuk 
nr. 141, VI). 

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

Artikel 90, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Wallage (stuk nr. 3 1 , I), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 107). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, D'66, de SGP, het 
GPV en de RPF, alsmede de leden 
Janmaat, Scholten en Wagenaar 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 9 1 , zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Wallage (stuk nr. 27, II), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 135, I). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 135 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 92 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 93 t /m 95 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 109, I, A). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, D'66, de PPR, de CPN en de 
EVP voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Op verzoek van de heer Wallage 
breng ik nu eerst in stemming het 
amendement-Wallage (stuk nr. 146). 

Ik constateer, dat de aanwezige 
leden van de fracties van het CDA, 
de VVD, D'66, de SGP, het GPV en 
de RPF, alsmede de leden Janmaat, 
Scholten en Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 45, I). 

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

Over het gelijkluidende amende-
ment van mevrouw Groenman (stuk 
nr. 89) behoeft niet te worden 
gestemd. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 109, I, B). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, D'66, de PPR en de 
EVP voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 109, I, C). 

De Voorzit ter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, D'66, de PPR en de 
EVP voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement 
Willems/Ernsting (stuk nr. 109, I, D). 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, D'66, de PPR en de 
EVP voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 96, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 45, I), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 97 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 111). 

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

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 33). 

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

Artikel 98, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Wallage (stuk nr. 33), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 98a en 99 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement"Willems/Ernsting (stuk 
nr. 142). 

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

Artikel 100 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 113, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, de PPR en de EVP 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de overige op 
stuk nr. 113 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 101 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 114). 

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

Artikel 102 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 144). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de CPN, de PSP en de 
EVP voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 136, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, de PPR en de EVP 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 136 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 103 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 104 en 105 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 137, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, de PPR en de EVP 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 137 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 106 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 107, 108 en 108a 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 115,1, 
herdruk). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 115 (herdruk) voorkomende 
amendementen als verworpen 
kunnen worden beschouwd. 

Artikel 108b wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 116). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, de PPR en de EVP 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 108c wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 117, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, de PPR en de EVP 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 117 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 108d wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 108e en 108f worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 118) tot 
invoeging van een artikel 108g. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, D'66, de SGP, het 
GPV en de RPF, alsmede de leden 
Janmaat, Scholten en Wagenaar 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en de aanwezige leden van 
de overige fracties ervoor, zodat het 
is verworpen. 

Tweede Kamer 
14 mei 1985 Wetenschappelijk onderwijs 5007 



Voorzitter 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement"Willems/Ernsting (stuk 
nr. 143). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, D'66, de SGP en 
de RPF, alsmede de leden Janmaat, 
Scholten en Wagenaar tegen dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 109 wordt zonder stemming 
aangenfomen. 

Artikel 110 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 34, I). 

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

Artikel 111 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 47). 

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

Artikel 112, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 
47), wordt zonder stemming aange-
nomen. 

In stemming komt het amendement-
Ernsting/Willems (stuk nr. 153, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV 
en de RPF, alsmede de leden 
Janmaat, Scholten en Wagenaar 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 153 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikell 113 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 48, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, het CDA, de PPR, de CPN, 
de PSP en de EVP tegen dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 91). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV 
en de RPF, alsmede de leden 
Janmaat, Wagenaar en Scholten 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 114 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 48, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, D'66, de SGP, het GPV en 
de RPF voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 11 5 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 116 t /m 119 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 120). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, de PvdA, D'66, de 
PPR en de EVP voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 120 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 109, II). 

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

Over de gelijkluidende amende-
menten-Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 
45, II) en Groenman (stuk nr. 92, I) 
behoeft niet te worden gestemd. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 109, III). 

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

Over de gelijkluidende amende-
menten-Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 
45, III) en Groenman (stuk nr. 92, II) 
behoeft niet te worden gestemd. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 60). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de CPN, de PSP en de EVP 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 121, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van de amende-
menten-Willems/Ernsting (stuk nr. 
109, II en III), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 61). 

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

Artikel 123 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 124 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 62, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PSP, de CPN en de EVP 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 62 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 125 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 125a wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 63, I). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 63 voorkomende amende 
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 1 26 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 1 27 t /m 136 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 23, V, herdruk). 

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

Artikel 137 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 66). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, D'66, de CPN, de PSP en de 
EVP voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Over het gelijkluidende amendement-
Groenman (stuk nr. 93) behoeft niet 
te worden gestemd. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 3 1 , II). 

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

Artikel 137a wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 138 en 139 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 34, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de 
PSP en de EVP en het lid Scholten 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 140 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 141 t /m 147, 147a, 148 
t /m 150, 150a t /m 150e, 151 t /m 
188 worden zonder stemming 
aangenomen. 

in stemming komt het amendement-
Lansink (stuk nr. 131). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, D'66, het GPV, de PSP en 
de CPN tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Artikel 189, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Lansink (stuk nr. 131), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 190 t /m 209 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Lansink/Van der Vlies 
(stuk nr. 155). 

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

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 109, IV). 

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

Over het gelijkluidende amendement 
Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 45, IV) 
behoeft niet te worden gestemd. 

Artikel 210, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Lansink/Van der Vlies 
(stuk nr. 1 55) en het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 109, IV), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 211 en 212 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 109, V). 

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

Over het gelijkluidende amendement-
Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 45, V) 
behoeft niet te worden gestemd. 

Artikel 213, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Willems/Ernsting (stuk nr. 109, 
V), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel 214 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 109, VI). 

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

Over het gelijkluidende amendement-
Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 45, VI) 
behoeft niet te worden gestemd. 

Artikel 215, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Willems/Ernsting (stuk nr. 109, 
VI), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

De artikelen 21 6, 21 7 en 220 t /m 
224 worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Ernsting (stuk nr. 109, VII). 

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

Over het gelijkluidende amende-
ment-Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 
45, VII) behoeft niet te worden 
gestemd. 

Artikel 225, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Willems/Ernsting (stuk nr. 109, 
VII), wordt zonder stemming aange-
nomen. 

De artikelen 226 t /m 230 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 148). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR en de EVP en 
het lid Scholten voor dit amendemen 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Wallage (stuk nr. 35) tot het laten 
vervallen van de artikelen 231 t /m 
233. 
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Voorzitter 

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

De artikelen 231 t /m 233 worden 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 234, 234a, 235, 235a, 
236 t /m 243 en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
eindstemming over het wetsvoorstel 
te doen plaatsvinden op 29 mei a.s. 

Daartoe wordt besloten. 

aantal punten verband houdende met 
het schoolklimaat, de sociaal-educa-
tieve situatie zou ook in de systema-
tische verslaglegging over 
schoolbezoeken aan de orde 
kunnen komen. Met deze toezegging 
wil ik op dit moment, mede gelet op 
het streven naar deregulering, gaarne 

genoegen nemen. Derhalve overweeg 
ik de motie in te trekken. Dat zou mij 
echter zeer worden vergemakkelijkt 
als de minister wil toezeggen de 
resultaten van deze advisering aan de 
Kamer toe te zenden. 

Minister Deetman: Mevrouw de 
Voorzitter! Ik zal in het kader van de 
memorie van toelichting op de 
begroting voor Onderwijs en Weten-
schappen voor 1986 kennis geven 
van de advisering van de inspectie. 

De Voorzitter: Aangezien de 
motie-Mik (18 600-VIII, nr. 70) is 
ingetrokken, maakt zij geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

De heer Franssen (VVD): Mevrouw 
de Voorzitter! De lezing van het 
verslag van de uitgebreide commis-
sievergadering is voor mij aanleiding 
geweest tot een aantal niet inhoude-
lijke maar meer redactionele wijzigin-
gen in de moties op de stukken nrs. 
67 en 68. Ik heb die gewijzigde 
moties inmiddels bij u ingediend. Ik 
heb ze ook, ruim vóór de stemming, 
aan de overige leden van de Kamer 
doen toekomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, omdat 
het hier slechts een geringe wijziging 
betreft, onmiddellijk over deze 
gewijzigde moties te stemmen. 

De heer Franssen (VVD): Het lijkt 
mij, mevrouw de Voorzitter, dat de 
gewijzigde moties wel voorgelezen 
moeten worden, opdat de nieuwe 
tekst in de Handelingen van de 
Kamer wordt opgenomen. 

Minister Deetman: Mevrouw de 
Voorzitter! Ik heb geen enkel bezwaar 
tegen stemming op dit moment, 
maar ik zou graag de gewijzigde 
tekst van de moties vernemen. 

De Voorzitter: Ik leefde in de 
veronderstelling dat de gewijzigde 
moties al geruime tijd van te voren 
waren rondgedeeld. Ik begrijp nu dat 
er nog een nadere wijziging in een 
van deze gewijzigde moties is 
aangebracht. 

De heer Franssen (VVD): Dat is 
slechts een hele kleine wijziging, 
maar desalniettemin moet die 
gewijzigde motie in de Handelingen 
van de Kamer worden opgenomen. 

De heer Castricum (PvdA): Desal-
niettemin moeten opnieuw gewijzigde 
moties weer opnieuw worden 
rondgedeeld. 

De heer Franssen (VVD): Het gaat 
hier om een kleine redactionele 
wijziging die in het geheel van de 
motie volstrekt niet van betekenis is. 

De heer Castricum (PvdA): Dat zegt 
iedereen bij alle gewijzigde moties. 

De Voorzitter: De Voorzitter bepaalt 
hier nog altijd de orde en niemand 
anders. Ik stel voor, dat de heer 
Franssen eerst zijn gewijzigde tekst 
voorleest. Ik neem aan dat de 
minister kennis heeft kunnen nemen 
van de eerste wijzigingen in de 
moties van de heer Franssen? 

Minister Deetman: Ik heb van die 
moties geen kennis kunnen nemen. 
Ik zou dat graag willen doen. 

De heer Franssen (VVD): Mevrouw 
de Voorzitter! Ik heb ze bij u ingediend. 

De Voorzitter: Dan stel ik voor dat u 
de wijzigingen nu voorleest. Wij 
kunnen toch niet over de moties 
stemmen als de minister er geen 
kennis van heeft genomen. 

De heer Franssen (VVD): U stelt dus 
voor dat ik de moties nu voorlees? 

De Voorzitter: Ja. 

De heer Franssen (VVD): Goed, het 
betreft dus eerst een wijziging in de 
motie voorkomende op stuk nr. 67: 

De Kamer, gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de overheid door 
de vaststelling van de eisen van 
deugdelijkheid een specifieke eigen 
verantwoordelijkheid heeft voor de 
kwaliteit van het onderwijs en 
derhalve bij de bepaling van wat 
onderwijs van een bepaalde soort ten 
minste dient in te houden en dient 
voort te brengen; 

Voor het overige luidt de motie zoals 
die in de uitgebreide commissiever-
gadering is ingediend. 

De heer Castricum (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! Het lijkt mij een novum 
dat Kamerleden zelf op de katheder 
moties gaan staan voorlezen. 

De Voorzitter: Het was alleen maar 
de bedoeling de wijziging voor te 
lezen. 

De heer Castricum (PvdA): Ik stel u 
voor dat wij de volgende week over 
die motie stemmen. 

De Voorzitter: De minister had 
geen kennis kunnen nemen van de 
gewijzigde moties, maar ondertussen 
heeft hij dat wel kunnen doen. 
Daarom vraag ik hem of hij er 
bezwaar tegen heeft dat nu over de 
moties wordt gestemd. 

Minister Deetman: Geenszins. 

De Voorzitter: De heer Castricum 
heeft gelijk. Ik zal alsnog de nader 
gewijzigde motie van de heer 
Franssen voorlezen. 

Aan de orde zijn de s temmingen 
over vier moties, ingediend in de 
UCV van 13 maart 1985 over de 
kwal i te i t van het onderwijs, te 
weten: 
- de motie-Franssen over de 
samenhang tussen doelstellingen, 
eindtermen en eindexameneisen 
(18600-VII I , nr. 67); 
- de motie-Franssen over een 
periodiek onafhankelijk rapport van 
de inspectie (18600-VII I , nr. 68); 
- de motie-Franssen over het 
onderzoeksprogramma van SVO 
(18600-VII I , nr. 69); 
- de motie-Mik over een jaarlijks uit 
te brengen «educatief rapport» 
(18600-VII I , nr. 70). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat deze moties voldoende worden 
ondersteund. 

De heer Mik vraagt opening van de 
beraadslaging. 

Ik stel voor, aan dit verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer M i k (D'66): Mevrouw de 
Voorzitter! Aan het eind van de UCV 
heeft de minister toegezegd aan de 
onderwijsinspectie advies te vragen 
over het in mijn motie op stuk nr. 70 
aan de orde gestelde. Met name een 
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Motie 

De motie-Franssen (18 600-VIII, nr. 
67) is in die zin gewijzigd, dat zij 
thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de overheid door 
de vaststelling van de eisen van 
deugdelijkheid een specifieke eigen 
verantwoordelijkheid heeft voor de 
kwaliteit van het onderwijs, en 
derhalve bij de bepaling van wat 
onderwijs van een bepaalde soort ten 
minste dient in te houden en dient 
voort te brengen; 

voorts overwegende, dat er dienten-
gevolge samenhang dient te zijn 
tussen doelstellingen van het 
onderwijs, eindtermen die daarop 
aansluiten en - voor zover de 
betreffende onderwijssoort relevant -
op doelstellingen en eindtermen 
afgestemde eindexameneisen; 

van oordeel, dat die samenhang in 
beleid en wetgeving tot uitdrukking 
dient te komen; 

verzoekt de regering, na te gaan hoe 
de bovenvermelde samenhang in de 
bestaande wetgeving en toekomstige 
wetsvoorstellen beter tot uitdrukking 
kan worden gebracht, en de Kamer 
daarover vóór 1 januari 1986 te 
rapporteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze nader gewijzigde motie krijgt 
nr. 81 (18600-VIII). 

Ik stel voor, aangezien het slechts 
een kleine wijziging betreft, aanstonds 
over deze motie te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Franssen (VVD): Mijn motie 
op stuk nr. 68 heb ik om dezelfde 
reden als zojuist is aangegeven, ook 
gewijzigd. Deze gewijzigde motie, die 
gisteren is rondgedeeld, dien ik 
hierbij formeel in. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Franssen 
(18 600-VIII, nr. 68) is in die zin 
gewijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het jaarlijks door 
de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen uit te brengen 
Onderwijsverslag slechts een 
beperkte bijdrage levert als beleids-
evaluerend instrument; 

van oordeel, dat het noodzakelijk is 
de functie van beleidsevaluatie te 
versterken; 

van opvatting, dat het daarom 
gewenst is, aanvullend te beschikken 
over een periodiek eigen rapport van 
de inspectie over de staat van het 
Nederlandse Onderwijs; 

verzoekt de regering, de daartoe 
benodigde initiatieven te nemen en 
het daarheen te leiden dat een 
dergelijk rapport voor het eerst in 
1986 wordt uitgebracht, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze gewijzigde motie krijgt nr. 82 
(18 600-VIII). 

Ik neem er kennis van dat de leden 
sinds gisteren kennis hebben kunnen 
nemen van deze gewijzigde motie 
van de heer Franssen. Ik stel voor, 
aanstonds over deze motie te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Minister Deetman: Mevrouw de 
Voorzitter! Wij hebben van de 
gewijzigde motie kennis kunnen 
nemen. Na lezing hiervan wil ik 
hetgeen ik al tijdens de uitgebreide 
commissievergadering heb gezegd 
herhalen. Ik heb destijds gezegd dat 
het niet mogelijk is om met een 
afzonderlijk rapport over het gevraag-
de te komen. Wij willen in het kader 
van de toelichtingen op de begrotin-
gen de benodigde informatie pogen 
te verschaffen. 

De heer Franssen (VVD): Ik begrijp 
dat dit alsnog een reactie van de 
minister op mijn inmiddels gewijzigde 
motie op stuk nr. 67 is. Ik heb mijn 
gewijzigde motie op stuk nr. 68 
inmiddels ingediend. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst 
heeft mij in de uitgebreide commis-
sievergadering gevraagd mijn motie 
op stuk nr. 69 aan te houden, totdat 
de wet op de onderwijsverzorging in 
de plenaire vergadering aan de orde 
komt. Ik wil aan dit verzoek voldoen. 
Ik verzoek u, mevrouw de Voorzitter, 
daarom thans mijn motie op stuk nr. 
69 van de agenda af te voeren. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Franssen stel ik voor, zijn motie 
(18600-VII I , nr. 69) van de agenda 
af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de nader gewijzigde 
motie-Franssen (18 600-VIII, nr. 81). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de SGP, de RPF, 
het GPV en de EVP, alsmede de 
leden Wagenaar en Scholten tegen 
deze nader gewijzigde motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Franssen (18 600-VIII, nr. 82). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, D'66, de CPN en 
de PSP en het lid Janmaat voor deze 
gewijzigde motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is aangenomen. 

Aan de orde is de s temming over 
een mot ie , ingediend in de UCV van 
1 7 april 1985 over de nota Ophoog-
zand (18495) , te weten: 
- de motie-Van Rossum over de 
winning van Noordzeezand (18495, 
nr. 4). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat deze motie voldoende wordt 
ondersteund. 

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

Ik stel voor, de nota Ophoogzand 
(18 495) voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de s temmingen 
over twaal f mot ies, ingediend in 
de UCV's van 29 april en 6 mei 1985 
over de nota's Plaats, functie en 
inhoud van de Algemene Bij 
standswet (18942) en In deelti jd 
verzorgd hoger beroeps- en 
wetenschappel i jk dagonderwijs 
(18765) , te weten: 

- de motie-Buurmeijer/Dales over 
parallelle ontwikkeling van de 
inkomens van actieven en uitkerings-
gerechtigden (18942, nr. 5) ; 
- de motie-Buurmeijer/Dales over 
het voornemen inzake een woningde-
lersnorm in de Algemene Bijstandswet 
(18 942, nr. 6); 
- de motie-Buurmeijer/Dales over de 
hantering van het begrip 'economi-
sche eenheid' (18 942, nr. 7); 
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Voorzitter 

- de motie-Buurmeijer/Dales over 
studiemogelijkheden voor bijstands-
gerechtigden (18 942, nr. 8); 
- de motie-Kraaijeveld-Wouters/Pau-
lis over een maatschappelijk steun-
fonds (18942, nr. 9) ; 
- de motie-Kraaijeveld-Wouters/Pau-
lis over toepassing van de onder-
houdseis (18942, nr. 10); 
- de motie-Nypels over een gemeen-
telijke gedragscode (18942 , nr. 11); 
- de motie-Brouwer c.s. over het 
begrip 'economische eenheid' 
(18942, nr. 12); 
- de motie-Beckers-de Bruijn c.s. 
over de controle op het recht op 
uitkering (18 942, nr. 14); 
- de motie-Willems c.s. over 
gehuwde buitenlanders die hun gezin 
in het thuisland onderhouden 
(18942, nr. 15); 
- de motie-Willems c.s. over 
cliëntenparticipatie (18942 , nr. 16); 
- de gewijzigde motie-Beckers-de 
Bruijn c.s. over de koppeling tussen 
uitkeringen en inkomens (18942, nr. 
17). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat deze moties voldoende worden 
ondersteund. 

Op verzoek van de heer Willems stel 
ik voor, de beraadslaging te openen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Wi l lems (PSP): Mevrouw 
de Voorzitter! Tijdens de genoemde 
UCV's hebben wij gesproken over de 
voordeurdelers. Daarbij kwam de 
positie van de buitenlandse werkne-
mers aan de orde, in het bijzonder 
om de buitenlanders die gehuwd zijn 
en van wie het gezin in het buitenland 
verblijft. Met betrekking tot dit 
onderwerp werden twee moties 
ingediend, namelijk door mevrouw 
Kraaijeveld en door mij. Dit brengt 
mij ertoe, een motie die ik eerder 
tijdens het debat over de voordeur-
delers indiende - deze handelt óók 
over de positie van de genoemde 
groep - in te trekken. 

Het betreft hier de motie, voorko-
mend op stuk nr. 18 123, nr. 26. Ik 
meen dat de moties, die later werden 
ingediend, beter aangeven waar het 
om gaat. Bovendien komt daarmee 
de positie van de groep van buiten-
landse werknemers als geheel beter 
aan de orde. Wij zullen overigens 
voor de motie van mevrouw Kraaije-
veld stemmen omdat deze ongeveer 
de strekking heeft van onze oorspron-
kelijke motie. Toch is de strekking 
van deze motie te beperkt om de 

problematiek van deze groep weg te 
nemen. Daarom hebben wij een 
nieuwe motie ingediend. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
motie-Willems c.s. over gehuwde 
buitenlanders met recht op een 
RWW-uitkering (18 123, nr. 26), 
ingediend in de vergadering van 18 
december 1984, is ingetrokken. 

De heer Nypels (D'66): Mevrouw de 
Voorzitter! Met motie nr. 11 wordt 
gevraagd, te komen tot een gemeen-
telijke gedragscode voor de controle 
bij de uitvoering van de ABW. De 
staatssecretaris heeft in zijn beant-
woording tijdens de UCV's toegezegd, 
dat hij een appel zou richten aan de 
gemeenten om te komen tot een 
correcte en humane wijze van 
controle. Ook deed hij de toezegging, 
dat dit probleem zou worden 
besproken met VNG en Divosa. In de 
veronderstelling dat de staatssecreta-
ris bereid is, de Kamer te rapporteren 
over de resultaten van deze contacten, 
ben ik bereid, de genoemde motie in 
te trekken. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik zeg 
graag toe, dat deze rapportage de 
Kamer zal worden toegezonden 
nadat de gesprekken hebben 
plaatsgevonden. 

De heer Nypels (D'66): Dan trek ik 
de motie in. 

De Voorzitter: Aangezien de 
motie-Nypels (18942, nr. 11) is 
ingetrokken, maakt zij geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de motie-Buur-
meijer/Dales (18942, nr. 5). 

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

In stemming komt de motie-Buur-
meijer/Dales (18 942, nr. 6). 

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

In stemming komt de motie-Buur-
meijer/Dales (18 942, nr. 7). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 

de SGP, het GPV en de RPF en het lid 
Wagenaar tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

In stemming komt de motie-Buur-
meijer/Dales (18 942, nr. 8). 

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

In stemming komt de motie-Kraaije-
veld-Wouters/Paulis (18942, nr. 9). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP en de RPF en het 
lid Wagenaar voor deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Kraaije-
veld-Wouters/Paulis (18 942, nr. 10). 

De Voorzitter: Ik constateer, 
dat deze motie met algemene 
stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Brouwer 
c.s. (18942, nr. 12). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, D'66, de PPR, de PSP en de 
EVP voor deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verwor-
pen. 

In stemming komt de motie-Beckers-
de Bruijn c.s. (18942, nr. 14). 

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

In stemming komt de motie-Willems 
c.s. (18942, nr. 15). 

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

In stemming komt de motie-Willems 
c.s. (18942, nr. 16). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV 
en de RPF en de leden Wagenaar en 
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Voorzitter 

Janmaat tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Beckers-de Bruijn c.s. (18942, 
nr. 17). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de CPN, de PSP en de EVP 
voor deze gewijzigde motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verwor-
pen. 

Ik stel voor, de stukken onder de nrs. 
18 942 en 18 765 voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Mij is gevraagd, nu 
allereerst de moties over de spreiding 
van de rijksdiensten in stemming te 
brengen. Ik stel voor, aan dat verzoek 
te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn mitsdien de s tern-
m ingen over vier moties, inge-
diend op 8 mei 1985 bij het debat 
over de spreiding ri jksdiensten, te 
weten: 
- de gewijzigde motie-Eversdijk/ 
Evenhuis over de coördinatie van het 
spreidings- en vestigingsbeleid van 
rijksdiensten (12 8 3 1 , nr. 110); 
- de motie-Van der Doef over de 
vestiging van nieuwe rijksdiensten 
(12831 , nr. 108); 
- de gewijzigde motie-Evenhuis/ 
Eversdijk over de aan het Noorden 
des Lands gedane toezeggingen 
(12831,nr . 112); 
- de motie-Van der Doef over de 
bereidheid van de regering prioriteit 
te blijven geven aan het regionaal 
sociaal-economische beleid ( 12831 , 
nr. 111). 

De Voorzitter: De heer Van der 
Doef heeft mij verzocht, de beraad-
slaging te heropenen. Ik stel voor, aan 
dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Van der Doef (PvdA); 
Mevrouw de Voorzitter! Tijdens het 
debat over de spreiding van de 
rijksdiensten heb ik op nr. 111 een 
motie ingediend. Die motie had tot 
doel - en heeft ook als zodanig 
gewerkt - de minister van Economi-
sche Zaken als coördinerend minister 

voor het regionaal beleid nog eens 
duidelijk te maken dat de Kamer een 
einde wil maken aan de sfeer van 
onzekerheid waarin het regionale 
beleid verkeert. De Kamer wil die 
impasse doorbreken en in de motie 
wordt dan ook gevraagd om een 
nieuwe nota over het regionaal beleid 
waarin een aantal hoofdzaken wordt 
geregeld en waarin ook in de 
middelen wordt voorzien. Die 
boodschap is in het debat overgeko-
men 

Uit het antwoord van de minister 
van Economische Zaken heb ik 
begrepen, dat hij het ook in die zin 
heeft gewaardeerd. Ik heb erkend, 
dat die motie enigermate buiten de 
orde was. Ik wil haar vandaag 
daadwerkelijk buiten de orde 
plaatsen door u voor te stellen, de 
stemming over deze motie aan te 
houden tot het moment waarop wij in 
de Kamer het regionaal beleid 
bespreken, hopelijk aan de hand van 
een nieuwe nota. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Van der Doef stel ik voor, zijn 
motie ( 1 2 8 3 1 , nr. 111) van de 
agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Van der Doef (PvdA): 
Mevrouw de Voorzitter! Vervolgens 
zou ik graag ons stemgedrag ten 
aanzien van motie nr. 112 willen 
toelichten. In punt b. van het dictum 
wordt nogal dringend verzocht, sprei-
ding naar het noorden prioriteit te 
geven bij vestiging van alle nieuwe 
rijksdiensten en alle nieuwe zelfstan-
dige eenheden. Ik wil graag een 
nuancering aanbrengen in dit 
opzicht. 

Met de intentie van dit dictum zijn 
wij het geheel eens. Dat is ook wel 
uit onze bijdrage gebleken. Wi j willen 
echter nog eens onderstrepen dat 
het altijd een afweging is. Er zijn ook 
diensten en activiteiten waar een 
spreiding over het gehele land voor 
de hand ligt, vanwege de bereikbaar-
heid voor gebruikers en cliënten. Als 
er zo'n afweging plaatsvindt, behoort 
daarbij altijd de mogelijkheid en wat 
ons betreft ook de wenselijkheid van 
een spreiding naar het Noorden tot 
de afweegfactoren. Tegen die 
achtergrond zullen wij voor de motie 
op nr. 112 stemmen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Eversdijk/Evenhuis ( 12831 , nr. 
110). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de CPN en het lid Janmaat tegen 
deze gewijzigde motie hebben 
gestemd en de aanwezige leden van 
de overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

Ik stemming komt de motie-Van der 
Doef ( 12831 , nr. 108). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de PvdA en het lid Scholten voor 
deze motie hebben gestemd en de 
aanwezige leden van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verwor-
pen. 

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Evenhuis/Eversdijk (12 8 3 1 , nr. 
112). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de CPN en het lid Janmaat tegen 
deze motie hebben gestemd en de 
aanwezige leden van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

Ik stel voor, de brief op stuk 12 8 3 1 , 
nr. 98 voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over 
een motie, ingediend op 7 mei 
1985 bij het debat over verslagen 
van de vaste c o m m i s s i e voor de 
lnlichtingen- en veil igheidsdien-
sten, te weten: 
- de motie-Lankhorst over de 
werkzaamheden van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten (17 025 en 
18 895, nr. 2). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PvdA, D'66, de PSP, de 
CPN en de EVP en het lid Scholten 
voor deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

Ik stel voor, de verslagen onder de 
nummers 17 025 en 18 895 voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijziging van de W e t m i n i m u m 
loon en minimumvakantiebijslag 
(Stb. 1968, 657) (18865) . 

Tweede Kamer 
14 mei 1985 

Algemene Bijstandswet 
Rijksdiensten 
lnlichtingen- en veiligheidsdiensten 
Minimumloon/minimumvakantiebijslag 5013 



Voorzitter 

Het begin van artikel I en onderdeel 
A worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Rempt-Halmmans de 
Jongh (stuk nr. 15, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en D'66 voor dit gewijzigde 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Naar mij blijkt, trekt mevrouw 
Rempt-Halmmans de Jongh de 
andere op stuk nr. 15 voorkomende 
amendementen in. 

In stemming komt het amendement-
Leijnse (stuk nr. 13, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, D'66, de SGP, het 
GPV en de RPF, alsmede de leden 
Janmaat en Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Rempt-Halmmans de Jongh (stuk nr. 
12). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en D'66 en het lid Wagenaar 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Onderdeel B wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Rempt-Halmmans de 
Jongh/G. C. van Dam (stuk nr. 14, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, D'66, de SGP, het 
GPV en de RPF en de leden Janmaat 
en Wagenaar voor dit gewijzigde 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement de 
overige op stuk nr. 14 voorkomende 
amendementen als aangenomen 
kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Leijnse (stuk nr. 13, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als het 
amendement op stuk 13, I. 

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van de gewijzigde 
amendementen-Rempt-Halmmans 
de Jongh/G. C. van Dam (stuk nr. 14, 
I, II en III), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Onderdeel D wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

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

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen over de 
onderwerpen, waarover zojuist is 
gestemd. 

Spreiding ri jksdiensten 

De heer Nypels (D'66): Mevrouw de 
Voorzitter! De fractie van D'66 heeft 
gestemd tegen motie nummer 108 
van de heer Van der Doef over de 
spreiding rijksdiensten, omdat zij deze 
motie in het algemeen te vaag vindt. 
Zij betreurt daarbij het ontbreken van 
een datum waarvoor een plan gereed 
moet zijn. 

Aan de orde is de behandeling van 
de wetsvoorstellen: 
- Regelen met betrekking tot de 
oprichting van de Postbank N.V. 
(Postbankwet) ( 18346 ) ; 
- Regelen betreffende de 
overgang van personeel van het 
Staatsbedrijf der PTT en de 
Rijkspostspaarbank naar de 
Postbank N.V. (Personeelswet 
Postbank N.V.) (18347) . 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mevrouw 
de Voorzitter! De Postbank kent een 
lange en moeizame voorgeschiedenis. 
Reeds in juli 1977 diende minister 
Duisenberg het eerste ontwerp in. 
Dat gebeurde aan het einde van de 
rit van het toenmalige kabinet. Het 
daaropvolgende kabinet, namelijk het 
kabinet-Van Agt I, deed er niet erg 
veel mee. Het kabinet-Van Agt II 
wilde de draad weer oppakken, maar 
kreeg daartoe niet de kans, omdat 
het te kort in het zadel zat. Het derde 
kabinet-Van Agt diende een nota van 
wijzigingen in. Daarbij werd de 
doelstelling van de vergroting van de 

concurrentie geschrapt. Dat gebeurde 
terecht, want naar onze stellige 
overtuiging was dat geen valabele 
doelstelling. 

In de praktijk is immers gebleken 
dat de gelddiensten van de PTT zich 
veelal marktconform gedragen, in 
overeenstemming met de banken. 
Pikant is overigens dat het derde 
kabinet-Van Agt er in zijn zogenaamde 
testament aan twijfelde of met de 
stichting van de Postbank de tweede 
doelstelling, te weten de continuïteit 
van de gelddiensten, wel zou worden 
gediend. Hoe dan ook, in het thans 
geldende regeerakkoord werd 
afgesproken dat de regering met een 
nader standpunt zou komen. Dat is 
ook gebeurd, want ongeveer een jaar 
geleden diende dit kabinet het 
huidige wetsontwerp in. 

Dit wetsontwerp is een politiek 
compromis. Dat wordt door het 
kabinet ook onomwonden gesteld in 
de stukken. De VVD heeft nooit 
onder stoelen of banken gestoken 
dat er wat haar betreft geen Postbank 
behoeft te komen. De continuïteit van 
de gelddiensten is een ook door ons 
erkende wenselijkheid. Deze continuï-
teit had echter even goed bereikt 
kunnen worden door de gelddiensten, 
zo nodig, meer armslag te geven. Dit 
kan door het verstrekken van 
zakelijke kredieten toe te staan. 

Ik merk hierbij op dat de positie 
van de gelddiensten van de PTT 
helemaal niet zo zwak is a!s men ons 
van de zijde van de PTT wel eens wil 
doen geloven. Wij hebben van het 
kabinet een grote hoeveelheid 
informatie gekregen - daarvoor onze 
dank - onder andere in de memorie 
van antwoord. In de memorie van 
antwoord worden ook veel tabellen 
gegeven. Als ik tabel 3 bekijk - de 
tabel inzake het rendement op het 
eigen vermogen van de gelddiensten 
en van de vier grootste netbanken -
dan zie ik dat het rendement van de 
gelddiensten zich bepaald niet 
ongunstig ontwikkelt, met uitzonde-
ring van een korte inzinking in 1981 
en 1982. 

In 1983 bedroeg het rendement 
van de gelddiensten 13%. In tabel 9 
- het aandeel van de gelddiensten in 
de markt van consumptief geldkre-
diet - zien wij een gestage stijging 
van 2,3% in 1977 naar 8,9% in 1983. 
In tabel 10 - het aandeel van de RPS 
in de hypotheekmarkt - zien wij een 
heel spectaculaire stijging van het 
marktaandeel van 1,9% in 1979 naar 
5,8% in 1983. Tabel 11 gaat over de 
marktpositie van de gelddiensten wat 
de particuliere betaalrekeningen 
betreft. Dat aandeel is bevredigend. 
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De Beer 

Het varieert de laatste jaren van 46 
tot 50%. Het relatieve marktaandeel 
is duidelijk stabiel, maar de omvang 
neemt toe. 

In tabel 13 gaat het om de 
marktpositie van de gelddiensten wat 
de spaartegoeden betreft. Die 
marktpositie blijft constant, zoals ook 
bij de andere banken het geval is. 
Alleen bij de marktpositie van de 
gelddiensten in de zakelijke sfeer 
- tabel 12.2 - zien wij dat het 
relatieve marktaandeel zakt, hoewel 
nominaal de omvang van de markt-
positie in geldbedragen dezelfde 
blijft. Het relatieve marktaandeel zakt 
de laatste jaren van 18 naar 12,6%. 
Nogmaals, het is een relatieve 
achteruitgang en geen nominale. De 
positie is dus echt niet zo zwak. 

De regering heeft echter gelijk als 
zij stelt, dat als er sprake is van 
nieuwe markten, het eigenlijk geen 
overheidstaak is als de gelddiensten 
zich hierop begeven. Om die reden is 
volgens de regering privatisering 
gewenst en kiest zij voor een zo 
marktconform mogelijke postbank. 

Akkoord, zo zeggen wij , maar 
waarom daaruit niet de consequentie 
getrokken en gekozen voor een 
geheel geprivatiseerde bank die 
helemaal geen binding meer heeft 
met de rijksoverheid, behalve 
misschien een klein minderheidspak-
ket van aandelen? Een dergelijke 
bank zou vanzelfsprekend ook vrij zijn 
in haar keuze van het dienstenpakket. 
Die oplossing was ons liever geweest. 

De regering vond die stap te groot 
en koos voor een compromis. Wij 
hebben daar niet zo veel moeite mee, 
maar wij stellen wel met grote 
nadruk dat dit voorstel voor ons geen 
eindstation is: het is een eerste stap 
in de richting van een volledige 
privatisering. Zo zien wij dat. In onze 
visie zullen de volgende stappen in 
de nabije toekomst moeten worden 
genomen. De aandelen moeten op de 
beurs worden gebracht. 

Ideaal zou het daarbij zijn indien 
alle aandelenbezit zou worden 
afgestoten. Mocht dat niet het geval 
zijn, dan wordt niets wezenlijks 
bereikt zolang de overheid nog meer 
dan eenderde van het aandelenpakket 
bezit. De statuten kunnen immers 
slechts met tweederde meerderheid 
van de aandeelhouders worden 
gewijzigd; met eenderde of meer van 
het aandelenpakket kan de overheid 
dus de belangrijkste beslissingen 
blokkeren. Is naar het oordeel van de 
regering met dit voorstel het eindsta-
tion bereikt en zo neen, hoe ziet de 

regering dan de verdere toekomst 
van de Postbank? 

Nu in eerste instantie is gekozen 
voor een overheidsbank op armlengte 
afstand van de overheid, trekt de 
fractie van de VVD daaruit twee 
consequenties. In de eerste plaats is 
er een zekere mate van politieke 
controle nodig en in de tweede 
plaats dient de actieradius te worden 
beperkt. Ik zal op beide punten 
ingaan. 

Zoals het voorstel thans luidt, is de 
politieke controle op het wetsontwerp 
beperkt. De Staten-Generaal zullen al 
dan niet stilzwijgend goedkeuring 
moeten hechten aan wijziging van de 
statuten, voor zover deze het doel of 
de werkzaamheden van de bank 
betreft. De ministervan Financiën 
beslist over de conversie van de 
achtergestelde lening en over 
eventuele verkoop van aandelen. De 
regering - de ministers die nu achter 
de tafel zitten - benoemt drie 
commissarissen en moet in haar 
hoedanigheid van aandeelhouder het 
jaarverslag goedkeuren. 

De Algemene Rekenkamer houdt 
toezicht op het contract met de PTT 
met betrekking tot het gebruik van de 
postloketten. En daarmee is het zo 
ongeveer wel bekeken. De keuze 
voor een structuurvennootschap 
brengt met zich, dat de overheid als 
aandeelhouder geen bindende 
instructie kan geven aan de commis-
sarissen, zelfs niet aan de door haar 
benoemde. Dat staat duidelijk in 
de stukken. 

Gezien de taak die de Staten-Ge-
neraal ingevolge artikel 10 van het 
wetsontwerp is opgedragen, zou 
enige versterking van het toezicht 
wel gewenst zijn. Om die reden 
hebben wij een amendement 
ingediend, waarbij De Nederlandsche 
Bank moet toezien en rapporteren op 
de naleving van de statuten met 
betrekking tot doel en actieradius van 
de Postbank zolang de Staat meer 
dan eenderde van de aandelen bezit. 
Door de minister van Financiën wordt 
het verslag doorgegeven aan de 
Staten-Generaal. De achtergrond van 
dit amendement zal duidelijk zijn: 
wanneer werkelijk privatisering 
plaatsvindt, zal ook voor ons deze 
extra bemoeienis niet meer nodig 
zijn. 

De heer Kombrink (PvdA): Als ik het 
goed heb gehoord, sprak u zojuist 
over de wenselijkheid van een 
versterkte politieke controle. Nu kent 
u een extra toezichthoudende taak 
toe aan De Nederlandsche Bank, die 
overigens in haar advies over dit 

wetsontwerp pleitte voor een 
volwaardige bank. 

De heer De Beer (VVD): Dat hebben 
wij zojuist ook gedaan; 

De heer Kombrink (PvdA): Ziet u 
dat toezicht van De Nederlandsche 
Bank als een versterking van de 
politieke controle, zoals u die net 
bedoelde? 

De heer De Beer (VVD): Indirect 
wel, ja. De Nederlandsche Bank 
brengt namelijk verslag uit aan de 
minister van Financiën, de minister 
van Financiën stuurt het verslag naar 
de Tweede Kamer en naar aanleiding 
van dat verslag kunnen wij de 
minister in de Kamer ter verantwoor-
ding roepen. 

De heer Kombrink (PvdA): Nu heeft 
De Nederlandsche Bank een bepaalde 
activiteit goedgevonden. Het is 
denkbaar dat de minister daarover 
anders denkt. Er wordt verslag 
uitgebracht aan de Kamer. Wij 
krijgen hier een politieke discussie. 
Dan zie ik toch wel een paar moeilijke 
elementen in zo'n discussie ontstaan. 

Waarom stelt u vanuit uw benade-
ringswijze niet rechtstreeks voor, dat 
de minister erop moet toezien dat de 
statuten worden nageleefd? Dat is 
toch veel logischer? 

De heer De Beer (VVD): Dat 
alternatief was denkbaar geweest. 
Wij zitten hier natuurlijk met dat 
spanningsveld van het op armlengte 
afstand staan van deze vennootschap 
van de regering. Het gaat dan om de 
vraag: hoe ver strek je die arm uit? Je 
moet dan een genuanceerde keuze 
maken. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik 
begrijp uw probleem wel. Er is een 
soort tegenspraak in uw eigen 
redenering. U wilt enerzijds een zo 
ver mogelijke afstand en anderzijds 
een versterking van de politieke 
controle. Wij vragen u, de lijn dan 
klip en klaar door te trekken door te 
zeggen, dat de minister bepaalde 
bevoegdheden moet hebben. 

De heer De Beer (VVD): Als je dat 
doet, haal je de bank helemaal naar 
je toe en maak je er een echt 
overheidsbedrijf van. Dat is nu juist 
het politieke verschil tussen ons. Er is 
natuurlijk sprake van een spannings-
veld: hoe ver wil je de bank van de 
politiek houden? 

Enige versterking van de politieke 
controle willen wij wel, maar niet 
zoals u nu voorstelt. Zo eenvoudig 
ligt dat. 
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De heer Kombrink (PvdA): U wilt 
het schizofreen houden? 

De heer De Beer (VVD): Nee, wij 
houden het genuanceerd. 

Mevrouw de Voorzitter! Ik wil 
vooropstellen dat het geen motie van 
wantrouwen jegens de commissaris-
sen is. Laten wij echter goed beseffen, 
dat de actieradius van de Postbank, 
zoals omschreven in de statuten, 
tussen hetgeen wel en niet mag nog 
een grijs gebied kent waar interpreta-
tieverschillen mogelijk zijn. Het is 
voorspelbaar, dat de raad van 
bestuur van de Postbank zoveel 
mogelijk van dat grijze gebied naar 
zich toe zal willen halen en de heer 
Kombrink vermoedelijk ook. De raad 
van commissarissen heeft primair de 
taak, het belang van de vennootschap 
te dienen. Het ligt dus voor de hand 
dat die raad in het algemeen bereid 
zal zijn een heel eind mee te gaan 
met de raad van bestuur in dezen. 
Omdat dit nu juist het politieke 
compromis betreft, is het oordeel van 
een onafhankelijke derde zeer 
gewenst. Althans, de fractie van de 
VVD stelt prijs op dat oordeel. 

Dat wij inderdaad mogen verwach-
ten, dat de Postbank zal proberen de 
haar toegestane grenzen uit te 
rekken wordt vandaag de dag al 
bewezen door haar voorganger, de 
gelddiensten. Tegen de wens van de 
Tweede Kamer in en ondanks de 
toezegging van de regering is de PTT 
begonnen met de bemiddeling van 
zakelijke reisverzekeringen, terwijl zij 
zich zou beperken tot de toeristische 
reisverzekeringen. Over deze kwestie 
kom ik straks nog te spreken. Ik wil 
op dit moment slechts signaleren, 
dat het een aardig voorproefje is van 
hetgeen wij straks mogen verwachten 
aan expansiedrift van de Postbank. 
Enige versterking van het toezicht is 
dus bepaald geen overbodige zaak. 

Ik kom nu te spreken over de 
actieradius. Als overheidsbank krijgt 
de Postbank heel wat mee. Dat 
bezorgt haar een stevige positie in de 
markt. Ik noem daarbij: 

a. het imago van betrouwbaarheid 
dat daarvan afstraalt. Het behoeft 
geen nadere toelichting, dat juist in 
de financiële wereld betrouwbaarheid 
van eminent belang is. Alleen al het 
voeren van de naam Postbank en het 
embleem van de RPS-leeuw-duidelijk 
het jongere broertje van de Neder-
landse leeuw - versterkt het imago 
van betrouwbaarheid en dus van de 
concurrentie van de nieuwe 
vennootschap. A propos: acht de 

regering het voeren van de RPS-leeuw 
nog wel juist als het straks geen 
staatsbedrijf meer betreft? 

b. alle aandelen in handen van de 
rijksoverheid; 

c. een grote feitelijke solvabiliteit; 
d. een niet onbeduidend marktaan-

deel, thans reeds aanwezig bij de 
PCGD en de RPS te zamen. Dat geldt 
met name voor de particuliere 
betaalrekeningen; 

e. last but not least: het gebruik 
de postinrichtingen waarmee een 
zeer dicht netwerk van verkooppunten 
wordt verkregen. 

Ten einde de concurrentieverhou-
dingen niet al te zeer te verstoren, is 
enige beperking van de actieradius 
nodig. Ik herhaal voor alle duidelijk-
heid nogmaals dat wat de fractie van 
de VVD betreft een dergelijke 
beperking niet nodig is en ook niet 
gewenst zou zijn indien de Postbank 
geheel zou worden geprivatiseerd. 
Dat is op dit moment echter nog niet 
aan de orde. 

Naar onze mening moeten nog een 
aantal puntjes op de i worden gezet. 
Ik noem de zakelijke kredieten. Het 
wetsvoorstel maakt onderscheid 
tussen persoonlijke en zakelijke 
dienstverleningen. In het algemeen 
worden zakelijke kredieten en 
diensten slechts toegestaan indien zij 
nodig zijn voor de handhaving van de 
positie van de Postbank in het 
betalingsverkeer. Nu is het in de 
praktijk soms moeilijk om, als zich 
een klant bij het loket aandient, na te 
gaan of iemand als persoon of als 
bedrijf optreedt. Daarom wordt in 
artikel 2 van de statuten het onder-
scheid niet naar zakelijke en persoon-
lijke dienstverlening gemaakt, maar 
naar natuurlijke personen (lid 2) en 
andere (lid 3). 

Ik geef toe dat je van iemand die 
aan het loket twee briefjes van 100 
DM wil wisselen, niet kan beoordelen 
of hij dit voor een bedrijf doet of als 
privépersoon. Bij kredietverlening is 
het onderscheid naar zakelijke en 
persoonlijke kredieten echter wel 
degelijk te maken. Dat blijkt immers 
uit de gegevens die de aanvrager bij 
zijn verzoek aan de bank moet 
verstrekken. 

Juist de zakelijke kredietverleningen 
spelen een cruciale rol bij de uitbrei-
ding van het dienstenpakket dat de 
Postbank zal krijgen ten opzichte van 
de huidige gelddiensten. Wij achten 
het daarom niet terecht dat bij de 
kredietverlening aan personen geen 
onderscheid wordt gemaakt naar 
zakelijke en persoonlijke leningen. 

Wij moeten niet vergeten dat het 
om een niet onbelangrijke markt 
gaat: meer dan 400 000 bedrijfsmatig 
handelende personen. In aantallen is 
dat 74% van de markt. Wij stellen op 
dit punt dan ook een amenderende 
motie op de statuten voor. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid De Beer 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

verzoekt de regering, de ontwerpsta-
tuten van de Postbank N.V. als volgt 
te wijzigen: 

I Aan artikel 2, tweede lid, sub a, 
wordt een nieuwe uitzondering 
toegevoegd, luidende: 
- kredietverlening ten behoeve van 
de uitoefening van een beroep of 
bedrijf; 

II Van artikel 2, lid 3, komt de aanhef 
als volgt te luiden: 

3. De vennootschap kan aan 
anderen dan de in het tweede lid 
genoemden en aan natuurlijke 
personen die handelen in het kader 
van de uitoefening van hun beroep of 
bedrijf de volgende bank- en kassiers-
diensten verlenen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 23 (18346). 

De heer De Beer (VVD): Overigens 
is ons opgevallen dat in artikel 1 van 
het wetsvoorstel wordt gesproken 
van 'voorzetting van de dienstverle-
ning' en van 'streven naar continuïteit 
van de instelling' als doelstellingen, 
terwijl in de statuten wordt gesproken 
van het 'handhaven van de positie 
van de vennootschap'. Dat laatste is 
een aanmerkelijk ruimere doelstelling. 
(In de memorie van antwoord is op 
blz. 17 een beschouwing aan deze 
materie gewijd.) Reden te meer om 
de zakelijke dienstverlening aan 
natuurlijke personen uit lid 2 te halen 
en naar lid 3 over te brengen, deze 
daarmee onder dezelfde voorwaarden 
brengend als de overige zakelijke 
kredieten. 

Over de middellange-kredietverle-
ning leven bij ons ook nog vragen. 
Blijkens de memorie van antwoord 
valt deze niet zozeer onder artikel 2 
van de statuten als wel onder artikel 
3. Aldus zou zij niet onderhevig zijn 
aan de beperkende bepaling van 
artikel 2 dat de lening moet dienen 
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ter handhaving van de positie van de 
Postbank in het betalingsverkeer. 
Vloeit echter ook middellange-kre-
dietverlening niet logisch voort uit de 
behoefte van de Postbank om zich te 
handhaven in de zakelijke markt? Zo 
scherp kunnen de korte- en middel-
lange-kredietverstrekking toch niet 
worden onderscheiden? 

Ik kom op de actieradius. Het staat 
de Postbank vrij om deelnemingen in 
andere ondernemingen te verwerven. 
Het is dus denkbaar dat zij een 
meerderheidsaandeel verwerft in een 
verzekeringsbedrijf of een reisbureau. 
Op die manier zou de Postbank via 
een achterdeur activiteiten kunnen 
ontplooien die haar op grond van de 
statuten zijn verbonden. De regering 
heeft te kennen gegeven dat dit niet 
de bedoeling is. Ik verwijs daarvoor 
naar blz. 35 van de nota naar 
aanleiding van het eindverslag. Hoe 
denken de ministers dit te kunnen 
voorkomen? Ook op dit punt wensen 
wij een amenderende motie in te 
dienen. De tekst daarvan behoeft nog 
enige aanpassing, dus dat zal de 
tweede termijn gebeuren. 

In deze motie wordt allereerst 
uitgesproken, dat expliciet in de 
statuten moet worden vermeld, dat 
niet in strijd met die statuten kan 
worden gehandeld door deelneming 
in een ander bedrijf. Bovendien zal 
daarin worden uitgesproken, dat de 
aandeelhouder toestemming moet 
verlenen om een dergelijke deelne-
ming te kunnen verwerven. 

De VVD heeft speciale aandacht 
voor de mogelijke, al dan niet 
eerlijke, concurrentie die de Postbank 
jegens het midden- en kleinbedrijf 
kan uitoefenen. Wij denken daarbij 
aan verzekeringsbemiddeling, 
reisboekingen, verkoop van staatslo-
ten enzovoorts. Ons standpunt is kort 
en duidelijk: de Postbank dient zich 
daarvan te onthouden. Iemand die 
weet dat wij nu al jarenlang dezelfde 
strijd voeren tegen dergelijke 
branchevreemde activiteiten die de 
PTT wil bedrijven, zal dat niet 
verbazen. 

Zeer tegen onze zin is destijds aan 
de PTT toestemming gegeven, onder 
verantwoordelijkheid van het 
kabinet-Van Agt/Den Uyl, om te 
bemiddelen in toeristische reisverze-
keringen. Een motie van mijn hand 
om dit tegen te gaan, heeft toen 
geen kamermeerderheid verkregen. 

Het liefst hadden wij gezien dat ter 
gelegenheid van de oprichting van de 
Postbank de branchevreemde 

activiteit van de reisverzekering was 
teruggedraaid. Dat bleek echter 
politiek niet haalbaar. Wij moeten 
dus genoegen nemen met de 
toezegging van de regering, dat geen 
verdere uitbreiding van de branche-
vreemde activiteiten zal worden 
toegestaan. Dat geldt dan met name 
voor verzekeringen. Een en ander blijkt 
uit de memorie van antwoord en uit 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag. Wat zien wij nu? De PTT 
biedt doorlopende reisverzekeringen 
aan, die naar hun aard en prijs 
duidelijk zakelijk en niet toeristisch 
van aard zijn. (Collega Van Rey en ik 
hebben daarover recentelijk vragen 
gesteld.) Dat is niet alleen in strijd 
met de duidelijke toezegging van de 
regering, maar ook met de motie-
Eversdijk/Mertens (stuk 17 310, nr. 

3). 
Genoemde motie werd met onze 

steun aangenomen, nadat verder-
strekkende moties van mijn hand 
waren verworpen. Genoemde motie 
spreekt van een afronding van het 
toeristisch pakket van diensten en wil 
verdere verzekeringsactiviteiten 
afstoppen. Wij wensen een duidelijke 
toezegging van de regering, dat deze 
laatste uitbreiding van het verzeke-
ringspakket van de PTT niet zal 
doorgaan. Krijgen wij deze toezegging 
niet, dan overweeg ik om hierover in 
tweede termijn een motie in te 
dienen. 

De VVD-fractie houdt nog een 
aantal twijfels met betrekking tot het 
gebruik van postinrichtingen door de 
Postbank. Dat betreft dan met name 
de overeenkomst die tussen beide 
partners moet worden afgesloten. De 
Kamer krijgt niet het contract zelf, 
maar wel de hoofdlijnen ervan ter 
inzage. De vraag rijst, hoe wij onze 
parlementaire controle kunnen 
waarmaken en bij voorbeeld kunnen 
nagaan, of de door de PTT gevraagde 
prijs voor haar diensten wel marktcon-
form is. Per slot van rekening houden 
de Staten-Generaal hun verantwoor-
delijkheid voor de PTT. 

Op een desbetreffende vraag 
onzerzijds is in de schriftelijke 
voorbereiding geantwoord, dat het 
inderdaad kan voorkomen dat 
postbankkantoren buiten de postkan-
toren worden geëntameerd. Wij 
vragen, in wat voor een soort 
situaties dat het geval zal zijn. Zal 
ook sprake kunnen zijn van samenwer-
king met derden bij de huisvesting 
van dergelijke aparte postbankkanto-
ren? 

Over de positie van de 1100 
postagenten wordt met geen woord 

gerept in de stukken. Toch verzorgen 
zij circa 30% van de loketomzet van 
de PTT. Het is opvallend, dat het 
wetsontwerp spreekt van gebruik van 
'postinrichtingen' van de PTT, terwijl 
in de door de regering gegeven 
toelichting systematisch het woord 
'postkantoor' wordt gebezigd. 

Het verschil zit 'm hierin, dat 
volgens de wetstekst de postagenten 
kunnen meedoen met de Postbank 
en volgens de toelichting daarop 
niet. Is dat toeval? De VVD wil sterk 
bepleiten, dat ook de postagentschap-
pen worden betrokken bij de Post-
bank. Daarvoor hebben wij twee 
goede argumenten: 

1. Dat zal de consument ten 
goede komen. In tal van kleine 
kernen op het platteland en ook in 
bepaalde stadswijken is het post-
agentschap de enige, dicht bij de 
hand zijnde mogelijkheid voor de 
consument om geldtransacties te 
verrichten. 

2. Het niet betrekken van de 
postagenten bij de Postbank zou een 
flink omzetverlies betekenen voor 
deze middenstanders. Omdat zij per 
verrichting worden betaald, betekent 
dat voor hen tevens inkomensverlies. 

Wat is het standpunt van de 
regering hieromtrent? Wij weten dat 
staatssecretaris Scherpenhuizen over 
enige tijd een gesprek met de 
Vereniging van postagenten zal 
hebben, dus dat antwoord hoeft de 
regering ons niet meer te geven. Een 
principe-uitspraak over deze zaak is 
thans bij de behandeling van dit 
wetsontwerp gewenst. 

Met de financiële aspecten van het 
wetsvoorstel kunnen wij ons, zij het 
hier en daar node, verenigen. Zo 
vinden wij de achtergestelde lening 
bepaald zeer vriendelijk voor de 
Postbank, als wij kijken naar de 
looptijd van 25 jaar en naar het feit 
dat de aflossing eerst in de laatste 
tien jaar behoeft plaats te vinden. 
Van bancaire zijde werd tegenover 
ons ontkend, dat dit geen marktcon-
forme lening is. 

De overgangsregeling voor de 
vennootschapsbelasting was gepland 
voor 6 jaar vanuit de overweging, dat 
deze van 37% naar 48% moest 
toegroeien. Inmiddels is echter de 
vennootschapsbelasting verlaagd 
naar 43% en zal naar verwachting 
volgend jaar nog dalen naar 42%. 
Onder deze omstandigheden zou een 
korte overgangsperiode dan zes jaar 
voor de hand hehben gelegen. 

Het argument van de regering in 
de memorie van antwoord dat de 
Postbank daardoor in een relatief 
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slechtere positie ten opzichte van de 
andere banken zou komen te 
verkeren, komt ons niet erg overtui-
gend voor. Per slot van rekening 
profiteert toch ook de Postbank 
uiteindelijk van het verlaagde tarief. 
Stellen wij ons eens voor dat het 
tariefsverschil niet 11%, maar bij 
voorbeeld 3% zou hebben bedragen; 
geen zinnig mens zou dan toch een 
overgangstermijn van zes jaar 
hebben bepleit. Het uiteindelijk te 
overbruggen verschil speelt dus wel 
degelijk een rol bij de duur van de 
overgangsperiode. Niettemin zullen 
wij ons bij het oorspronkelijke 
voorstel neerleggen. 

De heer Kombrink (PvdA): De heer 
De Beer en zijn fractie hadden dit 
anders kunnen regelen als zij voor 
een wijzigingsvoorstel van mij 
hadden gestemd bij de behandeling 
van de spaarbankvrijstelling. Toen 
heeft de VVD-fractie tegengestemd 
onder aanvaarding van de redenering 
van de regering, terwijl ik toen de 
redenering verdedigde waarover de 
heer De Beer nu spreekt. 

De heer De Beer (VVD): Wanneer 
vond dat plaats? 

De heer Kombrink (PvdA): In het 
afgelopen najaar. Toen was de 
positie van de spaarbanken, van de 
RABO en in de schriftelijke gedach-
tenwisseling ook de positie van de 
toekomstige Postbank in het geding. 

De heer De Beer (VVD): Ik vind de 
positie van de spaarbanken wel eer 
andere dan van de Postbank. 

De heer Kombrink (PvdA): Waarom? 

De heer De Beer (VVD): De spaar-
banken kennen een overbruggingspe-
riode van twaalf jaar. Zij hebben een 
groter verschil te overbruggen, ook 
als de vennootschapsbelasting straks 
lager wordt. De situatie is dus niet 
feitelijk hetzelfde. Daar komt nog bij 
dat de positie van de Postbank als 
deze eenmaal is opgericht, aanmer-
kelijk sterker zal zijn dan van de 
spaarbanken. Het argument van de 
heer Kombrink overtuigt mij dus niet 
erg. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik heb 
ook niet bepleit dat er in het geheel 
geen overgangsperiode voor de 
spaarbanken zou behoeven te 
gelden. Het gaat erom of de tariefs-
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting tot een inkorting van de overgangs-
periode kan leiden. Ipso facto 
betekent dat dan voor RABO en 
Postbank met een hele korte over-

gangsperiode, geen overgangsperio-
de. Dat is wat de heer De Beer nu 
verdedigt. Dat heb ik in het afgelopen 
najaar ook verdedigd en daar heeft 
de heer De Beer toen tegengestemd. 

De heer De Beer (VVD): Dit is pas 
het wetsontwerp waarbij wij ten 
aanzien van de Postbank spijkers met 
koppen moeten slaan. Dat was niet 
het geval bij het wetsontwerp van het 
afgelopen najaar. 

De heer Kombrink (PvdA): De 
vergelijking met de RABO is in het 
geding. 

De heer De Beer (VVD): Er zou wat 
voor te zeggen zijn om de overgangs-
periode in het geval van de Postbank 
in te korten, maar wij leggen ons bij 
het oorspronkelijke voorstel neer. Dat 
is in het licht van ons stemgedrag 
toen toch wel consequent. 

Onze taxatie is dat wanneer de 
Postbank eenmaal zal zijn opgericht 
de tarifering van het geldverkeer niet 
lang meer op zich zal laten wachten. 
Dat is overigens ook zonder de 
oprichting van de Postbank onvermij-
delijk. Dat was ook onze opstelling 
toen een jaar geleden enige fracties 
in de Kamer nogal wat ophef 
maakten over het voornemen van de 
PCGD en de banken om een dergelijke 
vergoeding te vragen van de klanten. 
Toen kon de Kamer nog ingrijpen, dat 
zal straks niet meer tot de mogelijk-
heden behoren. Ik denk dat dat wel 
even wennen wordt voor een aantal 
van de hier aanwezigen. 

De heer Kombrink (PvdA): Deze 
opmerking is tot de coalitiepartner 
gericht, neem ik aan. 

De heer De Beer (VVD): In ieder 
geval ook tot u, mijnheer Kombrink. 

Voorzitter! In de memorie van 
antwoord staat dat de Postbank na 
de oprichting op geheel identieke 
wijze zal worden behandeld als de 
andere handelsbanken. Geldt dit ook 
nu de Postbank in de apart te creëren 
afdeling 1a zal worden onderge-
bracht? Hebben wij uit het antwoord 
goed begrepen dat de overheden 
niet zullen worden verplicht om in 
ieder geval een rekening bij de 
Postbank aan te houden, afgezien 
van rekeningen elders? 

Ik kom ten slotte te spreken over 
het tweede wetsontwerp, namelijk 
over de Personeelswet Postbank NV. 
Met het voorgestelde wetsontwerp 
kan de VVD-fractie instemmen. Wij 
hebben echter wel een cruciale 
vraag. Uit de schriftelijke voorberei-
ding blijkt dat voor de huidige 
werknemers bij de gelddiensten een 

suppletieregeling zal worden gescha-
pen, ten einde een gelijkwaardige 
beloning te kunnen geven als thans 
wordt genoten. Deze suppletie zal 
buiten iedere exploitatie van de 
Postbank om geschieden door 
middel van een apart daartoe op te 
richten voorziening. Dat staat op 
pagina 7 van de nota naar aanleiding 
van het eindverslag. Ik spreek nu dus 
niet over de pensioenvoorziening 
die zich immers in de sfeer van ABP 
afspeelt, maar over de salarisvoorzie-
ning. 

Wij hebben bij de schriftelijke 
voorbereiding de opmerking gemaakt, 
dat wij hadden begrepen, dat de 
hoogte van de voorziening onderwerp 
is van het nog te voeren overleg. Wij 
meenden echter, dat de regering in 
staat moest zijn een orde van grootte 
van het bedrag voor de suppletiere-
geling aan te geven. Op een desbe-
treffende vraag van ons is evenwel 
geen antwoord gekomen. Kan de 
regering deze vraag alsnog beant-
woorden en meedelen hoeveel geld 
hiermee is gemoeid? 

D 
De heer Wol ters (CDA): Mevrouw 
de Voorzitter! Mijn bijdrage aan dit 
debat bestaat uit drie delen. Ik zal in 
de eerste plaats ingaan op de 
historische ontwikkeling. Vervolgens 
kom ik op een aantal algemene 
opmerkingen en tot slot zal ik op het 
wetsvoorstel zelf ingaan. 

Ik zie het huidige wetsvoorstel 
'Postbank' als een logische voortzet-
ting van de ontwikkelingen van de 
laatste decennia in het Nederlandse 
geldwezen. Men zou de intensieve 
samenwerking tussen de Rijkspost-
spaarbank (RPS) en de Postcheque-
en Girodienst (PCGD) en een zich 
sinds de zestiger jaren uitbreidend 
dienstenpakket mogen beschouwen 
als een 'vroege' start van de Postbank. 
Ik noem ter illustratie enkele jaartallen: 

- 1968: de RPS introduceert de 
renterekening; 

- 1972, de PCGD, als dienst van 
de PTT, en de RPS, als rechtspersoon 
sui generis, worden in organisatori-
sche zin samengevoegd tot de 
gelddiensten van de PTT; 

- 1973: de gelddiensten gaan 
hypotheken verstrekken. 

In 1977 ziet het wetsontwerp 
'Regelen inzake de Postbank' het 
licht. De kenmerken van dit wetsvoor-
stel zijn: 

- de Postbank wordt een rechtsper-
soonlijkheid sui generis; 
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- er is voorzien in een grote 
invloed van de overheid op bestuurs-
samenstelling en bestuursbeleid; 
- de Postbank zal tijdelijk vallen 
onder een gereduceerd vennoot-
schapsbelastingtarief; 

- het personeel zal zijn ambtelijke 
status behouden; 

- er is gedacht aan een breed 
samengesteld dienstenpakket. 

De zojuist genoemde kenmerken 
van de voorgestelde Postbank 
vloeien naar mijn mening logisch 
voort uit de twee uitgangspunten die 
aan dat wetsvoorstel ten grondslag 
lagen, te weten: 

- een veilig stellen van de continuï-
teit van de PCGD/RPS; 

- het bevorderen via de Postbank 
van een gezonde mededinging in het 
bankwezen. 

Wij kennen de geschiedenis van dit 
wetsvoorstel. Het kwam niet in 
behandeling. De gelddiensten kregen 
echter wel toestemming hun activitei-
tenpakket uit te breiden. Ik noem als 
voorbeelden: 

de particuliere termijndeposito's; 
het zakelijk krediet en de 
creditrente voor zakelijke rekening-

houders. 
Het zou nog tot 1983 duren 

alvorens de regering met een nieuw 
standpunt over de Postbank naar 
buiten zou komen. Dat voorstel had 
de volgende kenmerken: 

- de Postbank wordt een structuur-
vennootschap, marktconform 
gericht; 

- het dienstenpakket wordt 
uitgebreid met korte zakelijke 
kredietverlening en zakelijke deposi-
to 's; 

- er dient een oplossing te komen 
voor de problematiek van de oversol-
vabiliteit; 

- op de Postbank zal het volledige 
vennootschapsbelastingtarief van 
toepassing zijn; 

- het zittende personeel zal zijn 
ambtelijke status behouden. 

Het denken gaat verder en in 1984 
verschijnen de wetsvoorstellen 
18346, 'Regelen met betrekking tot 
de oprichting van de Postbank NV' 
en 18 347, 'Regelen betreffende de 
overgang van personeel van het 
staatsbedrijf der PTT en de Rijkspost-
spaarbank naar de Postbank NV'. 

Het veilig stellen van de continuïteit 
van de PCGD/RPS is het belangrijkste 
oogmerk van het wetsvoorstel. De 
doelstelling dat de Postbank de 
gezonde mededinging in het bankwe-
zen dient te bevorderen is vervallen. 

De regering kiest voor een Postbank 
als structuur-NV met een raad van 
bestuur en een raad van commissa-
rissen. Het personeel verliest de 
ambtelijke status en er zijn geen 
speciale bevoegdheden meer 
toegekend aan de minister van 
Financiën ten aanzien van het beleid. 

Tot zover de historie. Op onder-
delen kom ik terug. 

Voor de CDA-fractie heeft altijd het 
argument van de continuïteit van de 
gelddiensten voorop gestaan. Wij 
hebben dat bij diverse gelegenheden 
uitgesproken. 

De cijfers, die de regering in de 
jchriftelijke gedachtenwisseling heeft 
overgelegd, hebben ons in de 
overtuiging gesterkt dat de Postbank 
van vitaal belang is voor het continuï-
teitsstreven. Duidelijk is dat de PCGD 
in haar huidige vorm het op termijn 
niet zal halen. Dat betekent dat ook 
de positie van de RPS zal verzwakken. 
De RPS is voor haar functioneren in 
belangrijke mate afhankelijk van de 
kracht van de PCGD. De relatief 
magere resultaten van de PCGD zijn 
aan een aantal oorzaken te wijten: 

De afroming van giro-tegoed door 
zakelijke rekeinghouders; 

de daling van het aandeel van de 
PCGD in de zakelijke markt; 

het steeds meer ontoereikend 
worden van de rente-opbrengsten uit 
het saldo-tegoed om de kosten van 
het betalingsverkeer te dekken en 

de grote kwetsbaarheid bij een 
daling van de rente. 

De RPS draait goed, maar kent een 
zodanige balansstructuur dat bij 
stijgende rentelasten de winstmarges 
sterk onder druk komen te staan. Zij 
zet haar spaartegoeden op lange 
termijn uit in de vorm van staatsle-
ningen en obligaties. Momenteel 
leidt dat tot een vrij stabiel inkomsten-
niveau bij relatief lage rentelasten. 
Juist deze inflexibele balansstructuur 
bergt gevaren in zich voor de 
winstgevendheid in de toekomst. 
Bovendien is de RPS voor het 
verkrijgen van aan haar toevertrouwde 
middelen in sterke mate afhankelijk 
van de PCGD. Wil nu de toekomst 
van de gelddiensten van de PTT 
verzekerd zijn, dan zal een aantal van 
de gesignaleerde knelpunten moeten 
worden opgelost. 

In de markt constateren wij steeds 
meer een overloop van spaartegoeden 
en kortlopende termijndeposities. Bij 
de banken leidt dit vaak tot atrofiëring 
binnen hun eigen instelling. Bestaat 
er binnen een instelling geen faciliteit 
voor kortlopende termijndeposito's, 
dan leidt dit tot atrofiëring naar een 

andere instelling. Daarom is het 
noodzakelijk dat de gelddiensten 
over dezelfde cash-managementsfa-
ciliteiten gaan beschikken als het 
bankwezen. Alleen meer faciliteiten 
voor zakelijke cliënten zullen ertoe 
leiden dat een dam wordt opgeworpen 
tegen het verder wegvloeien van 
zakelijke girale saldi. Het kernpunt 
van de in de Postbankwet voorgestel-
de pakketuitbreiding is de versterking 
van de positie op de zakelijke markt 
om langs die weg saldotegoeden te 
binden. 

De ontwikkelingen in het bankwe-
zen gedurende de afgelopen decennia 
worden gekenmerkt door concentratie 
en branchevervaging. De algemene 
banken, aanvankelijk slechts gericht 
op de zakelijke cliënten, breidden 
hun aandeel in de spaarmarkt sterk 
uit. Uitbreiding van hun kantorennet 
was een van de verschijningsvormen 
van de strijd om de particuliere klant. 
Sinds kort zijn de spaarbanken actief 
op de markt van bedrijfskredieten. 

Een van de redenen om te komen 
tot een afschaffing van de spaarbank-
vrijstelling is gelegen in de wens van 
de spaarbanken om in hun beleggings-
beleid meer het accent te leggen op 
de zakelijke kredietverlening. Bij het 
coöperatieve bankwezen zien wij, 
weliswaar weer vanuit een ander 
vertrekpunt, ook een ontwikkeling 
naar een complete algemene bank. 
Het aanvankelijk zo scherpe onder-
scheid tussen algemene banken, 
coöperatieve banken en spaarbanken 
wordt geleidelijk kleiner. 

Ik kom nu weer bij de gelddiensten 
van de PTT. De aanvankelijke functie 
van de PCGD/RPS was tweeërlei: het 
bevorderen van de spaarmogelijkhe-
den van pariculieren en het verzorgen 
van het betalingsverkeer, met name 
ten behoeve van de particulier. Deze 
maatschappelijke functie van de 
PCGD/RPS is mede door de zojuist 
geschetste ontwikkelingen wat op de 
achtergrond geraakt. De particulier 
heeft buiten de gelddiensten van de 
PTT alle mogelijkheden te sparen en 
zijn betalingen te verrichten. Welke 
consequenties dient de overheid aan 
de zojuist door mij geschetste 
ontwikkelingen te verbinden? Dit kan 
niet zijn het op termijn opheffen van 
de gelddiensten van de PTT, maar 
wel het zodanig omvormen van deze 
gelddiensten dat zij kunnen blijven 
functioneren te midden van de 
overige aanbieders van soortgelijke 
produkten en diensten. Dit alles moet 
geschieden op een evenwichtige en 
marktconforme manier. 
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Naar de mening van de fractie van 
het CDA is het voorliggende wets-
ontwerp het logische gevolg van de 
zojuist geschetste historische 
ontwikkeling. De discussie over de 
wenselijkheid of onwenselijkheid van 
een Postbank duurt inmiddels al 
meer dan tien jaar. Een ding is 
duidelijk, er dient nu snel een 
beslissing te vallen, zodat de Postbank 
per 1 januari a.s. van start kan. Aan 
de nu bestaande onzekerheid dient 
een einde te komen. Dat is goed voor 
de gelddiensten van de PTT en ook 
voor het totale Nederlandse bankwe-
zen. Over de personele aspecten 
spreek ik in dezen niet. Dat zal 
collega Eversdijk na mij doen. 

Mevrouw de Voorzitter! Ik kom nu 
toe aan de bespreking van het 
wetsvoorstel zelf. De ontwerp-Post-
bankwet 1977 wijkt essentieel af van 
het nu voor ons liggende wetsvoorstel. 
Het bevorderen van een gezonde 
mededinging in het bankwezen is 
terecht in de doelstellingen van het 
Postbank opgenomen, omdat er ook 
naar onze mening van voldoende 
concurrentie sprake is. In het oude 
wetsvoorstel waren aan de minister 
van Financiën bijzondere bevoegdhe 
den toegekend. Thans is daarvan 
geen sprake meer. Wij zijn het 
daarmee eens. 

Het wetsvoorstel van 1977 hield 
een staatsbank in met ondere een 
taak, die toen nog op het terrein van 
de overheid lag, namelijk concurren-
tiebevordering. Nu echter is niet 
alleen die taak weggevallen, maar is 
ook al het mogelijke gedaan om de 
bank, voor zover als mogelijk is, van 
de overheid te laten functioneren: 
geen rechtspersoon sui generis maar 
een structuur-NV; geen speciale 
bemoeienis van de minister van 
Financiën met de bank maar nadruk 
op marktconform optreden; de raad 
van commissarissen wordt op de 
gebruikelijke wijze benoemd, behalve 
dan de eerste keer; de personeelsle-
den verliezen de status van ambte-
naar. 

De heer Kombrink (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! Mag ik een vraag aan 
de heer Wolters stellen? 

Wanneer het aspect dat zijn fractie 
altijd zeer ter harte is gegaan, 
namelijk het tariefbeleid, in de 
beschouwing zou worden betrokken 
wat betreft de verhoudingen in de 
markt, zou de heer Wolters het dan 
met mij eens kunnen zijn dat, gezien 
de tariefafspraken die binnen de 
Nederlandse Bankiersvereniging 
bestaan, conformering daaraan door 

de Postbank vanuit een oogpunt van 
werking van de markt niet wenselijk 
zou zijn en dat wat dit betreft zeker 
gesproken kan worden van een 
bepaalde maatschappelijke doelstel-
ling van concurrentiebevordering? 

De heer Wol ters (CDA): Mevrouw 
de Voorzitter! Ik kom nog uitgebreid 
over het punt van de tarifering te 
spreken. Ik zal dit doen in relatie tot 
de inschrijving in de onderafdeling 
van het register bij De Nederlandsche 
Bank. Ik ben daar overigens blij mee. 
In dit verhaal zal de vraag van de 
heer Kombrink vanzelf beantwoord 
worden. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik zal het 
gaarne beluisteren. Mijn vraag op dit 
moment is echter of de heer Wolters 
het er op zichzelf mee eens kan zijn, 
dat wanneer je zou willen kiezen voor 
de mogelijkheid van een eigen, 
zelfstandig beleid van de Postbank 
met betrekking tot tarifering van 
diensten, je in wezen wel degelijk 
praat over een doelstelling van de 
bank ten aanzien van de werking van 
de markt zoals je die graag ziet. 

De heer Wol ters (CDA): Voorzitter! 
Dan is het geen doelstelling, maar 
dan is het een middel, namelijk de 
mogelijkheden van de Postbank 
inzetten om een redelijk deel van de 
markt te behouden. Een van de 
wapenen hiervoor is de tarifering. 
Het is echter geen doelstelling van 
de bank. Een doelstelling is heel wat 
anders. 

De heer Kombrink (PvdA): De heer 
Wolters ziet hierin geen functie die de 
bank voor de cliënt, de consument 
zou kunnen vervullen? In een 
schrijven van Konsumenten Kontakt 
aan de Kamer is dit uitvoerig toege-
licht. Het heeft ook alles te maken 
met de wijze waarop produkten aan 
consumenten worden aangeboden. 
De werking van de markt hangt er 
uitdrukkelijk mee samen. 

De heer Wol ters (CDA): Mevrouw 
de Voorzitter! De Postbank zal in mijn 
zienswijze straks een van de Partijen 
op de markt zijn. De Postbank zal 
haar eigen beleid voeren en dit beleid 
zal zijn weerslag hebben op het 
totale marktgebeuren. 

Uit hetgeen ik heb gezegd voor de 
interrupties van de heer Kombrink, 
kan ik één conclusie trekken, namelijk 
dat men nu niet meer van een 
staatsbank kan spreken. De Postbank 
zal in hoge mate onafhankelijk van de 
overheid functioneren. Mede 
daardoor is in dit wetsvoorstel de 
gelijkheid van concurrentievoorwaar-

den voor de Postbank en de overige 
banken redelijk gewaarborgd. 
Daarmee is recht gedaan aan ons 
streven naar een zoveel mogelijk 
marktconforme Postbank. Daarom 
zal zij als belangrijkste doelstelling 
hebben het behalen van een vanuit 
bedri j fseconomisch oogpunt redelijk 
rendement op het eigen vermogen 
en niet, zoals collega Kombrink 
dacht, het bevorderen van de 
concurrentie. 

Wij onderschrijven de mening van 
de regering, dat de creatie van de 
Postbank als 'gewone bank' slechts 
mogelijk is, wanneer in grote lijnen 
twee maatregelen worden getroffen, 
te weten de beperkingen in de 
solvabiliteit en de beperking in de 
actieradius. Deze twee punten zullen 
centraal staan in de rest van mijn 
betoog. 

In de eerste plaats wil ik enkele 
opmerkingen maken over het aspect 
van de solvabiliteit. In de schriftelijke 
gedachtenwisseling met de regering 
heeft mijn fractie zich al akkoord 
verklaard met het principe van de 
afroming van de oversolvabiliteit van 
de Postbank. Uitgangspunt dient te 
zijn dat de Postbank, óók wat haar 
vermogenspositie betreft marktcon-
form kan opereren. Daartoe dient de 
solvabiliteitspositie zodanig te zijn 
dat de Postbank tegenvallers, die hun 
oorzaak vinden in de periode vóór de 
oprichting kan opvangen. Bovendien 
dient een geleidelijke uitbreiding 
binnen de nieuwe actieradius zonder 
problemen ingevuld te worden. 

De door de regering ingediende 
nota van wijziging komt tegemoet 
aan mogelijke problemen, die nog uit 
het verleden stammen. Wij zijn het 
eens met de inhoud van deze nota 
van wijziging. Echter, hoe zit het met 
de vaststelling van de hoogte van het 
overige eigen vermogen, zulks met 
het oog op een evenwichtige 
concurrentie? Volgens de nu gepre-
senteerde plannen wordt het eigen 
vermogen van de Postbank bepaald 
op basis van de noodzakelijke 
dekking vanuit de solvabiliteitsplicht, 
vermeerderd met een solvabiliteits-
surplus overeenkomstig het gemid-
delde in het bankwezen op het 
moment van oprichting. In onze 
inbreng ten behoeve van het eindver-
slag heb ik vraagtekens gezet bij het 
gekozen referentiekader, te weten: 
het gemiddelde in het bankwezen. 

Ik heb ervoor gepleit, de Postbank 
te voorzien van een maatkostuum in 
plaats van het gedachte confectiepak. 
Ik begrijp dat het moeilijk zal zijn, 
exact de gewenste maten van dit 
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kostuum aan te geven. Ik vraag mij 
echter af, of de regering in dezen 
voldoende vindingrijk is geweest. 
Graag zou ik zien dat de minister nog 
eens op dit vraagstuk inging, zeker 
gelet op het feit dat de argumenten, 
vermeld in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag, niet overtuigend 
waren. 

Bovendien zou ik uitgelegd willen 
zien op welke manier de regering 
rekening denkt te houden met de 
specifieke elementen van de balans-
structuur van de Postbank en de 
bijzondere omstandigheden, die voor 
de Postbank van belang zijn. Welke 
ruimte ziet de Minister in dezen in de 
formulering van de artikelen 4 en 5, 
waarvan hij melding maakt in zijn 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag? 

Bij de schriftelijke gedachtenwisse-
ling hebben ook wij gesproken over 
de looptijd van de achtergestelde 
leningen. De regering kiest hier voor 
een termijn van 25 jaar. Graag zou ik 
een nadere motivering vernemen met 
betrekking tot deze keuze. Als ik 
goed ben geïnformeerd, dan zou een 
kortere termijn van bij voorbeeld 20 
jaar óók goed te motiveren zijn 
geweest. De fractie van het CDA 
stelt met genoegen vast dat het 
kabinet zich ten principale kan vinden 
in de policy van de raad van bestuur 
van de Postbank, waarbij er wordt 
gestreefd naar vermogensuitbreiding 
door winstinhouding en/of emissie 
van aandelen. Wij hebben er begrip 
voor, dat de minister van Financiën 
over mogelijke toekomstige emissie-
activiteiten op dit moment terughou-
dend moet zijn. Het lijkt ons inderdaad 
verstandiger, eerst de omvorming 
van de PCGD-RPS te effectueren om 
pas daarna, mogelijk na enkele jaren, 
te bezien wanneer en in welke vorm 
emissie en verkoop van aandelen 
zouden kunnen plaatsvinden. Met de 
principeverklaring op dit punt zijn wij 
voorlopig tevreden. 

Wat betreft de actieradius merk ik 
op dat in de memorie van toelichting 
wordt gesteld dat het wetsvoorstel 
niet een algemene bank met een 
volledig produktenpakket tot doel 
heeft. Het doel van de operatie is, 
voorwaarden te scheppen, die zowel 
leiden tot verbetering van de continuï-
teitsmogelijkheden als tot een 
correctie van marktnonconformiteiten 
van de huidige gelddiensten. Naar 
het oordeel van de regering zal het 
takenpakket er dus zó moeten 
uitzien, dat de handhaving van de 

positie van de Postbank in het 
betaalverkeer is verzekerd. 

De fractie van de PvdA ziet in deze 
formuleringen een sterk defensieve 
opstelling. Ik ben het daarmee 
gedeeltelijk eens, al realiseer ik mij 
dat ook de directie van de Postbank 
binnen de haar gegeven ruimte 
voorlopig werk genoeg zal hebben 
om die ruimte met beleid in te vullen. 

In het voorlopig verslag werd 
namens onze fractie gesteld: 'Een 
beperking van de actieradius van de 
Postbank, hoewel in beginsel op 
gespannen voet staande met de 
hoofddoelstelling van de continuïteit, 
leek deze leden om praktische 
redenen in de beginfase van de 
Postbank acceptabel en verstandig. 

Zo denken wij er nog steeds over. 
In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag stelt de regering, dat het 
voorkomen van een uitbreiding van 
het takenpakket geen afzonderlijke 
doelstelling is. Indien in de toekomst 
zou blijken dat op grond van het 
continuïteitscriterium een uitbreiding 
van het takenpakket moet worden 
overwogen, zal wederom een 
afweging plaatsvinden aan de hand 
van het voorzieningencriterium, 
rekening houdend met de mate 
waarin de Postbank alsdan nog een 
overheidskarakter zal blijken te 
bezitten. Hier zijn wij het mee eens. 
En wij tekenen hierbij aan, dat wat 
ons betreft de actieradius groter mag 
zijn naarmate de band tussen 
Postbank en overheid geringer zal 
blijken te zijn geworden. 

Ik heb er behoefte aan, nog iets te 
zeggen over het onderscheid tussen 
natuurlijke personen en anderen met 
het oog op de omvang van de 
dienstverlening. Ik doel dan op de 
leden 2 en 3 van artikel 2 van de 
statuten. Je zou hieruit kunnen lezen 
dat aan natuurlijke personen vrijwel 
alle bank- en kassiersdiensten mogen 
worden verleend. Ik zie hier inderdaad 
een mogelijk probleem. 

Ik vraag mij alleen af of een 
verdere beperking in de praktijk zal 
kunnen werken. De Nederlandse 
Bankiersvereniging suggereert de 
natuurlijke personen, waarvan blijkt 
dat ze bedrijfsmatig handelen, onder 
te brengen in het derde lid van artikel 
2 van de statuten. Graag verneem ik 
op dit punt een reactie van de 
regering. 

Ik wil nogmaals terugkomen op de 
suggestie van prof. Bosman om de 
actieradius van de Postbank te 
beperken door een kwantitatieve 
begrenzing van bepaalde balanspos-
ten. De antwoorden van de regering 

op vragen van onze kant in het 
voorlopig verslag en het eindverslag 
waren niet overtuigend. Onze vragen 
waren mede ingegeven door onze 
aanvankelijke twijfels over de 
mogelijkheden van een kwalitatieve 
beperking van de actieradius. Naar 
de mening van velen zouden de 
artikelen 2 tot en met 5 van de 
statuten zoveel onduidelijkheden 
opleveren, dat gevreesd zou moeten 
worden voor een ongecontroleerde 
en ongebreidelde uitbreiding van de 
activiteiten van de Postbank. De 
antwoorden van de regering hebben 
ons op dit punt grotendeels gerust-
gesteld. Wij zien bovendien in, dat 
een al te strakke opsomming van 
toegestane activiteiten en produkten 
zal leiden tot een al te starre en dus 
onwerkbare structuur. 

Op het punt van de verzekeringen 
heeft mijn fractie altijd gepleit voor 
een zeer terughoudend beleid bij de 
PTT-gelddiensten. Dit was met name 
ingegeven door de positie van de 
verzekeringsbranche. Ik herinner 
hierbij aan de motie-Eversdijk/Mer-
tens uit 1982. Ik citeer uit die motie 
het volgende: 'Het verkopen van 
reisverzekeringen door de PTT dient 
ter completering van het toeristisch 
pakket en is niet bedoeld als een 
eerste fase van verdere verzekerings-
activiteiten van de PTT'. Het lijkt mij 
daarom in de rede te liggen, op dit 
punt een prudent beleid te voeren. 

In navolging van de heer De Beer 
vraag ik mij af hoe de PTT-folder over 
verzekeringen tegen die achtergrond 
moet worden gezien. Nu de praktijk 
uitwijst dat doorlopende reisverzeke-
ringen in overgrote meerderheid in 
verband met zakelijke doeleinden 
worden gesloten, ligt het naar mijn 
mening voor de hand om de bemid-
delingsactiviteiten van de Postbank 
tot tijdelijke toeristische reisverzeke-
ringen te beperken. Graag ontvang ik 
van de minister op dit punt een 
helder antwoord. Mijn vraag ligt 
namelijk in het verlengde van de door 
de Kamer aanvaarde motie-Eversdijk/ 
Mertens. 

Mevrouw de Voorzitter! Via het 
deelnemingenbeleid zou de Postbank 
zich toch op terreinen kunnen gaan 
bewegen die op gespannen voet 
staan met de statutaire bepalingen. 
Het zou kunnen gebeuren dat de 
Postbank bij voorbeeld deelneemt in 
een assurantiebedrijf om op deze 
manier toch het gehele verzekerings-
pakket te kunnen aanbieden. Welke 
mogelijkheden ziet de minister om 
deze ongewenste ontwikkelingen het 
hoofd te bieden? Ik sta voorshands 
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positief tegenover het amendement 
van de heer De Beer op dit punt, 
maar is dat inderdaad een adequaat 
antwoord op die ongewenste 
situatie? 

Ik kom nu op het preventieve 
fusietoezicht ex artikel 25 van de 
Wet toezicht kredietwezen. Wij zijn 
het eens met de regering dat de 
toetsingscriteria - te weten 'een 
gezond bankwezen' en de 'ongewen-
ste ontwikkeling van het kredietwe-
zen' - voldoende zijn om ontwikkelin-
gen, die wij niet willen, te weren. 

Wij kunnen ons vinden in de uitleg 
die de regering geeft. Ik citeer uit de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag: 'Het eerste criterium (een 
gezond bankwezen) moet gezien 
worden in de sfeer van het door De 
Nederlandse Bank uitgeoefend 
bedrijfs-economisch toezicht, het 
tweede zoals bekend tegen de 
achtergrond van het tegengaan van 
ongewenste machtsconcentraties. In 
de praktijk vertaalt dit tweede 
criterium zich mede in de zorg voor 
een pluriform bankwezen. 

Immers ook de verschraling van 
het bancaire aanbod door fusies en 
overnames en het onder één beleids-
invloed komen van voorheen 
zelfstandige instellingen moet in 
beginsel als een ongewenste 
ontwikkeling van het kredietwezen 
worden aangemerkt.'. Speculaties 
- ik hoor ze wel eens - als zou te 
zijner tijd de Postbank wel eens in 
handen kunnen komen van bij 
voorbeeld de zeer solvabele Rabo-
bank, zijn daarom alleen al vanwege 
artikel 25 van de Wet toezicht 
kredietwezen, geschikt voor verwij-
zing naar fabeltjesland. 

Mevrouw de Voorzitter! Ik kom nog 
terug op een discusie bij de schrifte-
lijke gedachtenwisseling en wel de 
vraag of, zolang de Postbank nog aan 
beperkingen van haar actieradius 
onderhevig is, het verstandig zou 
zijn, een derde, bij voorbeeld de 
Rekenkamer of De Nederlandsche 
Bank, achteraf te laten beoordelen, 
of kredietverlening binnen de in de 
statuten opgenomen begrenzing is 
gebleven. Ik stel er prijs op, indien de 
minister van Financiën nog eens op 
deze discussie wil ingaan. 

Ik zou nu een blik in de toekomst 
willen werpen. Na verloop van een 
aantal jaren is het niet uitgesloten 
dat de directie van de Postbank op 
grond van rentabiliteits- en continuï-
teitsredenen de actieradius wil 
uitbreiden. Volgens het voorliggende 
wetsvoorstel zal dat dan bij wet 

moeten gebeuren. De regering 
motiveert deze zware procedure met 
een verwijzing naar de ontstaansge-
schiedenis van de huidige Postbank-
wet. Zij wil de Kamer nadrukkelijk 
betrekken bij de wijziging van het nu 
voorliggende politieke compromis. 

Mijn fractie heeft daar, alles 
afwegend, wel begrip voor, al gaf zij 
aanvankelijk de voorkeur aan een 
procedure van lagere orde, zoals een 
algemene maatregel van bestuur of 
een ministeriële beschikking. Mijn 
fractie heeft zoveel vertrouwen in het 
slagen van de Postbank-operatie dat 
zij over een aantal jaren graag haar 
medewerking zal verlenen aan een 
verdere wijziging van de Postbankwet 
die zal leiden tot een verdere 
uitbreiding van de actieradius, ervan 
uitgaande dat de band met de 
overheid dan nog losser zal worden 
of inmiddels is geworden. 

Een ander punt dat een afzonderlijke 
behandeling vergt, is het onderwerp 
tarifering. De regering gaat ervan uit, 
dat een toenemende giralisering 
resulteert in een verslechtering van 
de verhouding tussen het aantal 
betalingen als kostenveroorzaker en 
het gemiddelde saldotegoed als 
opbrengstengenerator. Dit geldt 
zowel voor de PCGD als voor het 
bankwezen. De minister verbindt 
hieraan de conclusie dat uiteindelijk 
enige vorm van tarifering dan ook 
onvermijdelijk zal blijken. Ik ben het 
daarmee eens. Daarmee echter ga ik 
er niet op voorhand van uit, dat de 
oprichting van de Postbank dus 
automatisch zal leiden tot een 
tarifering aldaar. 

De Postbank zal op dit punt haar 
eigen beleid hebben te voeren. Het 
zou best uit commerciële overwegin-
gen verstandiger kunnen zijn om het 
'gratis'-imago te handhaven. Datzelf-
de geldt voor valutering en provisie-
regelingen. De Postbank zou kunnen 
besluiten, vanwege concurrentiever-
houdingen, op de markt van betaal-
diensten haar verschillen met het 
overige bankwezen te handhaven. Dit 
alles zal de directie van de Postbank 
ongetwijfeld bij haar afweging 
betrekken. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat 
betekent dat de positie van uw 
fractie ongewijzigd blijft en dat er, 
vooruitlopend op de totstandkoming 
van de Postbank, geen afspraken 
over een tariefstelsel zouden moeten 
worden gemaakt? 

De heer Wol ters (CDA): Mevrouw 
de Voorzitter! Ik sprak nu over de dag 
nadat de Postbank een feit is 

geworden. Dan heeft de directie het 
op dat punt voor het zeggen. Wat mij 
betreft, verandert er tot dat moment 
- ik hoop dat dat 1 januari zal kunnen 
zijn - niets! 

De heer Kombrink (PvdA): De 
ruimte die u de directie wil toekennen, 
heeft natuurlijk alleen materiële 
betekenis als zij niet al voor die tijd in 
wezen gebonden is aan genomen 
besluiten op dit punt! 

De heer Wolters (CDA): Mevrouw 
de Voorzitter! Voor de situatie tot 1 
januari as. gelden de spelregels die 
wij nu kennen! 

De heer Kombrink (PvdA): Wij 
hebben een parlementaire discussie 
gehad. De CDA-fractie heeft toen 
gezegd: geen tarifering. Wat dat 
betreft is uw positie ongewijzigd. U 
wilt het vervolgens aan de directie 
overlaten. 

De heer Wol ters (CDA): Het CDA 
blijft bij wat het gezegd heeft en geeft 
vanaf 1 januari a.s. de directie de 
opdracht om verstandig met dat 
beleid om te gaan. 

De heer Kombrink (PvdA): En tot 
die t i jd niets! 

De heer Wol ters (CDA): Mevrouw 
de Voorzitter. Ik sprak over de 
zelfstandige beslissingsbevoegdheid 
van de Postbank. Om die zelfstandige 
beslissingsbevoegdheid te markeren 
hebben wij voorsteld, de Postbank op 
te nemen in een afzonderlijke 
afdeling of onderafdeling van het 
register van kredietinstellingen van 
De Nederlandsche Bank. Wij stellen 
met tevredenheid vast dat de 
regering naar onze argumenten heeft 
willen luisteren. 

Wij zijn benieuwd naar de manier 
waarop De Nederlandsche Bank de 
herindeling van het register heeft 
behandeld. Kan de minister ons in 
dezen de gewenste duidelijkheid 
verschaffen? Wij kunnen ons voorstel-
len dat een koninklijk besluit het licht 
zal zien, waarin gewag wordt 
gemaakt van de tijdelijkheid van deze 
aparte inschrijving. Dit zou in onze 
visie passen, waarin de Postbank 
onder de al genoemde randvoorwaar-
den uiteindelijk moet uitgroeien tot 
een volwaardige algemene bank. Dan 
staat immers niets meer een inschrij-
ving in de afdeling algemene banken 
in de weg. 

De heer Kombrink (PvdA): Dit 
begrijp ik niet, hoewel ik probeer mij 
zelf net zoveel beperkingen op te 
leggen als de regering aan de 
Postbank oplegt. De heer Wolters 
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zegt net dat de kwestie omtrent de 
tarifering een zelfstandige beslis-
singsruimte van de Postbank vergt. Ik 
ben het daarmee op zich met hem 
eens. Nu spreekt hij over een 
tijdelijkheid wat betreft de inschrijving, 
terwijl achter de inschrijving in het 
register, zoals bedoeld in de Wet 
toezicht kredietwezen, de vraag van 
de vertegenwoordiging ligt in het 
overleg met De Nederlandsche Bank 
als toezichthouder. Je kunt je alleen 
maar laten vertegenwoordigen als je 
daar ook lid van bent. Wanneer je 
daar lid van wordt, gelden de 
kartelafspraken van de bankiersvere-
nigingen. Dan is er geen sprake meer 
van de zelfstandige beslissingsruimte 
ter zake van de tarifering. Zit in het 
betoog van de heer Wolters op dat 
punt geen tegenspraak? 

De heer Wol ters (CDA): Neen, 
mevrouw de Voorzitter, ik denk dat 
mijn betoog uitermate logisch is. Ik 
zie het als een ontwikkeling. In de 
eerste vijf jaar, wanneer de relatie 
met de overheid nog reëel aanwezig 
is, ondanks het feit dat er op een 
aantal punten een grote streep door 
wordt gezet en men in die groeifase 
zit, is het verstandig rechtstreeks met 
De Nederlandsche Bank te spreken. 
Daarna volgt er een aparte inschrij-
ving. Op termijn ontstaat er een 
volwaardige algemene bank, die in 
veel sterkere mate is geprivatiseerd. 
Dan hoort de Postbank niet meer in 
die onderafdeling thuis. 

De heer Kombrink (PvdA): Hoeft 
dan ook de zelfstandige beslissings-
ruimte ten aanzien van de tarifering, 
waar de heer Wolters zojuist voor 
pleitte, niet meer in stand te worden 
gehouden? Het is toch onbegrijpelijk 
en onaannemelijk als de heer Wolters 
dat bedoelt? 

De heer Wol ters (CDA): Ik bedoel 
dat de Postbank over een X aantal 
jaren een algemene bank wordt. De 
minister stelt nu een termijn van vijf 
jaar voor. Ik heb daar nog een vraag 
over. In principe stem ik in met de 
tijdelijkheid, omdat ik te zijner ti jd de 
grote stap voorwaarts wil maken naar 
verdere privatisering. Dan vind ik dat 
de Postbank in het rijtje van andere 
banken thuishoort. 

De heer Kombrink (PvdA): Geldt dat 
ook wat betreft de gebondenheid aan 
tariefafspraken binnen de bankiers-
vereniging? Behoort dat tot de 
gevolgtrekkingen die de heer Wolters 
maakt? 

De heer Wol ters (CDA): Als de 
Postbank te zijner tijd opgenomen zal 
worden in de afdeling algemene 
banken, zal zij zich kunnen aansluiten 
bij de Nederlandse Bankiersvereni-
ging, tenminste als de Nederlandse 
Bankiersvereniging haar wil hebben. 
Ik heb namelijk begrepen dat deze 
vereniging daar zelf over wil beslissen. 
Dan zien wij wel weer verder. Dan is 
de positie van de Postbank ook 
helemaal anders geworden. Ik spreek 
nu over de tijdelijke situatie waarin 
de Postbank de status heeft, die wij 
er via dit wetsvoorstel aan willen 
geven. 

De heer Kombrink (PvdA): Dus voor 
de heer Wolters gelden er in het 
geheel geen overwegingen, dat de 
aparte bedrijfseconomische positie 
van het bedrijf ook in de toekomst 
die zelfstandige beslissingsruimte 
zou kunnen vergen, puur vanuit het 
belang van het bedrijf geredeneerd? 
Voor de heer Wolters geldt ook niet 
de overweging wat het belang van de 
consument ten aanzien van tariefaf-
spraken met zich zou kunnen 
brengen? De consument zal u 
daarvoor bedanken. 

De heer Wol ters (CDA): Ik herhaal 
opnieuw dat de Postbank op termijn 
naar een volwaardige algemene bank 
toegroeit. Dan zal de Postbank niet 
anders behandeld dienen te worden 
dan de andere bestaande algemene 
banken in dit land. 

Mevrouw de Voorzitter! In de 
schriftelijke gedachtenwisseling is 
ten aanzien van de tijdelijkheid 
sprake van een overgangstermijn van 
vijf jaar. Graag verneem ik van de 
regering op welke gronden gekozen 
is voor deze termijn. Waarom is het 
een termijn van vijf jaar en waarom is 
de termijn niet korter of langer? 

In dit debat zal ook het nationaal 
betalingscircuit (het NBC) genoemd 
moeten worden, ondanks het feit dat 
de totstandkoming van de Postbank 
en het NBC in principe afzonderlijke 
zaken zijn. Steeds duidelijker is voor 
ons geworden dat de komst van de 
Postbank nodig is vóórdat het NBC 
operationeel wordt. Wi j onderschrij-
ven de mening van de regering dat 
de Postbank een werkelijk volwaardige 
partner kan en moet zijn in het 
overleg over het NBC. De huidige 
gelddiensten van de PTT zijn in zo'n 
overleg geen volwaardige partijen, 
omdat het gevaar reëel is dat met de 
komst van het NBC de PCGD nog 
verder aan concurrentiekracht inboet. 
Mijn fractie hoopt dat met het 
effectueren van de Postbank ook het 

NBC daadwerkelijk van de grond zal 
komen. 

In de schriftelijke voorronde voor 
dit debat heeft mijn fractie enkele 
vragen gesteld over de overeenkomst 
tussen de PTT en de Postbank over 
het gebruik van het distributienet van 
de PTT. Wij willen ervan verzekerd 
zijn dat ook deze overeenkomst 
voldoet aan de eisen van markt-
conformiteit. De regering zegt, 
ernaar te streven, zelfs de schijn van 
bevoordeling van de Postbank te 
willen vermijden. Als dat het geval is 
- daar twijfelen wij niet aan - wat is 
er dan tegen, de overeenkomst 
tussen de PTT en de Postbank door 
een buitenstaander op eisen van 
marktconformiteit te laten beoorde-
len? Ik ben van mening dat het 
verstandig is, daarover een keer een 
duidelijke uitspraak te doen, zodat 
men gedurende een lange periode 
van mogelijk onterechte kritiek af is. 

Voorzitter! Ik sluit mij graag aan bij 
de vraag van collega De Beer over de 
toekomstige positie van de postagent-
schappen. 

Ik kom tot de afronding van mijn 
betoog. Ik sluit af met een citaat dat 
ik ontleen aan een artikel van prof. 
Bosman. Ik citeer het met instemming: 
'Ik vind het betoog over de continuïteit 
redelijk overtuigend, vooral als men 
aan het NBC denkt, maar voor mij 
geeft nog meer de doorslag, dat als 
men steeds meer bevoegdheden tot 
het verrichten van nieuwe taken aan 
de PTT-gelddiensten heeft gegeven, 
het dringend noodzakelijk wordt om 
die gelddiensten om te vormen tot 
een volwaardige en doorzichtige 
kredietinstelling, die zo weinig 
mogelijk een staatskarakter heeft. De 
eigen dogmatiek is niet te stoppen, 
als men eenmaal een bepaalde 
richting heeft ingeslagen. Als 
regering en/of parlement geen 
Postbank hadden gewild, hadden zij 
dit wel eerder duidelijk moeten 
maken.' 

Mevrouw de Voorzitter! De 
CDA-fractie beseft dat zij met haar 
instemming in hoofdlijnen met het 
voorliggende wetsvoorstel een 
belangrijke stap zet op de weg naar 
een nieuwe algemene bank in 
Nederland! 

D 
De heer Eversdijk (CDA): Mevrouw 
de President! Ik zal mij beperken tot 
het personeelswetsontwerp 18 347. 

Al meer dan tien jaar verkeert het 
personeel van de Rijkspostspaarbank 
en van de Postcheque- en Girodienst 
in onzekerheid over de toekomst van 
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het bedrijf en dus in feite over de 
eigen toekomst. Het is onverantwoord 
om deze onzekerheid langer te laten 
voortduren. Daarom is het niet alleen 
uit het oogpunt van een rendabele 
continuïteit, maar ook uit het 
oogpunt van behoorlijk personeelsbe-
leid nodig dat er snel een duidelijke 
beslissing wordt genomen. Deze 
onzekerheid heeft soms demotiverend 
gewerkt. Dat is funest voor een 
bedrijf waar alles op alles moet 
worden gezet om geheel en al bij te 
blijven. Hoewel een aantal van de 
ongeveer 10.000 bij deze operatie 
betrokken werknemers waarschijnlijk 
liever een ander type beslissing had 
gezien, zullen allen het erover eens 
zijn dat in ieder geval een snelle en 
duidelijke beslissing nodig is. 

Mevrouw de Voorzitter! Terecht 
acht de regering het van groot 
belang dat in overleg met de vakor 
ganisaties ruimschoots voor de 
datum van indiensttreding bij de 
Postbank NV de regelingen voor het 
personeel bekend zijn. Uitgaande van 
1 januari 1986 als datum waarop de 
Postbank een feit zou moeten zijn, 
moet dat overleg dus per 1 oktober 
1985 zijn afgerond, want de volgende 
drie maanden zijn reuze hard nodig 
om alle regelingen nader uit te 
werken. 

Vandaag moet de vraag uitdrukke-
lijk aan de orde komen of dit allemaal 
wel tijdig in orde kan komen. Daarbij 
vraag ik vooral de aandacht van de 
regering voor de situatie die is 
ontstaan na de uitspraak aangaande 
het overleg - ik onderstreep het 
woord overleg - met de vakorganisa-
ties ten aanzien van de spreiding van 
een deel van de Centrale Directie van 
de PTT naar Groningen. De Advies-
en Arbitragecommissie is op grond 
van de artikelen 113 en 118 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement 
tot de conclusie gekomen, dat de 
overheid de plicht heeft over aange 
legenheden van algemeen belang 
voor de bijzondere rechtstoestand 
van de ambtenaar niet eerder te 
beslissen dan alvorens daarover 
overleg te voeren met de vakorgani-
saties bij de PTT. Tevens wijst de 
commissie-Albeda in haar advies op 
de inhoud van de sociale leidraad en 
het overlegstatuut PTT alsmede op 
de circulaire van de minister van 
Binnenlandse Zaken van 13 februari 
1978 inzake 'onderwerpen van 
overleg bij reorganisaties en dergelij-
ke' De commissie Albeda is tot de 
conclusie gekomen, dat zowel de 
bedrijfsleiding als de regering onjuist 

hebben gehandeld bij het nemen van 
een beslissing welke vérstrekkende 
gevolgen heeft voor de totale 
bedrijfsvoering van de PTT. 

Het afhouden van het voeren van 
overleg als gevolg van door de 
politiek gegeven randvoorwaarden 
wordt door de commissie-Albeda als 
onjuist gezien. Ik verwijs vooral naar 
de CFO-krant van 2 mei 1985. 
Bovendien wil ik de regering nog 
wijzen op het advies van de Raad van 
State van 7 maart 1984 waarin wordt 
gesteld: 'Gegeven de omstandigheid 
dat de overgang naar de Postbank 
NV voor het personeel van de 
Postcheque- en Girodienst (PCGD) 
en de RPS aanzienlijke rechtspositio-
nele consequenties meebrengt, is de 
Raad voorts van mening dat het 
onderwerpelijke wetsvoorstel niet 
moet worden ingediend alvorens 
overleg met de betrokken ambtena-
renorganisaties heeft plaatsgevon-
den.' Het wetsontwerp is ingediend 
voordat het bedoelde overleg heeft 
plaatsgevonden. 

Volgens de vakorganisaties heeft 
tot voor kort - ik kom straks op de 
situatie van 9 mei terug - over dit 
wetsvoorstel geen overleg plaatsge-
vonden als bedoeld door de Raad 
van State en als bedoeld in het 
advies van de commissie-Albeda. Ik 
wijs op de brief van de Christelijke 
Federatie van Overheidspersoneel 
van 4 juli 1984, waarin staat, dat: 'De 
voorgenomen privatisering zowel qua 
voornemen als uitwerking nimmer in 
het overleg met de bijzondere 
commissie PTT aan de orde is 
geweest. Zowel bij de keuze van de 
regering als bij het uitgewerkte 
wetsontwerp ontbreekt het standpunt 
van de vakbonden. Deze gang van 
zaken is volledig in strijd met de nota 
van de ministervan Binnenlandse 
Zaken over de personele aspecten 
van privatisering. 

Deze nota is op 30 mei 1984 in 
concept verschenen. Tevens is het 
mede door de wet op de onderne-
mingsraden in het particuliere 
bedrijfsleven goed gebruik dat over 
fundamentele wijzigingen van 
bedrijfsposities overleg wordt 
gevoerd met de vakorganisaties. Wij 
constateren dan ook een inconse-
quent handelen vanuit de regering. 

De ministers van Verkeer en Water-
staat en van Financiën hebben ons 
verzoek tot overleg botweg afgewezen 
met de mededeling dat het hier een 
'politiek' besluit betreft, waar alleen 
u - de Staten-Generaal - invloed op 
kunt uitoefenen. Hiertegen stelt de 
minister van Binnenlandse Zaken, dat 

er in elke fase van privatisering goed 
overleg dient plaats te vinden. Ik had 
dit lange citaat nodig voor een vraag 
aan de regering, waarbij ik tevens 
wijs op artikel 125 van het Ambtena-
renreglement waarin wordt gesproken 
over open en reëel overleg. 

Nu is er inmiddels op 9 mei j l . 
overleg geweest met de bijzondere 
commissie onder voorzitterschap van 
de heer Schotsman, hoofddirecteur 
Gelddiensten. 

Dat overleg wordt op 22 mei 
voortgezet. Hieruit vloeit mijn eerste 
vraag aan de regering voort. Die 
vraag staat nog niet in mijn tekst, 
omdat ik deze tekst gemaakt heb 
toen ik het desbetreffende stuk nog 
niet had. Daarom wijs ik daarop in 
het bijzonder. Als op 9 mei overleg is 
gevoerd en dat overleg wordt op 22 
mei voortgezet, hoe ziet de regering 
dan de afhandeling van dit wetsvoor-
stel inzake de Postbank? Wat gaat er 
op 22 mei nog gebeuren als wij bij 
wijze van spreken hier morgen 
definitieve besluiten nemen? 

Mijn tweede vraag is de volgende: 
de voorzitter van de bijzondere 
commissie, de heer Schotsman, 
sprak aan het eind van het overleg de 
volgende zin uit. Ik leg die graag aan 
de regering voor: 'Tijdens het overleg 
met de bijzondere commissie der PTT 
op 9 mei 1985 over de wetsvoorstel-
len Postbank is naar aanleiding van 
een compromisvoorstel ingediend 
door de bijzondere commissie 
gebleken, dat er materieel geen 
verschillen aanwezig zijn tussen de 
voorliggende wetsvoorstellen en het 
compromisvoorstel, behoudens op 
één punt, te weten: de materiële 
invulling die bij handhaving van de 
ambtelijke status gegeven zou 
kunnen worden aan artikel 125 
Ambtenarenwet 1929.' Wil de 
regering hierop ingaan, want dit 
speelt natuurlijk een duidelijke rol in 
het verdere verloop? 

Mevrouw de Voorzitter! Ik vraag 
mij af of de ingangsdatum niet in 
gevaar komt als ik kijk naar de data 
van het overleg: 22 mei en 1 oktober. 
Als wij 1 januari 1986 willen halen, 
en dat willen wi j , dan moeten wij 
ervoor zorgen dat het ook op een 
fatsoenlijke manier kan gebeuren. 
Komt de ingangsdatum ook niet in 
gevaar als na aanvaarding van het 
wetsvoorstel hier in de Kamer, 
alsnog opnieuw overleg gestart moet 
worden, bij voorbeeld omdat de 
commissie-Albeda dat uitspreekt, 
waarbij ook alternatieven weer aan 
de orde moeten komen? Er zijn 
immers alternatieven op tafel 
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gelegd. Ik wijs in dit verband op de 
bijzondere commissie en op de 
CMHA die de Postbank ziet als een 
dochter van de PTT. Ik hoor hierop 
graag een reactie van de regering. 

Mevrouw de Voorzitter! Mijn fractie 
is de regering erkentelijk voor het 
feit, dat uitvoerig en zorgvuldig met 
de belangen van het personeel is 
rekening gehouden. Zo beoordeelt 
onze tractie het feit dat geen keuring 
of selectie nodig is als positief. 
Overigens, als de regering dat niet 
had voorgesteld, dan had onze 
fractie dat zeker gedaan. Bovendien 
is positief, dat een pensioenbreuk 
wordt vermeden in het wetsvoorstel 
dat wij nu behandelen. Er komt 
echter wéér een pensioenfonds bij. 
Dat is niet in overeenstemming met 
het streven het aantal pensioenfond-
sen te verminderen, zoals door de 
Stichting van de Arbeid is bepleit. 

Als echter niet voor de zogenaamde 
B3- constructie wordt gekozen, lijkt 
een apart pensioenfonds de enige 
begaanbare weg om de rechten van 
de werknemers bij PCGD en RPS 
veilig te stellen. Daarmee kom ik 
tevens tot een ander uit het oog 
springend punt, Voorzitter, namelijk 
de vraag of het huidige en eventueel 
toekomstig personeel de ambtelijke 
status kan behouden of krijgt en dus 
ook in het ABP kan blijven. 

Bij het doorgaan van dit wetsvoor-
stel pleiten de werknemersorganisa-
ties in ieder geval voor de B3-
constructie, waarbij het personeel 
wel in het ABP kan blijven. Zij doen 
dat op grond van de overheidsbemoei-
enissen met zowel het beleid als de 
benoeming van het personeel. Men 
wijst er met name op dat de minister 
van Financiën op dit moment de 
volgende bevoegdheden heeft: 

- het benoemen van directeuren; 
- het benoemen van leden van de 

Raad van Toezicht; 
- het verkrijgen van informatie ten 

behoeve van het beleid en 
- het beheer over 100% van de 

aandelen. 
Er wordt daarbij met name 

verwezen naar situaties zoals die zich 
voordoen bij voorbeeld bij energiebe-
drijven. Ik ben zeer erkentelijk voor 
het feit dat de regering ons inmiddels 
de richtlijnen van het departement 
van Binnenlandse Zaken heeft doen 
toekomen voor de toepassing van 
artikel B3 van de Algemene burgerlijke 
pensioenwet. 

Als je onder artikel B3 wilt vallen, 
moet het gaan om een onderneming 
zonder winstoogmerk. Het gemeente-

lijk energiebedrijf van Rotterdam 
maakt nogal forse winst. Even 
tussendoor: ik ben van mening dat 
het bedrijf die winst zou moeten 
teruggeven aan de bedrijven en de 
huishoudens en niet zou moeten 
gebruiken om het tekort op de 
gemeentebegroting te dekken. 

De heer Alders (PvdA): Diverse 
energiebedrijven maken winst. 

De heer Eversdijk (CDA): Ik heb 
toevallig Rotterdam als voorbeeld 
gekozen. In Zeeland wordt de winst 
teruggegeven aan de klanten. Dat 
vind ik heel wat beter. 

Een ander punt is de financiële 
verhouding met het Rijk. Zo'n 
verhouding moet aanwezig zijn om 
onder artikel B3 te vallen. Het is niet 
zeker of na vijf jaar nog steeds 
sprake is van een financiële verhou-
ding met het Rijk. Wat is de mening 
van de regering op dit punt? 

Het moet ook gaan om een terrein 
van belangenbehartiging dat de 
overheid zich als eigen zorg aantrekt. 
Het bankwezen is dat natuurlijk niet. 
Ik vraag mij dus af of de criteria in de 
richtlijnen cumulerend werken. Kan 
bij de inwerkingtreding van de 
Postbank al worden gezegd dat het 
geen overheidstaak meer is of kan 
dat pas worden gezegd als de 
privatisering helemaal voltooid is en 
er een situatie is die materieel 
vergelijkbaar is met die van de NMB? 
Ik weet dat over deze zaak al uitvoerig 
overleg is gepleegd. Het blijkt echter, 
ook uit de reacties, dat dit punt 
belangrijk wordt geacht door 
betrokkenen. 

In onze fractie is wel eens gespeeld 
met het idee om het huidige personeel 
onder het ABP te houden en het 
nieuwe personeel er niet onder te 
laten vallen. Een dergelijke constructie 
is toegepast bij de Spaarbank 
Limburg. Van dat idee zijn wij 
afgestapt. Het is niet aan te bevelen 
om twee categorieën personeel te 
creëren. 

Volgens artikel 2, vijfde lid, is voor 
het overgaande personeel een lagere 
salariëring niet mogelijk. Dat is een 
goede zaak. De voorwaarden van de 
nieuwe arbeidsovereenkomst zullen 
als totaalpakket gelijkwaardig zijn 
aan de huidige. Er zullen dus ook 
geen gedwongen ontslagen vallen. 
Arbeidsvoorwaarden en overgangs-
maatregelen zullen voorwerp van 
overleg zijn. Hoe stelt de regering 
zich dit overleg voor? Is dat al 
ingegaan per 2 en 9 mei of begint 
het pas als de wetsvoorstellen zijn 
aangenomen? Hoe worden de 

uitkomsten van het overleg vastge-
legd? Wordt een soort sociaal statuut 
opgesteld? 

Het rapport van de commissie-
Steenbergen zal binnen niet al te 
lange tijd verschijnen. Kan dat 
eventueel gevolgen hebben voor de 
gelddiensten? 

De heer Alders (PvdA): De heer 
Eversdijk heeft een groot aantal 
vragen gesteld, waaruit de indruk kan 
ontstaan dat hij van mening is dat het 
overleg niet altijd even zorgvuldig is 
geweest en dat hij een beetje 
tendeert in de richting van B3 of nog 
iets verder. Gaat de heer Eversdijk 
zich pas in tweede termijn uitspreken? 

De heer Eversdijk (CDA): Wij zijn in 
gemeen overleg. Ik heb er de 
voorkeur aan gegeven in eerste 
termijn de regering een groot aantal 
vragen voor te leggen. Indien de 
regering deze bevredigend zal 
beantwoorden, zijn wij als loyale 
regeringspartners bereid de regering 
te volgen. Indien dat niet gebeurt, 
zullen wij ons nader beraden op 
maatregelen van onze zijde. Wi j 
beginnen dus vandaag met het 
gemeen overleg. 

De heer Alders (PvdA): Mevrouw de 
Voorzitter! De heer Eversdijk citeerde 
uit de notulen van het overleg van de 
bijzondere commissie van 9 mei 
jongstleden. Nu die notulen op die 
manier onderwerp van de beraadsla-
ging uitmaken, vraag ik u of u kunt 
bevorderen, dat alle leden die 
deelnemen aan deze beraadslaging, 
over die notulen kunnen beschikken 

De heer Eversdijk (CDA): Mevrouw 
de Voorzitter! Mag ik hierover een 
opmerking maken, hoewel de vraag 
aan u was gericht? 

De Voorzitter: Jawel. 

De heer Eversdijk (CDA): Ik ging 
ervan uit, dat alle woordvoerders 
over deze stukken beschikten. Ik 
citeer niet uit geheime stukken. Ik 
mocht de notulen bij dit debat 
gebruiken. Duidelijkheid is altijd een 
goede zaak voor de besluitvorming. 
Ik kan de collega's het stuk geven, 
hetzij via de kopieermachine van de 
Kamer, hetzij als noot bij de Hande 
lingen. 

De Voorzitter: Het lijkt mij heel 
verstandig, als de andere woordvoer-
ders een afschrift van deze notulen 
krijgen. 

De heer Alders (PvdA): Daarmee is 
het een formeel stuk, waarmee wij 
iets kunnen doen. 
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De Voorzitter: Nee, het is geen 
formeel stuk. 

De heer Alders (PvdA): Ik bedoel 
formeel in de zin dat het bij de 
beraadslaging hier kan worden 
betrokken. Dat is een groot voordeel. 

De heer Eversdijk (CDA): Het stuk 
dat mij ten behoeve van dit debat ter 
beschikking is gesteld, stel ik gaarne 
beschikbaar aan de Kamer, opdat het 
kan worden toegevoegd aan de 
Handelingen. Dan kan het onderdeel 
uitmaken van het geheel en dan kan 
de regering daaromtrent formeel 
antwoorden, hoewel het uiteraard 
geen stuk van de regering is. 

De Voorzitter: Ik wil het stuk niet 
aan de Handelingen toevoegen. Het 
is geen noot voor de Handelingen. Ik 
wil het echter graag aan de leden ter 
beschikking stellen. De bodes zullen 
er zorg voor dragen, dat alle woord-
voerders er de beschikking over 
krijgen. Ik neem aan, dat de bewinds-
lieden het stuk wel kennen. 

Minister Ruding: Ik ben zeer 
geïnteresseerd. 

De Voorzitter: Ik ben er een groot 
voorstandster van, dat alle leden over 
dezelfde informatie kunnen beschik-
ken, althans voor zover dat mogelijk 
is. 

De heer Eversdijk (CDA): Om te 
voorkomen dat er een sfeer ontstaat 
van 'wat is dat voor een stuk', wil ik 
opmerken dat de minister van 
Verkeer en Waterstaat het in ieder 
geval kent. Zij heeft bij brief van 14 
mei reeds op het stuk gereageerd. Ik 
heb echter niet uit haar brief geci-
teerd, aangezien die niet aan de 
Kamer is gericht. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mevrouw 
de Voorzitter! Heeft de berg een muis 
gebaard, of blijft van het schrikbeeld 
dat velen aanvankelijk voor ogen 
hadden, bij nader inzien niet veel 
meer over? Afhankelijk van de 
wensen die men koesterde ten 
aanzien van het al dan niet oprichten 
van een Postbank, zal men een van 
beide vragen in positieve zin kunnen 
beantwoorden. 

De eventuele introductie van een 
Postbank was al zeer omstreden, 
voordat de heer Duisenberg in 1977 
zijn wetsontwerp indiende Weinig 
leent zich ook meer voor politiek-ide-
ologisch gekleurde emoties dan de 
oprichting van een staatsbedrijf. Wij 
hebben in het voorlopig verslag 

gesteld, dat wij ons konden voorstel-
len: een staatsbedrijf met een zeer 
beperkte doelstelling of een particulier 
bedrijf met een niet door de wet 
ingeperkte doelstelling. Beide 
benaderingen zijn legitiem. 

Het zal van de aard van het terrein 
der werkzaamheden afhangen, of er 
sprake moet zijn van overheidsinitia-
tief of particulier initiatief. Zo'n 
terreinafbakening is echter bij het 
geldverkeer moeilijk te realiseren. De 
overheid en het bankbedrijf komen 
elkaar voortdurend tegen, zowel in 
het nationale als in het internationale 
geldverkeer. 

Het bankwezen speelt een vooraan-
staande rol in de economische 
ontwikkeling van het land en de 
overheid heeft groot belang bij die 
rol. Daartegenover is de ordenende 
taak van de overheid - onder andere 
het in stand houden van een infra-
structuur voor het bankwezen van 
belang. Maar waar houdt de taak van 
de een op en begint de taak van de 
ander? De discussie over de Postbank 
is daarom in letterlijke zin een 
marginale discussie. Ligt de grens 
wat meer naar voren of wat meer 
naar achteren ten opzichte van de 
huidige grensafbakening? Dat is 
eigenlijk de vraag waarom het in het 
debat vandaag gaat. Het zou jammer 
zijn als het debat over deze belangrijke 
vragen wordt bemoeilijkt door het 
slijpen van privatiserings- of nationa-
liseringsmessen. 

Het wetsontwerp van de heer 
Duisenberg legde die grens mijns 
inziens niet waar zij hoorde te liggen. 
In feite werd een volledige staatsbank 
voorgesteld, functionerend als een 
algemene bank onder verantwoorde-
lijkheid van de Kroon met de minister 
van Financiën als belangrijke toezicht-
houder en met personeel met een 
ambtelijke status. Ik kan mij voorstel-
len dat zo'n staatsbedrijf voor een 
minister van Financiën een plezierige 
extra melkkoe kan zijn, naast het 
staatsbedrijf der PTT, maar dat mag 
geen reden zijn om zo'n bedrijf op te 
richten. 

Als argumenten werden aange-
voerde zekerstelling van de continuï-
teit van de PTT-gelddiensten en de 
bevordering van een gezonde 
mededinging in het bankwezen. Het 
is vooral het laatste argument 
geweest dat ons afkerig deed staan 
van een Postbank in deze vorm. 
Afgezien van de vraag of er hoe dan 
ook sprake is van een gezonde 
mededinging als de Staat zich op de 
particuliere markt begeeft, hadden 
wij twijfels over het instrument om 

deze doelstelling te bereiken. Er was 
inderdaad sprake van clustering in 
het bankwezen, maar dat was 
bovendien niet alleen in het bankwe-
zen, ook elders zagen wij dat. De 
trend lijkt inmiddels al weer in de 
andere richting te gaan. De overheid 
heeft echter andere instrumenten om 
ongewenste kartelvorming tegen te 
gaan en behoeft daarvoor niet zelf de 
markt te betreden. Daar komt bij dat 
in de toenmalig voorgestelde 
constructie de minister van Financiën 
een moeizaam te vervullen dubbelrol 
kreeg toebedeeld door zijn toezicht 
op de naleving van de Wet toezicht 
kredietwezen en zijn toezicht op het 
door de Postbank gevoerde beleid. 
Als het argument van de bevordering 
van de onderlinge mededinging als 
onvoldoende van de hand moet 
worden gewezen, blijft over het 
argument van het veilig stellen van 
de continuïteit van de PTT-gelddien-
sten. Ook dat argument is op zichzelf 
beschouwd onvoldoende. Zonder 
nadere invulling zou het slechts door 
conservatisme ingegeven kunnen 
zijn. Conservatisme vormt toch niet 
de basis voor het voeren van een 
ontwikkelingspolitiek. 

Voor het behoud van de PTT-geld-
diensten zullen inhoudelijke argumen-
ten op tafel moeten komen. De 
indieners van het wetsvoorstel 
stellen dat de maatschappelijke 
redenen die aan de oprichting van 
met name de Rijkspostspaarbank ten 
grondslag hebben gelegen, thans 
niet meer bestaan. De kleine spaarder 
kan tegenwoordig ook heel goed 
terecht bij andere bankinstellingen en 
heeft die weg ook heel goed weten te 
vinden. Ook het bankwezen is 
inmiddels gepopulariseerd. Tegelij-
kertijd is de Rijkspostspaarbank het 
stadium van de gewone spaarbank 
ontgroeid. De RPS behoort op dit 
moment tot de grootste hypotheek-
verstrekkers van ons land. De vraag 
naar handhaving van de RPS in de 
huidige vorm is dus volstrekt legitiem. 

Blijft over de vraag naar de 
continuïteit van de PCGD. Deze vraag 
heeft onder invloed van een tanend 
marktaandeel van de PCGD een 
enigszins klemmend karakter 
gekregen. In het licht van de komst 
van een nationaal betalingscircuit is 
het duidelijk dat er zorgen bestaan 
over de overlevingskansen van de 
PCGD. Als er niets gebeurt, is de 
kans groot dat de verliezen zo groot 
worden dat een einde moet worden 
gemaakt aan het gratis thuisbankie-
ren. Dat zou het begin van het einde 
kunnen zijn van deze gelddienst. Dat 
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is niet iets wat iemand in ons land 
graag zou willen. 

De girodienst heeft een uitstekende 
naam en vervult een onmisbare 
functie in onze samenleving. Geen 
enkele moderne samenleving kan 
zonder een efficiënt werkende 
basisinfrastructuur voor het geldver-
keer. Zeker in een land als het onze, 
waar bijna twee derde van het 
nationaal inkomen door de handen 
van de overheid gaat, is zo'n infra-
structuur voor de overheid van 
levensbelang. In een tijd waarin het 
internationale personen-, geld- en 
goederenverkeer intensief is en in 
vrijwel alle landen waarmee regelma-
tig contacten bestaan, het overheids-
belang ook als zodanig wordt gezien, 
kunnen wij ons niet permitteren deze 
gelddienst een voortijdige dood te 
laten sterven. 

Kortom, er is dus alle reden actie 
te ondernemen om de positie van de 
PCGD veilig te stellen. Gezien de 
nauwe relaties van deze dienst met 
de RPS is het logisch dat de RPS 
betrokken wordt bij de nieuwe 
constructie. Ik denk dat er daarom 
niet aan te ontkomen viel de econo-
mische eenheid die RPS en PCGD nu 
al vormen, uit te bouwen tot een 
juridische eenheid met een zekere 
zelfstandigheid en deze nieuwe 
eenheid toegang te verlenen tot de 
markt van zakelijke kredietverlening. 
Met deze ruime armslag zal de nieuw 
te vormen Postbank de toekomst met 
enig vertrouwen tegemoet kunnen 
zien. 

Ik stel echter wel een duidelijke 
grensafbakening van toegestane en 
niet toegestane activiteiten op prijs. 
In de schriftelijke voorbereiding is 
een en ander al heel wat duidelijker 
geworden. Desalniettemin laten de 
statuten toch nog wel wat mogelijk-
heden open om de activiteiten verder 
uit te breiden dan noodzakelijk is. 
Naarmate de trend van brancheverva-
ging verder doorzet, zal de Postbank, 
die immers marktconform moet 
werken, trachten de eigen activiteiten 
aan te passen bij wat elders gebrui-
kelijk is. 

Alhoewel ik begrip heb voor de 
open-eindebepalingen uit de artikelen 
2 tot en met 15 uit de statuten - voor 
het handhaven van een marktpositie 
zal men soms de vleugelen wat 
wijder moeten uitslaan - ben ik toch 
bang dat een incidentele verbreding 
van de activiteiten al gauw als 
normaal ervaren zal worden. 

Uit de memorie van antwoord 
maakte ik op, dat wanneer de 
Postbank stuit op de grenzen die in 
wetsvoorstel en de statuten zijn 
aangebracht en haar positie in het 
betalingsverkeer in het gedrang komt 
het moment is gekomen een statuten-
wijziging te entameren. Voor mij rijst 
echter de vraag of een statutenwijzi-
ging voldoende is. 

Op dat moment immers zal de 
Postbank zich op het punt van de 
dienstverlening in vrijwel niets meer 
onderscheiden van een andere bank. 
Dan moet mijns inziens ook de relatie 
met de overheid worden herzien. 
Daarvoor zal wetswijziging noodzake-
lijk zijn. Ik prefereer echter een 
instelling die zich specialiseert op de 
dienstverlening van het giroverkeer 
en die een losse band met de 
overheid heeft. Daarmee bewijst de 
Postbank haar bestaansrecht. De 
ontwikkelingen in de geldbranche 
kunnen echter van dien aard zijn, dat 
zo'n specialistische taak niet kan 
worden uitgevoerd. Dan moet de 
ontwikkeling naar een algemene bank 
worden ingezet. Maar dan is ook 
geen sprake meer van een Postbank. 

Het beginsel van de marktconfor-
miteit speelt een centrale rol in de 
discussie. Gezien de specifieke 
activiteiten van de Postbank zal het 
moeilijk zijn dit beginsel in praktijk te 
brengen. De bewindslieden geven dit 
ook toe maar in de memorie van 
antwoord wordt daaraan geruststel-
lend toegevoegd, dat de de onder-
getekenden als primair verantwoorde-
lijke bewindslieden met betrekking 
tot de oprichting erop toezien, dat 
aan de eis van marktconformiteit zo 
goed mogelijk wordt voldaan. Ik vind 
dit toch wel een erg wankele basis. Ik 
twijfel er geen moment aan, dat deze 
bewindslieden hun taak in dezen 
nauwgezet zullen uitvoeren maar, 
ook al wens ik deze bewindslieden 
alle goeds toe, het politieke leven is 
zeker ook voor hen eindig. 

Ook na de oprichting zal enig 
toezicht op de marktconformiteit 
gewenst zijn. Aangezien de bewinds-
lieden van Verkeer en Waterstaat 
nogal wat in de melk hebben te 
brokkelen bij de meest natuurlijke 
contractspartner van de Postbank, 
het staatsbedrijf, zouden hun mogelijke 
opvolgers met de eis van marktconfor-
miteit wel eens wat soepeler kunnen 
omspringen. 

Een voor de hand liggende 
mogelijkheid om een normaal 
marktgedrag af te dwingen is het 
laten vallen van de monopoliepositie 

op het medegebruik van de postkan-
toren. De argumenten die daartegen 
worden aangevoerd waren voor mij 
zeker niet overtuigend. Zou artikel 11 
van de wet dan toch niet wat anders 
moeten worden geredigeerd! 

Mevrouw de Voorzitter! Vervolgens 
nog enkele opmerkingen over 
wetsvoorstel 18 347, de personeelswet 
Postbank NV. Het is voor mij duidelijk, 
dat het personeel van de Postbank 
geen ambtelijke status kan behouden. 
Wel is het uitermate pijnlijk dat deze 
wijziging in rechtspositie optreedt op 
een moment dat een groot deel van 
de werkgelegenheid ter discussie 
staat. Vooral wanneer het Nationaal 
betalingscircuit zal zijn doorgevoerd 
kunnen veel overtollige arbeidsplaat-
sen ontstaan. Het mag toch niet zo 
zijn, dat het personeel dat werkzaam 
is bij de RPS en de PCGD bij voorbeeld 
1 januari aanstaande in dienst komt 
bij de Postbank NV om vervolgens 
ontslag aangezegd te krijgen volgens 
de regels die daarvoor in de markt-
sector gebruikelijk zijn. 

Uiteraard kunnen de bewindslieden 
thans geen garanties afgeven voor 
het behoud van werkgelegenheid op 
de middellange termijn maar ik zou 
wat meer informatie over de ontwik-
kelingen van de werkgelegenheid op 
die termijn wel zeer op prijs stellen. 
Kennelijk hebben de bewindslieden 
daarin ook wel enig inzicht. 

Immers, op blz. 4 van de memorie 
van antwoord lees ik, dat de oprichting 
van de Postbank gezien de doelstelling 
eerder een positieve dan een 
negatieve invloed zal hebben op de 
werkgelegenheidsontwikkeling. 
Welke orde van grootte moeten wij 
ons hierbij voorstellen? Een belangrijk 
knelpunt betreffende de pensioen-
voorziening is goed omzeild doordat 
de werknemers zonder pensioen-
breuk kunnen overgaan naar de 
nieuwe werkgever. Als dat niet het 
geval was geweest, zou er aanleiding 
zijn geweest te streven naar een 
aanwijzing op grond van artikel B3 
van de Algemene burgerlijke pensi-
oenwet. Nu zijn er mijns inziens ook 
in het licht van de geldende praktijk 
bij de toepassing van artikel B3 
weinig argumenten en mogelijkheden 
voor aan te voeren. 

Ik dank de bewindslieden voor de 
informatie over de bezwarencommis-
sie die op grond van artikel 4 in het 
leven wordt geroepen maar daarmee 
is nog geen antwoord gegeven op 
mijn vraag naar de bezwaren tegen 
het nemen in de wet van een 
onafhankelijke arbitragecommissie. 
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Ik hoor daarop graag nog nader 
commentaar. 

Het is goed dat na een lange 
periode van onzekerheid nu duidelijk-
heid zal ontstaan over de positie van 
de PTT gelddiensten. De vorming van 
de Postbank is een voorzichtige maar 
noodzakelijke stap bij de overheid 
vandaan. Ik hoop dat de hooggestenv 
de verwachtingen van de indieners 
van deze wetsvoorstellen over de 
toekomstkansen zullen worden 
bewaarheid. Dat zal tot voldoening 
stemmen, zowel van het personeel 
van de PTT-gelddiensten als van de 
cliënten, waartoe ook mijn fractie 
zichzelf rekent. 

D 
Mevrouw Eshuis (CPN): Mevrouw de 
Voorzitter! Ik wil dit debat het 
Orwelliaanse motto: alle banken zijn 
gelijk, maar sommige zijn meer gelijk 
dan andere, meegeven. Voor ons ligt 
een wetsvoorstel dat het resultaat is 
van een politiek compromis dat 
moeilijk verenigbare opvattingen bij 
elkaar moet brengen. Dat wankele 
evenwicht heeft dan zoveel bescher-
ming nodig dat het nogal wat vragen 
over de concrete uitwerking oproept. 
Op sommige vragen wordt echter 
niet eens een antwoord gegeven, 
eventueel met een beroep op de 
belangen van de toekomstige bank. 

Laten wij eens kijken naar het 
verleden. De Postcheque- en 
Girodienst en de RPS zijn twee 
gelddiensten die altijd een groot 
vertrouwen hebben genoten van de 
klanten. Er was een garantie op 
terugbetaling; de dienstverlening aan 
en de belangen van de klant stonden 
voorop; de postkantoren en brieven-
bussen waren nooit ver weg en er 
werd een degelijk beleid gevoerd. 
Honderdduizenden kleine spaarders, 
voor wie de banken geen oog 
hadden, stelden hier hun vertrouwen 
in. En toen vrijwel alle werkgevers 
ophielden met het uitbetalen van 
loon in contanten en zo de werknemer 
dwongen een rekening te openen, 
werd dat weer voor honderduizenden 
de postgiro, omdat die niet primair 
op winst uit was en de kleine man 
serieus nam. 

Dat beleid heeft die beide gelddien-
sten geen windeieren gelegd. Dat wil 
niet zeggen dat het beleid geen 
wijziging vraagt. De marktverhoudin-
gen veranderen. Om de doelstellingen 
goede en zo goedkoop mogelijke 
dienstverlening aan de klant, niet 
winst als primaire doelstelling, maar 
continuïteit ook in verband met de 
werkgelegenheid, te kunnen blijven 
realiseren was oprichting van een 
Postbank een redelijke zaak. 

De PCGD en de RPS deden het 
echter in sommige opzichten te 
goed. Andere banken wilden hun 
markt vergroten en begonnen te 
roepen dat de PTT gelddiensten vals 
speelden. De beloning van jarenlang 
goed beleid van de directies en de 
trouw van de kleine spaarders en 
rekeninghouders is nu: afroming van 
het opgebouwde vermogen en voor 
de klanten tarifering van diensten 
enerzijds en verlaging van rente op 
de salarisrekening anderzijds. 

Hoezeer de ondertekenaars van 
het wetsvoorstel ook proberen te 
suggereren dat de eventuele tarifering 
los staat van het huidige wetsvoorstel, 
de debatten die tot nu toe hierover in 
de Kamer zijn gevoerd maken 
duidelijk dat de invoering van 
tarieven voor diensten in de sector 
particuliere rekeninghouders op 
bedrijfseconomische gronden niet 
nodig is, niet past in het beleid, maar 
wordt ingegeven door de drang tot 
marktconformiteit oftewel de 
verplichting met de commerciële 
banken in de pas te lopen. Het 
Konsumenten Kontakt zegt zelfs over 
concrete bewijzen hiervoor te 
beschikken. 

Met dit voorbeeld is in essentie het 
hele verhaal verteld. Ruwweg komt 
het voorstel voor een Postbank NV 
erop neer dat de PTT-gelddiensten 
marktconform moeten opereren op 
die fronten waar zij nu goed (lees: 
beter dan de commerciële banken) 
zijn, maar dat zij zich niet mogen 
bewegen op de terreinen waarop de 
banken goed zijn, ook niet daar waar 
de spaarbanken dat wel mogen. 
Vandaar mijn aanhef: alle banken zijn 
gelijk, maar sommige zijn meer gelijk 
dan andere. 

De argumenten die hiervoor 
worden aangedragen zijn: voorzichtig 
beleid, een zwaarbelaste nieuwe 
organisatie moet niet te veel hooi op 
haar vork nemen en niemand is 
gebaat bij een verstoring van de 
marktverhoudingen. Wat is echter 
verstoring van de marktverhoudingen? 

Sinds het begin van de zestiger 
jaren is er een proces van bankfusies 
gaande waarbij steeds meer geld bij 
steeds minder bankinstellingen 
kwam. Wie heeft er nu nog gehoord 
van de Twentsche Bank of de 
Boerenleenbank? Minder banken 
betekent minder concurrentie en 
meer mogelijkheden tot onderlinge 
afspraken. De enige echte concurrent 
van de commerciële banken is op dit 
moment de PCGD/RPS. De enige 
echte, omdat deze op een andere 
leest geschoeid is, andere uitgangs-
punten hanteert. Deze wordt nu 
omgevormd tot een Postbank NV. 

die nadrukkelijk dezelfde weg op 
moet gaan als de commerciële 
banken. 

Dat is pas goed verstoring van de 
marktverhoudingen. Van dat moment 
af zal de klant geen keuze meer 
hebben en zal hij weten: of je door 
de kat of door de hand wordt 
gebeten, het is altijd pijnlijk. En dat, 
nadat sinds dezelfde zestiger jaren 
door bewust beleid de klant volledig 
aan die kant en hond is overgeleverd. 

Het ontbreken van een kartelkarak-
ter aan bepaalde afspraken tussen de 
banken wordt niet afdoende aange-
toond. In dat licht bezien is een 
Postbank, mede gericht op een 
verbetering van de concurrentie, 
zoals in het oorspronkelijke voorstel, 
harder dan ooit nodig. De ongeveer 
250 blzz. vragen, antwoorden en 
commentaren, die rond dit wetsvoor-
stel door Kamer en regering gewisseld 
zijn, hebben ons niet van onze 
oorspronkelijke bezwaren afgebracht, 
integendeel. Wi j blijven van mening 
dat het oorspronkelijke wetsvoorstel 
meer recht deed aan de doelstellingen 
en ontplooiingsmogelijkheden van 
een echte Postbank. Ik denk bij 
voorbeeld aan het uitgangspunt: 
continuïteit en rentabiliteit. 

Wij vrezen dat de levensvatbaarheid 
van de Postbank NV niet zo groot is 
als tevoren daaraan vrijwel dezelfde 
beperkingen worden opgelegd als 
aan de PCGD, terwijl de stagnatie bij 
onder andere de PCGD zit in het 
ontbreken van voldoende faciliteiten 
om zakelijke-rekeninghouders een 
volledig, dus marktconform, diensten-
pakket te bieden. 

Ik wijs op de beperking van de 
zakelijke kredietverlening. Is de 
regering met ons van mening, dat er 
een tegenstrijdigheid zit in de 
opvatting dat de Postbank marktcon-
form moet opereren en tegelijkertijd 
aan beperkingen onderhevig is, die 
voor andere banken niet gelden? 

In veel variaties werd die vraag 
door veel fracties gesteld bij de 
schriftelijke behandeling. De PTT-raad 
heeft er ook uitvoerig commentaar op 
geleverd. De antwoorden zijn zwak, 
soms draaierig van karakter. 

Met andere woorden: wat mogen 
commerciële banken nu precies wel 
wat de Postbank niet mag en wat kan 
de Postbank wat de andere banken 
niet mogen? Ik verneem hierop graag 
een zorgvuldige toelichting. 

Is de minister niet van mening dat 
reeds nu een uitbreiding van moge-
lijkheden moet worden voorzien om 
vertraging in de toekomst te voorko-
men? Dit is des te klemmender als 
wij zien hoe de commerciële banken 
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op dit moment hun positie versterken 
met branchevreemde of op zijn minst 
sterk branchevervagende activiteiten. 
Verstrengeling van belangen tussen 
hypotheekbanken, verzekeraars en 
pensioenfondsen is aan de orde van 
de dag. Pensioenfondsen verstrekken 
hypotheken, verzekeraars geven 
pandbrieven uit en benzinemaat-
schappijen gaan bankieren. Getuigt 
het dan van reëel beleid dat de 
Postbank zo kort gehouden wordt of 
is het een knieval voor de grote 
jongens van het bankwezen? Wordt 
hiermee de loper uitgelegd voor de 
Postbank of is dit de weg naar de 
afgrond? 

Een bank bestaat niet alleen uit 
financiële transacties en cliënten, 
maar heeft ook personeel en heeft 
dus ook met de werkgelegenheid te 
maken. Wij hebben ernstige kritiek 
op het feit dat de personeelsvertegen-
woordiging niet van meet af aan bij 
de discussie en de voorbereidingen 
betrokken is. In een commercieel 
bedrijf zou bij het voornemen voor 
een dergelijke operatie eerst gekwali-
ficeerd advies of instemming van de 
ondernemingsraad moeten worden 
gevraagd. Juist van de overheid 
verwachten wij hierin een voorbeeldig 
optreden. Waarom is dit niet gebeurd? 

Het personeel wil terecht de 
ambtenarenstatus behouden. Aan de 
medewerkers van de voormalige 
Amsterdamse Gemeentegiro is dit ook 
toegezegd. Wat komt van die belofte 
nu terecht? Met de keuze voor een 
rechtspersoon sui generis is het 
mogelijk de huidige arbeidsvoorwaar-
den te handhaven en pensioenafspra-
ken na te komen. Waarom is hiervoor 
niet gekozen? Mijn fractie meent dat 
dit alsnog moet gebeuren en ziet 
daarom het overleg hierover - dat 
getuige de bijdrage van de heer 
Eversdijk gelukkig weer gaande is -
met grote belangstelling tegemoet. 

Wij zijn geschrokken van de 
tweede nota van wijzigingen, met 
name van de toevoeging van een 
derde lid aan artikel 1. Het lijkt 
zorgvuldige wetgeving te constateren 
dat de instelling van de Postbank 
eerst moet geschieden om tot een 
bedrijf te kunnen komen, waarna een 
ondernemingsraad kan worden 
ingesteld. Wordt hiermee een 
ontsnapping uit een fuik gecreëerd of 
is er sprake van het buitenspel zetten 
van het personeel, onder andere bij 
de benoeming van commissarissen? 
Het gaat immers niet om een bedrijf 
dat uit het niets wordt opgetrokken. 

Het gaat om de samenvoeging van 
twee bestaande instellingen. 

Als de regering onmiddellijk een 
gedegen overlegprocedure met de 
personeelsvertegenwoordiging 
begint, die het gehele proces van 
omzetting begeleidt, en tevens een 
toekomstige overlegstructuur 
voorbereidt, kan er ook een onderne-
mingsraad 'in oprichting' zijn op het 
moment dat de Postbank officieel 
wordt opgericht. Aan deze onderne-
mingsraad 'in oprichting' kan advies 
worden gevraagd bij de benoeming 
van de commissarissen, als ware het 
een ondernemingsraad. Wat is de 
reactie van de regering hierop? 

Wij zijn van oordeel dat de naam 
'Postbank' met of zonder NV mislei-
dend is ten opzichte van de klant. 
Daarin zijn wij het eens met het 
gezelschap van de heer Batenburg 
en zijn woordvoerder in de Kamer bij 
de VVD. Wi j trekken hieruit echter 
een andere conclusie. Wij willen niet 
de naam aanpassen maar de bankop-
zet. Daartoe heb ik een aantal 
amendementen ingediend. Eén ervan 
strekt ertoe, de overheidsgarantie op 
spaartegoeden veilig te stellen, want 
de gewone klant moet bij de Postbank 
voorop staan. Daarin moet deze 
Postbaiik zich onderscheiden van de 
commerciële banken. Die keuze moet 
de klant hebben. 

Dan heb ik een amendement 
ingediend, dat beoogt, de Postbank 
de volledige bancaire faciliteit en 
bevoegdheden te geven. Naar de 
mening van mijn fractie is dit dé 
noodzakelijke voorwaarde voor 
continuïteit en rentabiliteit van de 
Postbank en daarmee de zekerheid 
voor de klant en de werknemer bij de 
Postbank. 

Vervolgens wil ik nog enkele 
concrete vragen stellen. In artikel 13 
staan overgangspercentages, die zijn 
gebaseerd op het oude vennoot-
schapsbelastingtarief. Wat zullen de 
actuele cijfers worden? 

Ook over de aandelen is de 
regering niet duidelijk geweest in de 
nadere memorie van antwoord. Is zij 
nu wel of niet van plan, aandelen van 
de Postbank te zijner tijd op de markt 
te brengen? Houdt dit mogelijk in dat 
die aandelen door andere banken 
kunnen worden gekocht? Acht de 
regering een dergelijke ontwikkeling 
gewenst of is zij van plan, maatregelen 
te treffen die dit kunnen voorkomen? 

Bij het op de markt brengen van 
aandelen wordt er gesproken over 
criteria voor participatie en zeggen-
schap, namelijk 'gezond bankbeleid' 

en 'ongewenste ontwikkelingen in 
het kredietwezen'. Nu zal niet 
iedereen deze criteria op dezelfde 
wijze interpreteren. Gelet op het feit 
dat, als de staat minder dan één 
derde van de aandelen in zijn bezit 
heeft, de taak van de Staten-Generaal 
bij een eventuele wijziging van de 
statuten vervalt, lijkt het ons juist, 
hieraan iets te doen. Dus hebben wij 
wat dit betreft een amendement 
ingediend. 

Samenvattend kan ik zeggen: móet 
het gelijk, maak het dan ook écht 
gelijk. Echter, onze voorkeur gaat uit 
naar een Postbank, waarbij de 
garantie- en dienstverlening aan de 
kleine rekeninghouder voorop staat, 
die voldoende armslag heeft op de 
zakelijke markt om behoorlijk te 
kunnen concurreren, waardoor ook 
betere voorwaarden voor de particu-
liere rekeninghouder ontstaan bij de 
commerciële banken. Wat betreft het 
laatste verwijs ik naar de kwestie van 
de girobetaalkaarten. Onze voorkeur 
gaat uit naar een opzet, waarbij het 
personeel ambtenaar is, mede omdat 
het om een staatsbedrijf gaat. En dan 
niks geen schijngelijkheid! 

De vergadering wordt van 18.52 uur 
tot 20.30 uur geschorst. 

Voorzitter: Wessel-Tuinstra 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! Acht jaar na indiening 
van het wetsontwerp 'Postbank' door 
Duisenberg kunnen wij nu plenair 
debatteren en beslissen over de 
oprichting van een instelling waaraan 
door het kabinet in elk geval de naam 
'Postbank' is meegegeven. Dat is op 
zich een historisch en opvallend 
moment. 

Vier jaar lang kon de CDA-VVD 
het niet eens worden. De minister 
van Financiën, de heer Van der Stee, 
was net als zijn voorganger voor een 
volwaardige Postbank, maar de 
staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat, mevrouw Smit-Kroes, 
wilde zo'n bank helemaal niet. Het 
onderwerp bleef in die periode 
feitelijk in de ijskast. Na vertrek van 
de VVD uit het kabinet bereikte de 
Kamer binnen een jaar een nota van 
wijziging waarin de hoofdlijnen van 
het ontwerp van 1977 werden 
gehandhaafd. 

Maar de VVD kwam terug, de heer 
Ruding kwam op Financiën en al snel 
werd een politiek compromis 
gesloten waarbij de VVD haar verzet 
tegen de omvorming van PCGD en 
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RPS in een bank prijsgaf, de minister 
van Financiën in tegenstelling tot zijn 
voorgangers geen prijs bleek te 
stellen op een volwaardige bank en 
het CDA, na nooit een erg duidelijk 
standpunt te hebben ingenomen, 
met tal van kortwiekingen instemde. 

Het sluiten van een compromis is 
niet onreglementair. Het feitelijk 
gevolg is wel dat de zaak in hoofdlijnen 
beklonken is en de politieke ruimte 
voor een zakelijke afweging van 
voorstellen van andere fracties 
nauwelijks of niet meer bestaat. 

Toch zal ik een groot aantal 
voorstellen doen. De parlementaire 
plicht vergt dat het eigen standpunt 
zo goed mogelijk operationeel wordt 
gemaakt. Daarmee leggen wij 
onzerzijds tevens de basis voor 
hernieuwde afwegingen voor een 
moment waarop sprake is van andere 
politieke verhoudingen. 

Onze gevoelens in dit debat zijn 
van zeer gemengde aard. Op zichzelf 
is het goed dat het eindelijk eens tot 
besluitvorming komt en zowel de 
financiële markt als het betrokken 
bedrijf weet waar men aan toe is. Wij 
achten het ook een goede zaak dat er 
een Postbank komt, maar wij zijn zeer 
teleurgesteld en kritisch over drie 
hoofdzaken: de wijze waarop de 
doelstelling is omschreven, de 
inhoud van het concrete takenpakket 
en de vorm van de relatie - of liever 
gezegd: het nagenoeg ontbreken van 
de relatie - tussen overheid en bank. 

De argumenten, die het kabinet in 
de stukken geeft als verdediging van 
de oprichting van de Postbank, 
kunnen wij tot op grote hoogte 
onderschrijven. De maatregelen die 
nodig zijn om een rendabel voortbe-
staan van PCGD en RPS te waarborgen, 
dienen naar onze opvatting evenwel 
veel verder te gaan dan die welke het 
kabinet voorstelt. Bovendien kijken wij 
anders aan tegen de functie die de 
Postbank in de markt voor financiële 
diensten heeft te vervullen. 

Uit de opzet van 1977 is het doel 
van concurrentiebevordering 
geschrapt. In tegenstelling tot het 
kabinet menen wij dat de argumenten 
daarvoor niet zijn komen te vervallen. 
De Wet toezicht kredietwezen is in 
de huidige opzet geen goed instru-
ment om marktconcentraties naar 
behoren tegen te gaan. Ook na 1977 
is bovendien het feitelijk marktaandeel 
van de drie grote Nederlandse 
kredietinstellingen in belangrijke 
mate toegenomen. 

Wij hebben verder gezien dat in de 
afgelopen jaren door enkele grote 

instellingen op vrij grote schaal 
lopende kredieten zijn opgezegd 
danwei de daarbij gestelde limieten 
en condities aanzienlijk zijn ver-
scherpt. Dat heeft heel wat bedrijfjes 
in de problemen gebracht. Daarnaast 
is het van belang dat via de Postbank 
de overheid ook in de toekomst een 
eigen bijdrage kan leveren aan de 
gewenste maatschappelijke dienst-
verlening. Het is bepaald niet 
uitgesloten dat zich in de toekomst in 
het bankwezen op dit punt een 
verschraling zal voordoen als 
sommige diensten te weinig rendabel 
zijn voor de bestaande commerciële 
banken zonder dat dit het geval 
behoeft te zijn voor de Postbank. 

Het is dan ook aannemelijk dat de 
Postbank een aantal diensten aan het 
publiek kan bieden tegen andere 
condities omdat haar bedrijfseconomi-
sche situatie een andere is. Als de 
PCGD/RPS er niet was, zouden er 
- daarvan ben ik overtuigd - al meer 
wijzigingen zijn opgetreden in aard en 
condities van dienstverlening dan nu 
feitelijk opgetreden zijn, zulks ten 
nadele van het bredere publiek. 

Terwijl in de stukken enerzijds 
wordt gesteld, dat in de maatschap-
pelijke behoeften aan betaaltacilitei 
ten inmiddels door het particuliere 
bankwezen goeddeels wordt voldaan, 
wordt anderzijds erkend, dat het 
wegvallen van de door de PCGD/RPS 
verzorgde dienstverlening een 
verschraling van het aanbod zou 
betekenen. Met dit laatste wordt het 
element van gewenste maatschappe-
lijke dienstverlening in feite onder-
streept. 

Ik zal een aantal van deze thema's 
later nog wat nader uitwerken, maar 
waar het nu om gaat, is de vraag of 
de maatschappelijke elementen in de 
doelomschrijving van 1977 niet 
langer een bestaansgrond hebben. 
Naar onze volle overtuiging hebben 
ze die wel en voor de toekomst 
waarschijnlijk eerder meer dan 
minder. Daarom hebben wij een 
tweetal wijzigingsvoorstellen 
ingediend die aansluiten bij het 
ontwerp uit 1977, doch in een 
enigszins gewijzigde formulering. 

Om tot uitdrukking te brengen dat 
wij van de nieuwe instelling een 
actief marktgedrag ten behoeve van 
het publiek verwachten, spreken wij 
niet alleen over de continuïteit van de 
gewenste maatschappelijke dienst-
verlening, maar ook over de verbete-
ring ervan. Tevens willen wij een 
bevordering van het zo goed mogelijk 
functioneren van de markt voor 
financiële diensten. Dat is in onze 

ogen wel degelijk de taak van een 
Postbank wil zij zichzelf ten volle 
kunnen respecteren. 

Uit aanvaarding van die voorstellen 
vloeit uiteraard een aantal consequen-
ties voort. De doelomschrijving in de 
statuten zal moeten worden aange-
past, de beperkingen die in de 
statuten aan het takenpakket zijn 
gesteld, zullen moeten worden 
opgeheven. De voorkeur die wij al 
geruime tijd voor de omvorming van 
PCGD/RPS tot een Postbank hebben, 
brengt met zich dat ook wij hechten 
aan het wegnemen van institutionele 
verschillen in concurrentiepositie. 
Daarom stemmen wij in met het 
vervallen van de staatsgarantie, met 
gelijkheid in fiscaal regime en met 
een regeling ter zake van de oversol-
vabiliteit. Bovendien zal er een 
gelijkheid in toezichtstelsel gelden. 

Een gelijke concurrentiepositie 
vergt uiteraard ook dat de dienstver-
leningsmogelijkheden dezelfde zijn. 
Het is wrang te moeten constateren 
hoezeer de Nederlandse bankiersver-
eniging haar actie tegen alles wat 
riekt naar concurrentievervalsing tot 
en met naam en embleem toe, weet 
te combineren met de meest felle 
pleidooien tegen verruiming van de 
actieradius, niet alleen ten opzichte 
van het nu voorliggende voorstel, 
maar zelfs tegen het huidige taken-
pakket van PCGD/RPS. 

Het is evenzeer wrang te moeten 
constateren dat het kabinet in zijn 
voorstel alle inhoudelijk van belang 
zijnde verschillen in concurrentiepo-
sitie tracht weg te nemen, op de 
belangrijkste na, nl. dat van de 
dienstverlening. Het is een discrepan-
tie, een discrimintie, waarvoor wij in 
de stukken geen deugdelijke argu-
mentatie hebben kunnen vinden, of 
het zou de verwijzing naar het 
gesloten politieke compromis 
moeten zijn. De bewindslieden zullen 
begrijpen dat die verwijzing ons niet 
kan overtuigen. 

Ook als onze voorstellen inzake de 
doelstelling op voorhand van de hand 
worden gewezen, blijft de discussie 
over het takenpakket van groot 
belang. Het streven naar continuïteit 
van de instelling, waarvan artikel 1 
spreekt, vergt ons inziens uitdrukkelijk 
een grotere actieradius dan het 
kabinet mogelijk wil maken. Wat om 
te beginnen opvalt, is dat in de 
statuten een uitermate defensieve 
formulering wordt gekozen voor 
hetgeen wèl toelaatbaar is. Naast het 
begrip 'continuïteit van de instelling' 
staat het begrip 'handhaving van de 
positie in het betalingsverkeer' als 
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vereiste voor het mogen verlenen van 
kredieten, garanties en borgtochten. 

Voortdurend ligt de bewijslast bij 
de bedrijfsleiding om aan te tonen 
dat die positie gevaar loopt. Voortdu-
rend is er niet alleen de in de 
statuten gestelde kwalitatieve 
beperking, maar ook een politieke 
kwantitatieve rem via de woordjes 
'voor zover' aan het eind van artikel 
2. Dat schept onzekerheid, het risico 
van voortdurend geharrewar tussen 
directie en raad van commissarissen, 
dan wel tussen bedrijf en politiek, 
omdat het natuurlijk een illusie is te 
menen dat er niet bij voortduring 
maatschappelijke en politieke 
krachten zullen zijn die de ontwikke-
ling van activiteiten aan een restric-
tieve interpretatie van onduidelijke 
statuutsbepalingen zullen willen 
toetsen. De behoefte aan deze rem 
zien wij niet, omdat er reeds andere 
beperkingen gelden. 

De oversolvabiliteit wordt in hoge 
mate gebonden. De opbouw van 
expertise kost t i jd en er is geen reden 
om aan te nemen dat de normale 
bedrijfsorganen niet zouden weten te 
bewaken dat dit ook zorgvuldig 
geschiedt. De regering ondergraaft 
bovendien zelf een aangebrachte 
rem, als zij desgevraagd zegt dat het 
volstrekt normaal zou zijn als een 
commercieel functionerende instel-
ling niet alleen probeert haar positie 
te handhaven, maar die ook te 
versterken. 

Het jaarverslag dat in de afgelopen 
week is gepubliceerd, geeft een 
verder marktverlies van de PCGD aan 
wat betreft de zakelijke rekeningen. 
Dat komt omdat zakelijke rekening-
houders geen gelijkwaardig diensten-
pakket geboden kan worden. Het op 
elkaar afstemmen van de passieve en 
actieve zijde van de balans, vergt, 
teneinde verliessituaties als bij de 
rentestijging tegen te gaan, een meer 
flexible uitzetting van middelen en 
derhalve het verlenen van kredieten. 
De noodzaak om het wegvloeien van 
saldi tegen te gaan, wordt nog veel 
groter bij de totstandkoming van een 
nationaal betalingscircuit. Met deze 
aspecten verdragen zich niet goed de 
door de regering voorgestelde 
beperkingen, noch kwantitatief, noch 
kwalitatief. 

In haar advies van 16 november 
1983 schrijft de directie van De 
Nederlandsche Bank met betrekking 
tot de in de statuten gestelde 
beperkingen het volgende: 'Wij 
achten de argumenten hiervoor niet 
in alle opzichten overtuigend en op 

enkele plaatsen strijdig met het in de 
memorie van toelichting gegeven 
betoog en niet in het belang van een 
levenskrachtige, marktconform 
opererende postbank.' 

De directie wijst erop dat er geen 
belemmeringen zijn voor toetreding 
tot de markt door buitenlandse 
banken en dat verschillende ervan 
geheel of vrijwel geheel in handen 
zijn van een buitenlandse overheid. 
Een volgende citaat: 'Uit een oogpunt 
van marktconformiteit roept dit 
verschil in behandeling vragen op.' 
Kortom, wat Credit Lyonnais, 
voorheen Slavenburg, wel mag, mag 
de Postbank niet en dat wordt zelfs 
door de toezichthouder van het totale 
Nederlandse bankwezen met een 
traditioneel scherp oog voor de 
belangen van de reeds bestaande 
banken, niet begrepen. 

Ik citeer verder: 'Een beperking van 
het werkterrein van de Postbank ligt 
te minder in de rede, omdat de 
continuïteitsbeperkingen bij de PCGD 
zich vooral voordoen in de sfeer van 
de niet-particuliere rekeninghouders. 
Vele van de beperkende bepalingen 
zijn naar ons oordeel onvoldoende 
duidelijk en zouden in de praktijk 
moeilijk uitvoerbaar kunnen blijken of 
aanleiding kunnen geven tot belang-
rijke interpretatieverschillen en 
conflicten in het Nederlandse 
bankwezen. 

Ten principale is de bank van 
oordeel dat van de Postbank verwacht 
mag worden, dat zij als volwaardige 
mededinger in de bankmarkt haar 
diensten zal aanbieden. Een kredietin-
stelling die op belangrijke delen van 
het werkterrein van een bank 
onderworpen is aan beperkingen die 
de andere kredietinstellingen niet 
kennen, kan op langere termijn geen 
gezonde, zich marktconform gedra-
gende mededinger in de markt zijn.' 

Een vernietigend advies in mijn 
ogen van de directie van De Neder-
landsche Bank, uitmondend in de 
conclusie dat de beperkende 
bepalingen geschrapt dienen te 
worden. De verdediging van de 
regering in de schriftelijke voorberei-
ding was naar mijn oordeel niet 
zodanig dat de grond voor deze 
conclusie alsnog is komen te 
vervallen. Dat kon ook moeilijk. Er 
was een politiek compromis gesloten. 
Dat moet angstvallig worden 
bewaakt. In die situatie is het boek 
met het hoofdstuk van de argumenten 
dichtgeslagen. 

Wij kunnen met betrekking tot de 
statuten geen amendementen 
indienen, wel moties die de bedoeling 

hebben aan te geven in welke 
opzichten naar het oordeel van de 
Kamer de statuten gewijzigd zouden 
moeten worden. De regering heeft 
toegezegd aanvaarde moties te 
willen uitvoeren. Het lijkt mij noodza-
kelijk en gewenst dat elk van de 
voorgestelde beperkingen aan 
besluitvorming door de Kamer wordt 
onderworpen. 

Alvorens daartoe strekkende 
moties in te dienen, wil ik nog een 
enkel woord wijden aan een aantal 
van die beperkingen. De effectenbe-
middeling en wat daarmee verband 
houdt, is een activiteit die ook past 
bij de beperktere opzet van een 
retailbank. De memorie van toelich-
ting spreekt van een vooralsnog niet 
toegestaan element van het produkt-
aanbod. 

Het argument daarvoor is: de tot 
voor kort structurele verlieslatend-
heid. Wij kunnen de regering hierin 
niet volgen. Het kenmerk van een op 
afstand geplaatste bank is dat 
primair de bedrijfsleiding de bedrijfs-
economische toets op verichte en te 
verrichten activiteiten zet. Wanneer 
ergens geen muziek in zit, zal zij er 
vermoedelijk toch niet toe overgaan. 
Het argument van de verlieslatendheid 
geldt niet meer. Het is trouwens 
geen sterk argument, tenzij een 
marktordening wordt beoogd, 
waarbij aan de andere banken 
bewust een bepaald werkterrein 
exclusief wordt toevertrouwd. 
Daarvoor zijn dan echter andere 
argumenten nodig, die wij tot nu toe 
niet hebben gehoord. 

In het omgekeerde geval geldt een 
breed politiek streven om de drempels 
tot deelname in risicodragend 
vermogen zo klein mogelijk te doen 
zijn. Een activiteit van de Postbank 
zou daarin geheel passen. Ook als 
men het produktenpakket niet wil 
samenstellen vanuit het algemeen 
belang - en de regering wil dat niet -
dan kan men ten minste constateren 
dat deze activiteit het algemeen 
belang bepald niet doorkruist. Wij 
trekken derhalve de conclusie dat 
deze beperking behoort te worden 
weggenomen. 

De tweede beperking betreft de 
aan- en verkoop van vreemdevaluta. 
Valutatransacties kunnen zeer 
risicovol zijn, wordt in de memorie 
van toelichting gesteld. Ook hier is 
een grote mate van deskundigheid en 
ervaring vereist. Uiteraard zal die 
opgebouwd moeten worden en 
uiteraard zal het bedrijf de kosten 
van de benodigde investeringen 
moeten afwegen tegen de geraamde 
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opbrengst. Het Is evenwel paternalis-
tisch - bij het op afstand plaatsen 
van de bank - politiek risico's in deze 
sfeer op voorhand te willen afdekken, 
terwijl bovendien niet alle activiteiten 
in vreemde valuta riskant zijn. Ook 
hier kunnen we geen overtuigende 
argumentatie vinden voor de aange-
brachte beperking. 

In de memorie van antwoord werd 
aan het adres van de CDA-fractie 
geantwoord dat de aan de Postbank 
toegedachte binnenlandse functie 
- dat is een soort keuze vooraf van 
het kabinet - niet wegneemt dat 
daaraan bepaalde internationale 
activiteiten noodzakelijk complemen-
tair zijn. Daarmee zou voldoende 
rekening zijn gehouden. Wij zijn 
daarop al in het eindverslag uitvoerig 
ingegaan, nadat wij ons georiënteerd 
hadden op de betekenis van het 
lidmaatschap van PCGD/RPS van de 
internationale organisatie SWIFT. 
Daaruit vloeit volgens de regering 
niet automatisch voort dat vreemde-
valutarekeningen en rekening-cou-
rantkredieten in vreemde valuta 
mogelijk moeten zijn, omdat het hier 
gaat om nieuwe vormen van dienst-
verlening. 

In beginsel, zo wordt voorzichtig 
geconcludeerd, zal de Postbank geen 
nieuwe activiteiten in de sfeer van 
het buitenlandbedrijf verrichten. Ik 
betwijfel of daarmee de betekenis 
van het lidmaatschap van SWIFT, als 
internationaal communicatiesysteem 
van banken, door de regering op 
correcte wijze wordt gezien. Van 
belang is in elk geval dat veel 
cliënten in het buitenland geen 
girorekening hebben dan wel dat er 
in het buitenland geen girosysteem 
voorkomt en dat SWIFT het de PCGD 
mogelijk maakt, te communiceren 
met banken en hun cliënten in het 
buitenland. Dat zijn cliënten die in 
veel gevallen zaken doen in vreemde 
valuta en die daartoe saldi in die 
valuta aanhouden bij financiële 
instellingen. Ze krijgen via SWIFT 
rekeningen in vreemde valuta 
betaald. 

Van een risico voor de bank is 
daarbij op zich zelf helemaal geen 
sprake, want het risico is voor de 
cliënt; die betaalt en ontvangt in 
vreemde valuta. Zou de Postbank 
deze mogelijkheid niet hebben, dan 
vervalt een belangrijk argument vóór 
deelname aan SWIFT, alsmede voor 
de recente toetreding tot de Vereni-
ging van Deviezenbanken. Ten 
gevolge van dat lidmaatschap zijn 
onlangs tariefverhogingen voor het 

buitenlandse betalingsverkeer 
doorgevoerd. 

Des te vreemder is het dat aan de 
rekeninghouders niet de door hen 
gewenste faciliteiten kunnen worden 
geboden. In de stukken wordt 
gemeld dat van een onderzoek onder 
zakelijke rekeninghouders naar de 
behoefte aan faciliteiten in deze sfeer 
niets bekend is. Mij is echter gebleken 
dat een dergelijke behoeftepeiling 
wel degelijk heeft plaatsgevonden. 
Mijn vraag is, of dit alsnog bevestigd 
kan worden en wat de uitkomst van 
de peiling was. 

Ik denk dat het goed is, te concre-
tiseren waar onzes inziens meer in 
het bijzonder een bot t leneck lijkt te 
zitten. Als er ten gunste van een 
rekeninghouder betalingen binnenko-
men in vreemde valuta, moet hem 
worden gevraagd of hij het bedrag in 
guldens bijgeschreven wil krijgen. 
Wil hij dat in vreemde valuta - daar-
voor kan hij goede redenen hebben -
dan kan het bedrijf dat niet afwikkelen, 
maar moeten de gelden doorgeleid 
worden naar een bank. Daardoor 
vloeien middelen af. Ons is gebleken 
dat de relevante categorie rekening-
houders dit als zeer hinderlijk ervaart. 

Uiteraard is het voor de Postbank 
- wanneer deze situatie voortduurt -
een handicap. Het is een element van 
ongelijke concurrentieverhoudingen, 
dat te meer knelt omdat het een 
directe samenhang heeft met het 
betalingsverkeer en omdat er nu 
eenmaal steeds meer internationaal 
verkeer is. Bij ons nadere onderzoek 
bleek ons bovendien dat bij uitgaand 
buitenlands betalingsverkeer niet 
altijd het rekeningnummer van 
begunstigde bekend is. Dan is het 
nodig dat op verzoek van een cliënt 
een cheque in vreemde valuta wordt 
opgemaakt. Tot nu toe wordt 
daarvoor geen toestemming gegeven. 
Mijn voorstel is, deze voor de 
Postbank onlogische beperkingen op 
te heffen. Het is een zaak die niet 
expliciet wordt verboden in de 
statuten, maar het gaat mij om de 
beleidsuitspraak dat deze activiteiten 
- zeker als het om vreemde valuta en 
rekeningen gaat - worden toegestaan. 

Wat betreft de verzekeringsactivi-
teiten herhaal ik ons uitgangspunt 
dat er reden is om óf branchevreemde 
activiteiten door de banksector als 
geheel uit te sluiten óf verschil in 
concurrentiepositie te voorkomen 
tussen banken onderling. De regering 
wijst een uitbreiding van de verzeke-
ringsactiviteit af, omdat die niet 
nodig zou zijn om de continuïteit te 
waarborgen en zij verdedigt daarmee 

een verschil in behandeling. Wij 
menen dat hierbij van een te beperkt 
continuïteitsbegrip wordt uitgegaan. 

Kern van het probleem is, dat 
banken een breder en integraler 
pakket diensten kunnen aanbieden 
aan zakelijke rekeninghouders dan de 
PCGD. Dat leidt tot afvloeiing van 
saldi en tot verlies in marktaandeel. 
Die rekeninghouders hebben er een 
begrijpelijke hekel aan om die 
diensten van meer dan één instelling 
te betrekken. Wat is dus logischer 
dan dat de Postbank een voor het 
gehele bankwezen gebruikelijke 
dienst als deze kan verrichten? Ook 
hier wordt het de Postbank op 
voorhand onmogelijk gemaakt 
marktconform te opereren. 

Los van het meer principiële punt 
blijken er op onderdelen praktische 
problemen te zijn, die vatbaar dienen 
te zijn voor discussie. Ik noem twee 
voorbeelden. 

Het overlijdensrisico bij doorlopend 
krediet en persoonlijke leningen kan 
worden afgedekt, omdat de vergoe-
ding voor de collectieve dekking in 
het tarief is verdisconteerd. Bij 
hypotheken is dat niet het geval en 
daar mag dus niet worden verzekerd. 
Dit element is zo complementair aan 
de hypotheekverlening, dat het onzes 
inziens niet behoort te worden 
uitgesloten. Wij zien ook niet in 
waarom dat zou moeten. 

Wij vroegen in het eindverslag naar 
de mogelijkheid een onderscheid te 
maken tussen een vakantie- en een 
zakenreis. Dat moet op grond van de 
voorstellen worden gemaakt, omdat 
zakenreizen niet mogen worden 
verzekerd. Ons spreekt het absoluut 
niet aan dat de vraag of al dan niet 
mag worden verzekerd, moet worden 
bepaald op basis van criteria als het 
kennen van de cliënt dan wel de 
naam van de cliënt. De heer De Beer 
kwam bij een ander onderdeel van 
het wetsontwerp in wezen tot 
dezelfde conclusie en het verbaast 
mij, dat hij die conclusie wat betreft 
de verzekeringen niet trekt. Het is 
onwerkbaar en het leidt tot niets. 
Beslissend is en behoort te zijn het al 
dan niet toestaan van bepaalde 
verzekeringsvormen en volgens de 
stukken is nu een doorlopende 
reisverzekering niet toegestaan. 

Wat is evenwel het geval? Op de 
postkantoren is al een aantal maanden 
- ik heb dit de bewindslieden al doen 
toekomen een folder over reisver-
zekeringen beschikbaar, waarin voor 
degenen die vaker dan eenmaal per 
jaar naar het buitenland gaan als 
alternatief voor de gewone reisverze-
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kering de doorlopende reisverzekering 
al lang wordt aangeboden. Zowel 
voor vakantie- als zakendoeleinden is 
deze vorm bruikbaar. 

De veronderstelling van de heer De 
Beer, dat het een vorm zou zijn die 
alleen voor zakendoeleinden geschikt 
en bruikbaar is, lijkt mij onjuist. Iets 
wat niet mag volgens de nota naar 
aanleiding van het eindverslag, 
gebeurt in de praktijk al. De bewinds-
lieden moeten zich dus hebben 
vergist. 

Voor zover mij bekend - en ik 
vraag uitdrukkelijk een bevestiging 
daarvan - heeft de staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat zowel in 
1983 als in 1984 aan het Verbond 
van Verzekeraars, toen deze zijn 
beklag deed op dit punt, uitdrukkelijk 
als zijn standpunt te kennen gegeven, 
dat het een aanvaardbaar onderdeel 
van het pakket was, omdat er geen 
inhoudelijk verschil was met het al 
eerder geboden verzekeringspakket. 
Het enige verschil is de jaarpremie of 
een premie per reisperiode en niet 
het doel van de reis, omdat het ook 
bij deze verzekeringsvorm om 
vakantiereizen kan gaan. Ook de 
huidige reisverzekeringen kunnen 
overigens voor zakendoeleinden 
worden afgesloten. 

Ik vraag dus uitdrukkelijk aan de 
minister van Verkeer en Waterstaat 
of het juist is dat de staatssecretaris 
dit standpunt heeft ingenomen en 
tegenover derden heeft verdedigd en 
of het juist is of op grond van die 
stellingname de PCGD deze reisvorm 
aan het publiek heeft kunnen 
aanbieden. Als dit inderdaad het 
geval is, lijken er mij geen termen 
aanwezig te kunnen zijn voor zoiets 
als de door de heer De Beer aange-
kondigde motie. Om dit onderdeel 
van mijn betoog af te ronden, wil ik 
ten aanzien van de beperkingen op 
de activiteiten zoals in de statuten 
neergelegd - en dat moet door 
middel van een amenderende motie -
een vijftal uitspraken van de Kamer 
vragen. 

De heer De Beer (VVD): Begrijp ik 
goed dat het pleidooi van de heer 
Kombrink erop neerkomt, dat de 
Postbank weer eens extra concurren-
tie gaat aandoen aan enkele duizen-
den eenmans-, tweemans- of 
driemansbedrijfjes, die zich bewegen 
op het gebied van reisbemiddeling, 
reisverzekeringen of van verzekerings-
bemiddeling in het algemeen? Vindt 
hij het nu een overheidstaak om 
kleine middenstanders die extra 
concurrentie aan te doen? 

De heer Kombrink (PvdA): Mijn 
redenering mijnheer De Beer, is een 
andere: als er redenen zijn, vanuit een 
soort ordening van de markt, om 
branchevreemde activiteiten voor het 
bankwezen te beperken, bij voorbeeld 
met het doel dat u net schetste, dan is 
er reden dat te doen voor het gehele 
bankwezen. Dat kan en mag geen 
argument opleveren om één specifieke 
bank van die activiteit uit te sluiten. 
Waarom houdt u datzelfde pleidooi 
niet tegen het toch nog steeds niet 
geringe overheidsaandeel van de 
Nederlandse Middenstandsbank? Die 
kan daaraan ook volop deelnemen. 
Waarom houdt u dat pleidooi niet 
tegen de buitenlandse banken die op 
de Nederlandse markt opereren? 

Zodra u stappen begint te zetten 
op een weg naar het maken van 
onderscheid, naar het discrimineren 
tussen verschillende instellingen, 
gaat u naar mijn mening een heel 
riskante weg op waar u niet goed uit 
zult komen. Deze benadering bevat 
namelijk een element van grote 
willekeur. De beschermingsfunctie die 
u beoogt te vervullen, kan heel 
legitiem zijn. Dan moet je er als 
zodanig een debat over houden. Je 
moet er dan echter wel voor zorgen, 
dat non-discriminatoir voor het gehele 
bankwezen beperkingen worden 
aangebracht, waardoor andere 
sectoren meer in hun nering kunnen 
worden veilig gesteld. 

De heer De Beer (VVD): Nee, het is 
niet discriminatoir. Het maakt 
namelijk voor mij groot verschil of de 
overheid zich in een marktgebeuren 
begeeft of dat particuliere instellingen 
dat doen. Nogmaals, op hetgeen 
banken doen hebben wij als Tweede 
Kamer geen invloed. 

De heer Kombrink (PvdA): Tenzij u 
wilt, dat het geregeld wordt. 

De heer De Beer (VVD): Tenzij je 
daarvoor een wet maakt; daarin hebt 
u gelijk. 

De heer Kombrink (PvdA): Er is een 
structuurbeleid van de Nederlandse 
banken. U kunt de minister van 
Financiën aan zijn jas trekken over de 
inhoud van dat structuurbeleid. Die 
stuurt ons daar brieven over. 

De heer De Beer (VVD): Zolang de 
zaak reilt en zeilt op de huidige 
manier, hebben wij daarop geen 
invloed. Wij dragen echter wel 
politieke verantwoordelijkheid voor 
hetgeen de overheid doet, welke 
concurrentie zij kleine middenstan 
ders aandoet Ik heb er goede nota 
van genomen, dat de PvdA ervoor 

pleit dat deze mensen, die keihard 
werken voor hun brood, extra 
concurrentie wordt aangedaan, die 
absoluut overbodig is. De Postbank 
heeft die activiteit namelijk niet 
nodig! 

De heer Kombrink (PvdA): De 
principiële vraag die uiteraard ook 
doorwerkt in dit thema is en blijft 
allereerst of wij een Postbank willen, 
waaraan wij op kunstmatige wijze 
- niet vrijwillig gekozen maar in wet 
en statuten neergelegd - beperkingen 
meegeven inzake het takenpakket. Ik 
kijk daar fundamenteel anders tegen 
aan dan de heer De Beer doet. Dat is 
het algemene thema; wij maken 
daarin een andere keuze. Verder is 
de veronderstelling van de heer De 
Beer niet juist, dat wij geen invloed 
zouden kunnen uitoefenen op de 
vraag welke activiteiten door het 
particuliere bankwezen vervuld 
worden. Wij hebben een aantal keren 
brieven ontvangen van de minister 
van Financiën, die verslag deed van 
het voorgenomen structuurbeleid 
waarin ook de grenzen in bepaalde 
marktsegmenten voor de activiteiten 
van het bankwezen werden afgeperkt. 

Ik heb de VVD nog nooit horen 
zeggen - niet twee jaar geleden, niet 
vijf jaar geleden, niet tien jaar 
geleden - dat ten behoeve van die 
groepen die zich nu bezighouden met 
bemiddeling in verzekeringen, de 
activiteiten van het particuliere 
bankwezen in dezen aan banden 
moesten worden gelegd, terwijl de 
wettelijke instrumenten daartoe 
bestaan. U had die discussie dus al 
vele jaren lang kunnen voeren als die 
beschermingsfunctie u echt ter harte 
gaat. Mijn enige stelling is: of er zijn 
zodanige termen aanwezig dat wij tot 
een meer algemene beperking van 
activiteiten van het bankwezen 
moeten overgaan óf zij zijn niet 
aanwezig; het kabinet ziet ze niet. Ik 
ben vatbaar voor de eerstgenoemde 
discussie, maar als er op dat punt 
geen beweging komt, dan verwerp ik 
discriminatie voor net die instelling 
die nu in de markt gaat functioneren. 

Moties 

De Voorzitter: Door de leden 
Kombrink en Alders worden de 
volgende moties voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het ontbreken van 
het effectenbedrijf ten behoeve van 
natuurlijke personen een onnodige 
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beperking van het functioneren van 
de Postbank in haar relatie met de 
andere banken vormt; 

overwegende, dat uitbreiding van het 
effectenbezit onder de Nederlandse 
bevolking gewenst is; 

van oordeel, dat rekeninghouders 
van de Postbank de mogelijkheid 
moeten hebben effecten aan te 
houden; 

verzoekt de regering, de statuten van 
de op te richten Postbank zo te 
wijzigen dat de beperking vervat in 
artikel 2, lid 2, komt te vervallen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat op 20 mei as . de 
PCGD/RPS in het SWIFT-netwerk 
gaat deelnemen en betalingen in 
vreemde valuta zal ontvangen en 
moeten verrichten; 

overwegende, dat zakelijke rekening-
houders het ontbreken van de 
mogelijkheid vreemde valuta-rekenin-
gen aan te houden, als een ernstige 
beperking in het dienstenpakket 
ervaren, mede gezien de gehanteerde 
tarieven die in het buitenlands 
betalingsverkeer gelijk zijn aan die 
van de algemene banken; 

verzoekt de regering, haar bezwaren 
met betrekking tot de vreemde 
valuta-rekeningen te doen vervallen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de Nederlandse 
economie in sterke mate internatio-
naal is georiënteerd; 

overwegende, dat de PCGD/RPS lid 
is van de Vereniging van Deviezenban-
ken, en derhalve dezelfde tarieven 
voor het buitenlands betalingsverkeer 
hanteert als andere banken, maar 
niet wordt toegestaan hetzelfde 
produktenpakket te voeren; 

van oordeel, dat dit voor de PCGD/ 
RPS en de toekomstige Postbank een 
belangrijk concurrentienadeel vormt; 

verzoekt de regering, de beperkingen 
opgelegd aan de Postbank met 
betrekking tot rekening-courantkre-
dieten in vreemde valuta te doen 
vervallen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in de statuten aan 
het verlenen van andere diensten dan 
bank- en kassiersdiensten beperkin-
gen worden opgelegd; 

overwegende, dat het andere banken 
wel is toegestaan dergelijke diensten 
te verrichten; 

verzoekt de regering, de Postbank 
ook die andere diensten in haar 
produktenpakket op te laten nemen 
die voor andere Nederlandse 
kredietinstellingen zijn toegestaan, 
zowel voor natuurlijke als niet-natuur-
lijke personen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de beperkingen in 
het takenpakket van de Postbank met 
betrekking tot niet-natuurlijke 
personen, zoals geformuleerd in 
artikel 2, lid 3, van de statuten, 
verwarrend is; 

overwegende, dat voornoemde 
beperkingen ten behoeve van een 
evenwichtige ontwikkeling van de 
Postbank overbodig zijn, gezien de 
doelomschrijving van de bank; 

verzoekt de regering, de beperking 
gelegen in de passage 'met dien 
verstande enz.' in artikel 2, lid 3, van 
de statuten te doen vervallen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, worden deze moties 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgen respectievelijk de nrs. 26, 
27, 28, 29 en 30 (18346). 

De heer Kombrink (PvdA): Ik kreeg 
net het bericht door dat de stand bij 
Hongarije-Nederland 0-1 is. 

De Voorzitter: Dank u voor deze 
mededeling. 

De heer Kombrink (PvdA): De 
concrete kwesties die ik bij de 
beperking van de actieradius aan 
de orde heb gesteld, geven mijns 
inziens aan hoe ongelukkig de poging 
is uitgevallen om kwalitatieve 
beperkingen te formuleren. Ook de 
fractie van het CDA moet dat hebben 
ingezien toen zij in de voorbereiding 
vroeg naar het oordeel over de 
suggestie van professor Bosman om 
van zulke beperkingen af te zien en 
alleen kwantitatieve grenzen te 
stellen, aansluitend bij de wijze 
waarop De Nederlandsche Bank 
handelt op basis van de Wet toezicht 
kreditwezen. Wij menen dat ook de 
behoefte aan dit soort beperkingen, 
vanwege andere bestaande remmen, 

beperkt is. Het is en blijft echer een 
interessante alternatieve invalshoek 
voor de keuze die het kabinet heeft 
gedaan. 

Het helpt interpretatieverschillen 
voorkomen, verschillen waarvan je 
niet, zoals de regering doet in de 
memorie van antwoord, kunt zeggen, 
dat zij geen probleem vormen, omdat 
de beroepsmogelijkheden zo beperkt 
zijn. De vrees bij voorbeeld voor een 
ingrijpende verstoring van de markt 
voor zakelijke kredieten ten gevolge 
van een entree van de Postbank op 
dit markt kan door de benadering van 
Bosman extra worden weggenomen. 
Het tegen zijn suggestie aangevoerde 
bezwaar lijkt ons allerminst overtui-
gend. 

Er is gesteld, dat het niet denkbeel-
dig is dat er een gedrag door in de 
hand wordt gewerkt om de gegeven 
ruimte zo snel mogelijk op te vullen, 
waarna er vervolgens opnieuw 
discussie ontstaat over de plaats van 
de grenzen. Zijn basisgedachte is 
- daaraan gaat de regering naar mijn 
mening toch te zeer voorbij - om 
marktverstoring tegen te gaan en een 
zorgvuldige marktintroductie te 
bevorderen. Wij zien niet in, dat die 
doeleinden niet heel goed via zijn 
benadering kunnen worden gereali-
seerd. 

De regering moet niet doen alsof 
met haar benaderingswijze van in 
sterke mate kwalitatieve criteria niet 
steeds opnieuw discussie zal 
ontstaan. Dat zal zelfs in hogere 
mate het geval zijn, omdat iedere 
nieuwe activiteit en iedere uitbouw 
van bestaande activiteiten aan 
bedrijfseconomische criteria als 
continuïteit en rendement moeten 
worden getoetst. 

Wij hebben daarom, de interesse 
van de CDA-fractie uit de stukken 
kennend, de gedachte van Bosman 
geoperationaliseerd in een amende-
ment dat de minister de bevoegdheid 
geeft om grenzen te stellen. De nu in 
de statuten genoemde beperkingen 
kunnen dan geheel of goeddeels 
worden geschrapt. Ik heb dat 
amendement nog niet ingediend. 
Mijn vraag aan de CDA-fractie is - ik 
vrees echter het antwoord, gehoord 
het betoog van de heer Wolters - of 
hier een zinvol compromis met de 
PvdA-fractie denkbaar is in een 
poging om wetsvoorstel en statuten 
te verbeteren. 

Heeft u, mijnheer Wolters, de 
ruimte in die richting? U heeft ook in 
uw betoog wederom de heer Bosman 
ten tonele gevoerd. Het is of een 
lippendienst die u dan bewijst, omdat 
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u toch nog wat op te merken moet 
hebben, of u meent het serieus en u 
zegt: ik heb de politieke ruimte om 
dat als alternatief voor de benadering 
van het kabinet te overwegen en ik 
heb de vrijheid om op dat punt af te 
wijken van het wetsvoorstel. Ik kan 
niet precies beoordelen, wat de 
strekking is van het politieke compro-
mis en hoeveel onderdelen dat 
betrof. De vraag is dus aan u, 
mijnheer Wolters. 

De heer Wol ters (CDA): Ik heb het 
alternatief-Bosman genoemd, omdat 
ik met de heer Kombrink en anderen 
inzie, dat een kwalitatieve beperking 
via de statuten nooit waterdicht kan 
zijn. Ik heb de regering gevraagd, of 
dit alternatief een begaanbare weg 
is. In mijn eerste termijn heb ik 
gezegd, dat ik nog niet overtuigd was 
van de argumenten tegen het 
voorstel-Bosman. Ik denk dan met 
name aan het argument: dan gaat de 
directie van de Postbank die ruimte 
acuut invullen en dan begint de 
discussie opnieuw. Ik kan mij niet 
voorstellen, dat een verstandige 
directie van de Postbank ernaar zal 
streven, dat gat meteen in te vullen. 

De heer Kombrink (PvdA): Dan zijn 
wij het op dat punt eens. 

De heer Wol ters (CDA): Op dat punt 
zijn wij het inderdaad eens. Ik wacht 
nu met spanning het antwoord van 
de regering af. 

De heer Kombrink (PvdA): Daar u 
de argumenten tot nu toe niet erg 
overtuigend vond, vraag ik u, of u nu 
al op voorhand weet dat u het 
antwoord in eerste termijn van de 
regering overtuigend moet vinden. Of 
heeft u ruimte voor een zakelijk 
oordeel over een eventueel amende-
ment op dit punt? De heer De Beer 
sprak over een politiek compromis. 
Er is natuurlijk beraad geweest over 
dit wetsontwerp, bij voorbeeld met 
fractievoorzitters. Er ligt een verplich-
ting. Ik begrijp dat wel. Dat is niet 
eens iets waarvan je zegt: o, schande! 
Die dingen kunnen gebeuren, omdat 
je er anders niet uit komt. Mijn 
simpele vraag is nu: heeft u de ruimte 
om een zakelijk oordeel te vellen over 
een eventueel amendement van ons 
a la het alternatief-Bosman of zegt u 
dat u nu al op voorhand weet dat u 
het moet verwerpen? Wij hebben dat 
amendement overigens in overleg 
met professor Bosman, die overigens 
geen partijgenoot van mij is, opge-
steld. 

De heer Wolters (CDA): Collega 
Kombrink spreekt over een compro-
mis. Een compromis is altijd verstan-
dig, zeker ook in dit geval. In dit 
compromis is een beperking van de 
actieradius aan de orde. Dat moet je 
op een goede en verstandige wijze 
doen. De wijze waarop dat moet 
gebeuren, maakt geen onderdeel uit 
van het compromis. Het moet in 
ieder geval op een goede manier 
gebeuren. Ik wacht daarom met 
grote spanning het antwoord van de 
regering af. 

De heer Kombrink (PvdA): U heeft 
dus de ruimte om daar in vrijheid 
over te oordelen. 

De heer Wol ters (CDA): Ik wil nog 
een keer opmerken dat de CDA-fractie 
niet voor de vaak vragen aan de 
regering stelt. 

De heer De Beer (VVD): Ik wil de 
heer Kombrink ook een vraag stellen, 
want ik ben een beetje verbaasd. Ik 
geloof dat het zelden of nooit in dit 
huis is voorgekomen dat een fractie, 
laat staan een oppositiefractie, de 
vraag of zij een amendement moet 
indienen of niet laat afhangen van de 
voorafgaande goedkeuring van een 
van de regeringspartijen. Wij hebben 
veel meegemaakt in dit huis, maar dit 
naar mijn mening nog nooit. 

De heer Kombrink (PvdA): In dit 
verband is dit heel verklaarbaar. Het 
is de heer De Beer wellicht opgevallen 
dat ik uitgesproken heb dat wij zelf 
aan het toepassen van kwantitatieve 
beperkingen a la Bosman niet zo'n 
grote behoefte hebben. Het is dus 
niet iets dat past in onze voorkeurspo-
sitie. Ik doe het dus in het kader van 
hetzelfde waarover de heer De Beer 
ook onderling gesproken heeft; ik 
bied een compromis aan. 

Ik bekijk of er met de gedachte die 
niet geheel de onze is door de 
CDA-fractie wel of niet kan worden 
ingestemd teneinde het wetsontwerp 
binnen de grenzen van het politiek 
haalbare te verbeteren. Ik kom er dus 
niet onmiddellijk mee, want dat zou 
betekenen dat het iets zou zijn dat 
onze voorkeur heeft. Dat is niet het 
geval. Daarover heb ik net vijf moties 
ingediend. Ik probeer een tussenweg 
en spreek dat ook open uit. Ik kijk u 
beiden recht in de ogen. Ik vraag dus 
of dit een kans maakt op onderlinge 
bespreking. Zegt u het maar. Het kan 
ook zijn dat u zegt dat hieraan niet 
gedacht behoeft te worden. Dan hoef 
ik er niet aan te beginnen. 

De heer Wol ters (CDA): Ik geef ook 
nog een reactie. Ook ik kijk de heer 
Kombrink recht in de ogen als ik 
vraag of hij op voorhand al iets kan 
zeggen over zijn eindoordeel over het 
wetsontwerp in relatie tot dit 
amendement. 

De heer Kombrink (PvdA): Als het 
amendement van Bosman wordt 
aangenomen, dus als wij het erover 
eens worden, beloof ik u dat mijn 
fractie voor het wetsontwerp zal 
stemmen. 

De Voorzitter: Ik verzoek de heer 
Kombrink zijn betoog voort te zetten. 

De heer Kombrink (PvdA): Voorzit-
ter! Als de heer Wolters enige ruimte 
heeft, zou hij ook tegemoet kunnen 
komen aan een ander, door hem zelf 
in de voorbereiding opgeworpen 
probleem, namelijk hoe de beperking 
van de actieradius ten principale 
moet worden bezien tegen de 
achtergrond van de ontwikkeling van 
particuliere spaarbanken tot algeme-
ne banken. De beletselen daarvoor 
zijn in de Kamer uitdrukkelijk uit de 
weg geruimd. De regering spreekt 
ook van haar kant over symptomen 
van hetzelfde gebeuren en erkent 
zelfs dat de geleidelijkheid van de 
spaarbanken daarbij in belangrijke 
mate bepaald wordt door de regels 
ten aanzien van de solvabiliteit. Dat 
regelvermogen is er ook bij de 
Postbank. 

Er resteren dan dus nog slechts 
twee argumenten om toch een 
verschil in behandeling te rechtvaar-
digen. De Postbank heeft allereerst 
een betere uitgangspositie door de 
aanwezigheid van het girocircuit. Ik 
zie niet hoe dat als zodanig een 
bezwaar kan zijn. Daarnaast zegt de 
regering dat de duidelijk nog resteren-
de band met de overheid het 
principieel minder wenselijk maakt 
om de particuliere markt verder te 
betreden. 

Dat laatste blijft mij in de oren 
naklinken. Het is ook de positie die 
de heer De Beer heeft verdedigd. In 
de stukken wordt geprobeerd 
richting VVD te doen alsof er 
geprivatiseerd wordt bij het leven. 
Men probeert op die manier de VVD 
zo veel mogelijk tegemoet te komen. 
Het is natuurlijk ook niet te ontkennen 
dat er in hoge mate wordt geprivati-
seerd. De principiële slag wordt 
geslagen in de ogen van het kabinet. 
Later kan dan nog wel bezien worden 
wat er met de aandelen moet 
gebeuren. Dat is echter niet het 
hoofdpunt. 
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Feit is dat de afstand tot de politiek 
in het wetsvoorstel uitermate groot 
wordt gemaakt. Als het van pas 
komt, wordt echter de band met de 
overheid weer van stal gehaald om te 
verdedigen dat de Postbank, wat de 
actieradius betreft, in hoge mate 
onthouden wordt wat de spaarbanken 
in een vergelijkbare positie wel 
mogen. Ik vind dat in hoge mate een 
inconsequente gelegenheidsargu-
mentatie. Ik dacht in de stukken te 
proeven dat het CDA dat ook inzag. 

De vraag is welke consequenties 
daaraan worden verbonden. Mag de 
terughoudendheid in actieradius ook 
in de toekomst pas worden opgeheven 
als de bank verder van het overheids-
imago wordt ontdaan, dus wanneer 
aandelen worden verkocht en/of de 
band met de postinrichtingen wordt 
doorgesneden? In wezen heeft de 
heer Wolters deze vraag bevestigend 
beantwoord door te zeggen dat zo de 
relatie ligt. Daarmee steunt de 
CDA-fractie in essentie de stelling 
van de regering. 

Ik vind dat uitermate teleurstellend, 
omdat het ook afbreuk doet aan de 
mogelijkheden in de komende jaren, 
wanneer handhaving van de positie 
van het bedrijf en de continuïteit van 
het bedrijf dat vragen, om tot 
uitbreiding van de actieradius te 
komen. Dat zou, als ik het goed zie 
- men spreke mij tegen als het niet 
het geval is - tegelijkertijd gepaard 
moeten gaan met het nog losser 
maken van de band met de overheid. 

Een belangrijke technische 
beperking voor de activiteit van de 
Postbank vloeit voort uit de regeling 
inzake de solvabiliteit. Des te 
beperkter het eigen vermogen, des te 
geringer de kredietverlening immers 
kan zijn. Dus moet bestaand eigen 
vermogen worden omgezet in 
leningen van de staat aan het bedrijf, 
een soort van gelegaliseerde roof die 
uit een oogpunt van vermijding van 
concurrentie-ongelijkheid als 
beheersingsmethode overigens heel 
aanvaardbaar kan zijn, mits er dan 
niet ook nog eens andere beperkingen 
worden gesteld. Dat blijft de funda-
mentele contradictie in het wets-
ontwerp: enerzijds marktconformiteit 
en anderzijds tegelijkertijd een 
fundamentele ondermijning ervan. 

Wij hebben daarnaast een wezenlijk 
bezwaar tegen de uitwerking. Er 
wordt in de artikelen 4 en 5 van de 
wet vergeleken met de gemiddelde 
solvabiliteitspositie van het Neder-
landse bankwezen. De positie van de 
individuele instellingen verschilt 
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nogal. De keuze van de maatstaf op 
dit punt heeft dus niet onbelangrijke 
gevolgen. Essentieel daarbij is dat 
het kabinet wat betreft de actieradius 
niet kijkt naar de positie van het 
gemiddelde bankwezen. 

Er is voor ons maar een zuivere 
benadering: zolang er beperkingen in 
de actieradius gelden, dient er 
vergeleken te worden met de 
solvabiliteitspositie van vergelijkbare 
bankinstellingen. Dat zijn de RABO-
bank en de spaarbanken die zich 
willen omvormen tot algemene bank. 
Het argument van de regering om 
dat niet te doen is dat de Postbank 
met een balans en produktenpakket 
van start gaat, die met geen van de 
bestaande instellingen overeenko-
men. Dat is geen deugdelijk argument 
voor het nemen van een gemiddelde. 
Het is juist een argument om naar de 
meest vergelijkbare instellingen te 
kijken. 

Het tweede argument, dat relatering 
aan een bepaald type instelling bijna 
onvermijdelijk tot een zekere ongelijk-
heid aanleiding zou geven, kan ik om 
dezelfde reden niet vatten. Juist het 
kabinetsvoorstel schept een ongelijk-
heid die er niet behoort te zijn. Dat 
de positie van RABO-bank en 
Postbank niet identiek is, is ons ook 
bekend maar dat wil niet zeggen, 
zoals de regering wel in de stukken 
doet, dat iedere vergelijking mank 
gaat. Ook zij erkent elders, dat zich 
qua balans en activiteiten een 
vergelijking met de RABO-bank 
opdringt. Zelfs als de vergelijking 
mank gaat, blijft de vraag welke 
vergelijking het meeste mank gaat, 
de vergelijking met het gemiddelde 
bankwezen, die van de regering, of 
de vergelijking met de meest 
vergelijkbare instellingen. Ik vind dat 
het de eerste is. 

Blijft over dat de benaderingswijze 
van de regering het voordeel zou 
hebben dat de schijn wordt vermeden 
als zou de Postbank zich in haar 
concurrentie vooral op een bepaalde 
bankinstelling zou richten. Feitelijk is 
dat natuurlijk helemaal niet zo, zoals 
de regering er zelf haastig aan 
toevoegt. De Postbank zal in onze 
opzet een betere concurrent zijn van 
het hele bankwezen, niet van één 
bepaalde marktpartij. En wat de 
schijn betreft: de schizofrene 
benadering van de regering wekt de 
indruk, dat behoefte bestaat aan een 
zekere bescherming van bestaande 
instellingen. Als daartoe een objectie-
ve aanleiding bestaat, zou ik dat 
graag horen. Dan kunnen wij het 
argument wegen. Het is tot nu toe 
echter nimmer als argument gebruikt. 

Postbank 

Kortom, ook op dit onderdeel van 
het wetsontwerp deugt de argumen-
tatie niet. Om die reden heb ik bij 
amendement voorgesteld de passage 
over de gemiddelde solvabiliteitspo-
sitie van het bankwezen uit de 
artikelen 4 en 5 te schrappen. Dit 
sluit ook aan bij wat de regering zelf 
vervolgens zegt over de wenselijkheid 
met specifieke factoren rekening te 
houden die de Postbank betreffen. Er 
zal immers geen sprake zijn van een 
grammenweegschaal of van een 
mechanische rekensom. 

Er zal moeten worden gekeken 
naar specifieke elementen in de 
balansstructuur van de Postbank en 
naar andere bijzondere omstandighe-
den. Dat betekent dat in de wetstekst 
toch al gekozen moest worden voor 
de vage formulering dat de solvabili-
teitspositie niet onevenredig mag 
afwijken van het gemiddelde. Ons 
amendement maakt het mogelijk én 
rekening te houden met de bijzondere 
aspecten èn meer te kijken naar de 
positie van vergelijkbare instellingen. 
Mijn taxatie is dat dit een verschil in 
startvermogen zou opleveren van 
twee a drie miljoen. Dat is dus geen 
revolutie. Er blijft ook dan sprake van 
een aanzienlijke binding van de 
oversolvabiliteit in de vorm van 
leningen. 

Ik moet dan wel benadrukken dat 
de soortgelijke bepaling in artikel 5 
nog een geheel andere, een meer 
crucialer strekking heeft dan in artikel 
4. In artikel 5 gaat het om een 
criterium voor het conversierecht van 
nu af te sluiten leningen. Stel dat een 
volgend kabinet een verdere uitbouw 
van de activiteiten van de Postbank 
wenselijk acht. Dat zou toch kunnen? 
Om die mogelijk te maken moet de 
eigen vermogenspositie in eerste 
aanleg verbeterd worden. Door de 
ruimte voor kredietverlening te 
benutten wordt de ratio vervolgens 
weer wat naar beneden gedrukt. 

Als ik het goed zie verhindert 
artikel 5 een volgend kabinet te 
kiezen voor een solvabiliteitspositie 
die onevenredig afwijkt van het 
gemiddelde van het Nederlandse 
bankwezen. Er is dan bij een uitbrei-
ding van activiteiten in de toekomst 
niet alleen een wijziging van de 
statuten, maar wel degelijk ook een 
wetswijziging nodig. Dat is een 
onnodige en onjuiste dubbele 
vergrendeling voor eventuele 
toekomstige wijzigingen in het 
beleid. 

De fractie van het CDA heeft de 
neiging vertoond de kwestie van de 
verdere uitbreiding van de actieradius 
in de tijd naar voren te schuiven 
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onder het stilzwijgende motto dat 
niet al het goede ineens bereikt kan 
worden. Ze suggereerde zelfs op een 
bepaald moment de parlementaire 
procedure voor statutenwijzigingen 
maar te schrappen, zodat de taakuit-
breiding in de toekomst wat flexibeler 
en geruislozer zou kunnen plaatsvin-
den. Dan is het logisch dat zeker ons 
amendement op artikel 5 sympathie 
bij die fractie kan ondervinden. Is dat 
ook het geval? 

Als extra reden is daarvoor aan te 
voeren dat de regering in de memorie 
van antwoord erkent dat bij een 
ongunstig scenario van stijgende 
rente en krapper wordende rentemar-
ge zonder aanvullende maatregelen 
de rentabiliteit en de solvabiliteitspo-
sitie aanmerkelijk terugvallen. Wij 
hebben in de afgelopen jaren kunnen 
zien dat zo'n situatie niet denkbeeldig 
is. Houdt daar dan ook, zo is onze 
conclusie, in hogere mate op 
voorhand rekening mee, net als met 
de onzekere effecten die aan de 
eventuele invoering van een nationaal 
betalingscircuit zijn verbonden. 

Ik sprak al even over de wijzigings-
procedure voor de statuten, neerge-
legd in artikel 10. Dat onderdeel kun 
je politiek-tactisch en ook meer 
principieel bezien. Zonder die 
procedure kunnen taakuitbreidingen 
sneller en wellicht geruislozer 
plaatsvinden. Ook het tegenoverge-
stelde kan overigens gebeuren, er 
kunnen alsnog beperkingen worden 
doorgevoerd. Het hangt helemaal af 
van de aard van het kabinet, het is 
een tweesnijdend zwaard. Wij 
wensen de zaak meer principieel te 
bezien. Wij delen de argumenten van 
de regering voor de opneming van 
artikel 10. 

De politiek bepaalt in dit debat de 
opzet van de Postbank, dezelfde 
politiek dient later wezenlijke 
wijzigingen te bepalen, in welke 
richting dan ook. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat het parlement 
natuurlijk altijd de mogelijkheid heeft 
de Staat als deelnemer, als aandeel-
houder, te vragen de statuten te 
wijzigen en, bij voorbeeld, beperkin-
gen in de taken te schrappen. In de 
memorie van antwoord wordt in dat 
kader vermeld dat natuurlijk ook de 
aandeelhouder het initiatiefrecht tot 
wijziging van de statuten heeft, al is 
dat in de ontwerpstatuten nergens 
uitdrukkelijk geregeld. 

Er bestaat nog een mogelijkheid 
dat de minister hiermee bedoeld 
heeft dat hij bereid is de ontwerp-sta-
tuten op dat punt aan te passen. Dat 

was mij niet helemaal duidelijk, maar 
dat hoor ik dan gaarne van hem. Dan 
is er helemaal duidelijkheid en 
zekerheid. Ik wil op dit punt in ieder 
geval nog één verzekering van de 
minister hebben. Omdat de wens tot 
statutenwijziging in de politiek kan 
opkomen, weet je nooit of de raad 
van commissarissen, die, als de 
bewindslieden hun zin krijgen, in 
meerderheid niet uit de overheids-
sfeer komt, maar door coöptatie 
wordt samengesteld, die wens ook 
zal effectueren. Dat lijkt mij een 
vereiste gegeven de zware politieke 
besluitvorming waarmee wij nu bezig 
zijn. 

Ik ondersteun de opzet ten 
principale, maar ik heb wel moeite 
met de beperking van de parlemen-
taire procedure tot een wijziging van 
de statuten met betrekking tot doel 
en werkzaamheden. Er staan meer 
essentiële zaken in de statuten. 

Ik zie nog steeds geen goede 
reden om die erbuiten te laten. Ik 
denk aan de wijze van benoeming 
van de raad van commissarissen, ik 
denk aan de verdeling van bevoegd-
heden tussen de bedrijfsorganen en 
ik denk aan de winstverdelingsrege-
ling als drie concrete thema's. 
Waarom zijn dat geen elementen van 
zodanige aard, dat deze in hetzelfde 
bredere verband via de artikel 
10-procedure behandeld zouden 
dienen te worden? Dat daarop 
wellicht het tussen CDA en VVD 
gesloten politieke compromis in 
mindere mate betrekking heeft dan 
op het vraagstuk van doel en 
werkzaamheden mag natuurlijk niet 
automatisch richtinggevend zijn voor 
de positie van het parlement als 
geheel, die in de toekomst zal 
ontstaan. Daarom vraag ik ook aan 
de twee regeringsfracties, zich op dit 
punt zonder vooringenomenheid 
nader te beraden, dus of artikel 10 
wel voldoende breed is opgezet. Ik 
heb in ieder geval een voorstel 
ingediend om de opzet te verbreden. 

Een ander hoofdthema wordt 
gevormd door de band met de 
overheid. Er is al geconstateerd, dat 
de opzet, die de regering kiest, in 
hoge mate uitgaat van het ontbreken 
van een feitelijke binding tussen 
overheid en bank. De keuze voor een 
privaatrechtelijke rechtsvorm wordt 
gebracht als een vorm van privatise-
ring.De in het wetsvoorstel van 1977 
opgenomen politieke bevoegdheden 
zijn geschrapt. 

Voorgesteld wordt, slechts een 
minderheid aan overheidscommissa-
rissen te benoemen. Alle mogelijkhe-

den zijn opengelaten om nieuwe 
aandeelhouders aan te trekken dan 
wel staatsaandelen af te stoten. Mijn 
fractie kijkt op een heel andere 
manier aan tegen de relatie tussen 
overheid en Postbank. Ik zal dit op 
enkele hoofdpunten concreet 
uitwerken en ik zal tegenvoorstellen 
doen. 

Daaraan voorafgaand merk ik op 
dat ook in onze benadering directie 
en raad van commissarissen in een 
redelijke zelfstandigheid het belang 
van de vennootschap moeten kunnen 
dienen. Net zo min als de politiek 
zich pleegt te bemoeien met het 
dagelijks beleid van andere staatsbe-
drijven, dient dat het geval te zijn bij 
de Postbank. 

Verder merk ik vooraf op dat wij 
ondanks onze uitdrukkelijke voorkeur 
voor een rechtspersoon sui generis 
niet tot een amendement daartoe 
hebben kunnen komen. De voorkeur 
in die richting wordt voor ons bij 
voorbeeld bepaald, door het feit dat 
dit een wijziging in de rechtspositie 
van het personeel niet nodig zou 
hebben gemaakt en dat dit een goed 
regelen van de band tussen overheid 
en bedrijf eenvoudiger zou doen zijn. 
Het zou echter een heel ingrijpend 
amendement hebben moeten zijn; 
daarom hebben wij daarvan afgezien. 
Binnen de keuze die het kabinet heeft 
gemaakt zien wij voldoende mogelijk-
heden om onze denkbeelden toch in 
te brengen. Collega Alders zal op dit 
punt nader ingaan, gegeven de 
overlegsituatie met de bonden. 

Het eerste aspect, dat in de 
concrete uitwerking van belang is, is 
het aandeelhouderschap. Dit heeft 
overigens alleen materiële betekenis 
wanneer je de daaraan verbonden 
mogelijkheden en rechten ook wenst 
te benutten. Er is derhalve een 
samenhang tussen onze voorstellen. 
Het wetsvoorstel houdt volop open 
dat na verloop van een aantal jaren 
wordt bezien wanneer en in welke 
vorm verkoop van aandelen zou 
kunnen plaatsvinden. 

De aankondigde wijziging van de 
Comptabiliteitswet houdt in dat van 
verkoop achteraf mededeling aan de 
Kamer wordt gedaan. Met betrekking 
tot de Postbank heeft de regering in 
de stukken op ons verzoek toegezegd 
dat het parlement over voornemens 
tot verkoop vooraf zal worden 
geïnformeerd. Waarvoor dank. 

Wij kunnen daarmee niet volstaan. 
Gezien de doelstelling die wij de 
Postbank willen geven, menen wij dat 
een blijvend aandeelhouderschap 
vastgelegd dient te worden. Als er in 
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de toekomst redenen aanwezig zijn dit 
te veranderen, kan en behoort dit via 
een expliciete wetsbehandeling te 
geschieden, omdat het om een vrij 
ingrijpende zaak gaat. Ik heb derhalve 
een amendement ingediend om vast 
te leggen dat de aandelen in handen 
van de Staat zijn. 

Tegelijkertijd sluit ik de mogelijkheid 
niet uit dat in de toekomst werknemers 
in het vermogen van het bedrijf 
zouden willen deelnemen. Voorlopig 
begrenzen wij dit op een op zichzelf 
vrij ruime marge van 10%. Langs deze 
weg kan het overheidskarakter van 
het bedrijf worden veilig gesteld en is 
instemming van de medewetgever 
uitdrukkelijk nodig om dit veranderen. 
Tegelijkertijd wordt ingespeeld op een 
criterium dat de regering zelf essentieel 
acht voor het verlenen van de B-3 
status aan de Postbank en dit is weer 
relevant voor de kwestie van de 
pensioenrechten. 

Ons voorstel doorbreekt bovendien 
de relatie, die de regering impliciet in 
de stukken legt tussen het verder 
vergroten van de afstand en de 
vergroting van de actieradius. Dit 
laatste zal naar ons idee volstrekt op 
eigen merites moeten worden 
beoordeeld. Tot slot neemt ons 
amendement de mogelijkheid weg 
dat door de emissie van nieuwe 
aandelen of de conversie van 
leningen wijzigingen in het aandeel-
houderschap optreden. 

Deze beslissingen zijn weliswaar 
onderworpen aan de goedkeuring 
van de aandeelhoudersvergadering 
maar het is sterk de vraag, of 
daarmee tijdig een parlementaire 
zeggenschap kan worden verkregen. 
Uit deze benadering en de daarbij 
gewisselde argumenten vloeit 
overigens wèl voort dat ook met deze 
optiek bezien de regels voor conversie 
van door de staat aan het bedrijf 
verstrekte leningen worden 
gewijzigd en niet worden gebonden 
aan de gemiddelde solvabiliteit van 
het bankwezen. 

Een tweede aspect betreft de 
benoeming van overheidscommissa-
rissen. De regering vindt de benoe-
ming van drie overheidscommissaris-
sen ruimschoots voldoende. Wij 
delen dit oordeel niet. Wij wensen 
wel énige afstand tussen overheid en 
bedrijf maar wij hebben er geen 
behoefte aan, die afstand zo groot 
mogelijk te doen zijn. Daarom stellen 
wij voor, ten minste de meerderheid 
van de raad uit door de overheid 
benoemde commissarissen te doen 

bestaan in plaats van deze te doen 
coöpteren. Dit maakt het ook 
mogelijk, de samenstelling van de 
raad pluriformer te doen zijn dan bij 
menige particuliere bank het geval is. 
Vanwege het belang, dat wij hechten 
aan de positie van het personeel en 
aan de ontwikkeling van de werkgele-
genheid stellen wij bovendien voor, 
dat ook de minister van Sociale 
Zaken het recht verkrijgt op benoe-
ming van een commissaris. In 
verband hiermee heb ik een motie 
opgesteld. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Kombrink en Alders wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de taken van de 
Raad van Commisarissen van de 
Postbank voor de aandeelhouders 
van groot gewicht zijn; 

overwegende, dat bij benoeming van 
de meerderheid van de Raad van 
Commissarissen door coöptatie deze 
eenzijdig zou kunnen worden 
samengesteld; 

van oordeel, dat de Raad van 
Commissarissen van de Postbank 
pluriform moet worden samenge-
steld; 

voorts van oordeel, dat het in de rede 
ligt de staatsdeelneming in de 
Postbank tot uitdrukking te laten 
komen in de mate waarin de staat als 
aandeelhouder de leden van de Raad 
van Commissarissen benoemt; 

verzoekt de regering, de statuten zo 
te wijzigen, dat de grootaandeelhou-
der, i.c. het kabinet, de meerderheid 
van de Raad van Commissarissen 
benoemt, waarbij minimaal twee 
leden op voordracht van de minister 
van Financiën, één op voordracht van 
de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en één op voor-
dracht van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 31 (18346). 

De heer Kombrink (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! Artikel 14 van de 
statuten regelt een goedkeuringsbe-
voegdheid van de raad van commis-
sarissen ten aanzien van een serie 
besluiten, waaronder die betreffende 

gedwongen ontslagen. Wij bepleiten 
dat daaronder óók wordt gebracht de 
situatie, waarin er sprake is van een 
forse vermindering van het perso-
neelsbestand, zij het zonder gedwon-
gen ontslagen, derhalve door 
natuurlijk verloop. Immers, ook dat 
lijkt ons een zeer ingrijpende situatie. 
Ons voorstel is erop gericht, ook dit 
aspect aan de statuten toe te 
voegen. Ook in dit verband vragen 
wij de Kamer om een uitspraak. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Kombrink en Alders wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat met de oprichting 
van de Postbank een aanzienlijk 
aantal arbeidsplaatsen is gemoeid; 

overwegende, de onzekerheid die 
heerst over de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid en de lokatie 
daarvan; 

verzoekt de regering, artikel 14, ad.j., 
van de statuten van de Postbank 
ruimer te formuleren, zodanig dat 
daaronder in elk geval ook vallen 
besluiten die tot een niet-onaanzien-
lijke vermindering van het personeels-
bestand tengevolge van natuurlijk 
verloop leiden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 32 (18346 ) . 

De heer Kombrink (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! In het overzicht 
betreffende artikel 14, waarop de 
goedkeuringsbevoegdheden voor de 
raad van commissarissen betrekking 
hebben, misten wij het onderwerp 
tariferingsbeleid. De regering 
beschouwt dit als een zaak van 
gewone exploitatie. Naar ons oordeel 
is hier sprake van een vitaal element 
in het bedrijfsbeleid. Het komt mij 
voor dat ook ten aanzien hiervan een 
goedkeuringsbevoegdheid voor de 
raad van commissarissen moet 
bestaan. Ook wat dit betreft wil ik 
graag een motie indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Kombrink en Alders wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

Tweede Kamer 
14 mei 1985 Postbank 5038 



Voorzitter 

overwegende, dat voor de ontwikke-
ling van de Postbank het bedrijfsbeleid 
met betrekking tot tarifering van 
doorslaggevende betekenis is; 

overwegende, dat de Raad van 
Commissarissen een adequaat 
toezicht behoort uit te oefenen op de 
directie en in de opsomming van zijn 
taken in artikel 14 goedkeuring van 
het tariferingsbeleid ontbreekt; 

verzoekt de regering, aan artikel 14 
van de statuten een punt n. toe te 
voegen, waardoor het tariferingsbe-
leid onder de werking van dit artikel 
komt te vallen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 33 (18346). 

De heer Kombrink (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! Een ander aspect 
betreft de verdeling van bevoegdheden 
van de verschillende bedrijfsorganen: 
directie, aandeelhoudersvergadering, 
raad van commissarissen. Uit bestude-
ring van de situatie bij andere over-
heidsbedrijven is ons duidelijk 
geworden dat het niet ongebruikelijk 
is, aan de aandeelhoudersvergadering 
meer bevoegdheden toe te kennen 
dan de regering voorstelt. Van belang 
is met name of de aandeelhouders de 
bevoegdheid hebben tot goedkeuring 
van een financierings- en investerings-
plan. Met financiering bedoelen wij 
uiteraard niet de kredietverlening 
zelve, maar de financiering van de 
activiteiten van de instelling als 
zodanig. 

Het is volstrekt normaal dat een 
bedrijf voor zijn ontwikkeling een 
strategieplan maakt. Dat slaat dan 
neer in investerings- en financierings-
beslissingen. Dat betreft de hoofdlij-
nen van het bedrijfsbeleid. Een 
expliciete goedkeuringsbevoegdheid 
past bij de opzet van een bank die wij 
ons voorstellen en is zeer wel in de 
structuurvennootschap in te passen. 
Het corrigeert als het ware de sterke 
concentratie van macht die in deze 
rechtsvorm bij de raad van commis-
sarissen wordt gelegd en het brengt 
de ratio van het aandeelhouder-
schap van de staat beter tot uitdruk-
king. Ook op dit punt wil ik een 
uitspraak van de Kamer vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Kombrink en Alders wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een adequaat 
toezicht op de bestuurlijke organen 
van de Postbank moet kunnen 
worden uitgeoefend; 

overwegende, dat een voortschrij-
dend investerings- en financierings-
plan een goed bruikbaar middel kan 
zijn om de globale ontwikkeling van 
een bedrijf in de tijd weer te geven; 

van oordeel, dat een dergelijk plan 
zich zeer wel leent voor bespreking 
met de ondernemingsraad; 

verzoekt de regering, de overlegging 
aan de aandeelhouder van een 
dergelijk plan in de statuten verplicht 
te stellen naar analogie van de 
bepaling in artikel 10 van de statuten 
van DSM en de aandeelhoudersver-
gadering ter zake een goedkeurings-
recht toe te kennen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 3 4 ( 1 8 346). 

De heer Kombrink (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! Een vierde discussie-
element betreft de vraag of er een 
mogelijkheid moet worden gecreëerd 
- net als in het ontwerp van 1977 -
voor de minister om aanwijzingen te 
geven. Dat zou een actiever optreden 
met betrekking tot vitaal te achten 
aspecten van het bedrijfsbeleid 
mogelijk maken. Naar ons idee is er 
ook nu nog reden, een aanwijzings-
bevoegdheid in de wet op te nemen. 
Het gebruik ervan leent zich ook 
meer voor parlementaire controle 
dan de veelal informele wijze waarop 
een groot-aandeelhouder invloed 
uitoefent zonder zo'n bevoegdheid. 

Wij wensen die bevoegdheid te 
beperken tot een aantal met name 
genoemde concrete elementen van 
bedrijfsbeleid en dus wat minder 
algemeen te formuleren dan in 1977 
het geval was. Daarbij realiseren wij 
ons, dat afhankelijk van de kleur van 
het kabinet een geheel verschillend 
gebruik van de bevoegdheid zou 
kunnen worden gemaakt. Dat is 
immers eigen aan een instrument tot 
politieke beïnvloeding. Het instrument 
zelve is neutraal. 

Het eerste concrete element 
betreft het wel of niet aangaan van 
samenwerkingsverbanden. Ik noem 
als voorbeeld het nationaal betalings-
circuit. Het tweede element betreft 
deelneming in andere bedrijven. Het 
toezicht terzake van de Nederland-

sche Bank is beperkt. Beleidsmatige 
overwegingen moeten naar ons idee 
door de verantwoordelijke minister 
kunnen worden gehanteerd. Een 
derde aspect betreft het tariefbeleid. 
De directie zal uiteraard bedrijfseco-
nomische overwegingen hanteren, 
maar vanuit de doelstellingen die wij 
de Postbank toekennen, kan een 
bredere afweging vereist zijn. Er is 
voldoende reden om vooral op deze 
tarifering nader in te gaan, omdat die 
vooral, in relatie tot de pogingen om 
tot een nationaal betalingscircuit te 
komen, al volop in discussie is. 

In de memorie van toelichting is 
gesteld, dat de continuïteit van de 
instelling ook maatregelen vergt die 
de rentabiliteit verbeteren, zoals 
aanpassingen van de condities voor 
de aangeboden diensten. In de 
memorie van antwoord wordt gesteld 
dat het betalingsverkeer merendeels 
een verlieslatende activiteit is en 
tarifering in enigerlei vorm dus 
onontkoombaar lijkt. Ook diverse 
andere passages wijzen erop dat de 
regering tarifering gewenst vindt en 
naar ons idee geldt dat vooral voor 
de ministervan Financiën. 

Eén ding is zeker, voor het publiek 
is het weinig aantrekkelijk. Het moet 
dan voor de dienstverlening namelijk 
meer gaan betalen. Tot nu toe heeft 
de Kamer dat wat de PCGD betreft 
weten tegen te houden en omdat de 
banken het kennelijk niet alleen 
durven te doen, feitelijk daar ook. De 
heer De Beer heeft dat al in herinne-
ring geroepen. 

Een tweede ding is ook zeker: de 
grote druk van de banken in de 
richting van tarifering geeft aan, dat 
daar vooral het belang ligt. Voor de 
PCGD nu en de Postbank straks ligt 
de situatie heel anders dan voor de 
banken, zelfs zodanig dat aanpassing 
van de condities door de PCGD 
wellicht de continuïteit niet ten 
goede komt, maar juist afbreuk zou 
kunnen doen. In de stukken moet dat 
ook met zoveel woorden worden 
toegegeven. 

Gezegd wordt dat het opgeven van 
het gratis-imago van de PCGD 
wellicht niet aantrekkelijk is voor de 
Postbank en dat zij wellicht haar 
kracht op de particuliere betaalmarkt 
zal willen uitbuiten. Dat lijkt ons wel 
een praktische zekerheid! Maar 
waarom dan toch een druk in de 
richting van de huidige PCGD om 
concessies te doen? De positie van 
de PCGD en particuliere banken in 
het betaalverkeer is diametraal aan 
elkaar tegengesteld! De bedreiging 
op de zakelijke markt voor de PCGD 
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doet de introductie van provisies in 
dat marktsegment onaantrekkelijk 
zijn. Die bedreiging is nu juist reden 
om het produktassortiment uit te 
breiden en er moet nog maar worden 
afgewacht of het lukt om daarmee 
het gevaar te weren. 

Niet voor niets zegt ook de 
regering dat de introductie van een 
omzetprovisie door PCGD/RPS voor 
het zakelijk betalingsverkeer zonder 
gelijktijdige introductie van onder 
meer rekening-courant-kredietfacili-
teiten, slechts zou leiden tot een 
massale wegloop van zakelijk 
betalingsverkeer en zakelijk saldo. 
Wij vrezen dat ook mèt die faciliteiten 
bij een verdere ongelijkwaardigheid 
dat weglooprisico bestaat! In de 
particuliere markt heeft de PCGD 
juist een sterkere positie en boekt zij 
per rekening winst, terwijl de banken 
daar verlies lijden van ten minste 
f 100 per rekening! 

De heer De Beer (VVD): Maar u weet 
natuurlijk ook, mijnheer Kombrink, 
dat dit puur een kwestie van toereke-
ning van kosten is! U bent goed thuis 
in deze materie! 

De heer Kombrink (PvdA): Ik kom 
daar nog uitvoerig op, want ik vind 
dit zo belangrijk dat ik mij er wat 
nader in heb verdiept. Dan zal wel 
blijken dat u ongelijk hebt! 

De heer De Beer (VVD): Dat kan 
natuurlijk nooit, want wat ik zei, nl. 
dat het een kwestie is van kostentoe-
rekening, is natuurlijk altijd waar! 

De heer Kombrink (PvdA): Ik zal u 
een aantal subtiliteiten proberen voor 
te houden en kijken of u dan overtuigd 
kunt worden. 

De stelling van de bankiersvereni-
ging is dat oprichting van de Postbank 
niet nodig is, omdat het rendement 
van de PCGD verbeterd zou kunnen 
worden door tarifering. Die stelling is 
in dit verband vrij ridicuul, want het 
zijn de banken zelf die belang hebben 
bij die tarifering. Ze willen daar niet 
eenzijdig toe overgaan, omdat dat 
hun marktpositie zou verslechteren 
en hebben daarom de PCGD nodig 
om mee te doen. Ter diening van het 
eigen belang dus, terwijl het in het 
belang van de PCGD in de particuliere 
sector helemaal niet nodig is. Ik 
begrijp de opstelling van de banken 
wel, maar dat is nog geen reden om 
eraan toe te geven. Je hoeft aan de 
PCGD niet te vragen, straks van de 
Postbank, met al haar nadelen en 
handicaps, om waar ze een concur-
rentievoordeel heeft dat voordeel op 
te geven! 

Het wekt bij ons verbazing dat met 
betrekking tot de kosten van het 
betalingsverkeer in de stukken wordt 
gesteld dat de gevraagde gegevens 
zeer schaars zijn, voor een deel zelfs 
onvolledig beschikbaar, dat het niet 
bekend is of de door de banken en 
de PCGD gehanteerde wijze van 
kostenverrekening dezelfde is en wat 
dan een correcte berekeningsmetho-
de zou zijn. 

Wij verwezen, mijnheer De Beer, al 
in het eindverslag naar het bestaan 
van een gemengde werkgroep van de 
PCGD en banken die juist de taak 
had om dit uit te zoeken. Deze zou, 
zei de regering, slechts tot de 
conclusie zijn gekomen, dat van 
vergelijkbaarheid in de kostenbereke-
ning geen sprake is. Het onderzoek 
was nog niet afgerond en de regering 
wist niets meer dan uit aangehaalde 
publiekelijke literatuur bekend was. 
Dat roept dan allereerst de vraag op, 
of het rapport van die werkgroep van 
augustus 1983 noch bij de minister 
van Financiën, noch bij de minister 
van Verkeer en Waterstaat bekend is. 
Dat nu kan ik mij niet voorstellen. 

Als dat rapport wel bekend is, dan 
had men meer gedetailleerde 
informatie kunnen geven. Volgens 
mijn informatie wordt in dat rapport 
vrij gedetailleerd het verschil in 
winst- en verliespositie door de 
particuliere sector aangegeven. Is 
het niet zo dat de verschillen in 
kostentoerekening slechts een 
beperkte invloed kunnen hebben van 
ongeveer f 20 op het totale opbrengst-
verschil tussen banken en PCGD van 
f 140? Is het niet zo dat wat betreft 
de renteberekening zulks een verschil 
kan uitmaken van ongeveer f40? 

Is het niet zo dat er een gemiddeld 
verschil in loketkosten is van f 4 0 a 
f 50? En is het niet zo dat er een 
efficiencyverschil is van f 30 a f40? 
Met andere woorden: meer dan de 
helft - ook als je naar verschillen in 
kostentoerekening kijkt - van dat 
opbrengstverschil wordt bepaald 
door de afwijkende bedrijfs-economi-
sche structuur - voordelen - van de 
PCGD. Er is geen enkele reden te 
bedenken waarom de Postbank dat 
voordeel moet opgeven. 

Niet vergeten mag worden 
bovendien dat, waar de banken hoge 
kosten moeten maken voor het 
particuliere verkeer, dit voor een deel 
het effect is van een zelf gevolgde 
marktstrategie. In de concurrentieslag 
om spaarmiddelen aan te trekken, 
wordt tevens een bepaald beleid 
gevolgd ten aanzien van vestiging 
van filialen. Overigens zou een 
tariferingsstelsel dat de particuliere 

rekeninghouder ten dele weer 
toevlucht doet zoeken tot het 
chartale circuit, negatieve externe 
effecten hebben. Ook om die reden 
zou zo'n stelsel moeten worden 
afgewezen. 

Het zou wrang zijn dat de toene-
mende deelname aan het girale 
verkeer - een soort democratisering 
daarvan - het instellen van financiële 
drempels zou oproepen, omdat de 
kosten van dat verkeer daardoor 
stijgen. Wanneer het betalingsverkeer 
duurder wordt door allerlei diepte-in-
vesteringen ten gunste van de 
toepassing van nieuwe technologi-
sche ontwikkelingen - waardoor de 
noodzaak van tarifering in de ogen 
van de banken zou toenemen - dan 
moet deze tegenvraag worden 
gesteld: hoe rendabel zijn die 
investeringen? 

Zit de particuliere rekeninghouder 
daar nu echt om te springen? Deze 
discussie hebben wij rondom het 
nationale betalingscircuit gevoerd. In 
elk geval moeten de kosten van bij 
voorbeeld apparatieve betaalvormen 
dan maar specifiek door de gebruikers 
worden betaald. 

De heer De Beer (VVD): Ik wil een 
opmerking maken over de kostentoe-
rekening. Als het al waar is dat door 
bepaalde factoren de PCGD per 
transactie minder kosten hoeft te 
maken dan de banken, blijft toch het 
feit bestaan dat het zeer marginale 
positieve saldo dat de PCGD met 
betrekking tot het particuliere 
geldverkeer heeft, in een negatief 
saldo zou omslaan, wanneer de 
normale kostentoerekening wordt 
aangehouden die de banken toepas-
sen. Misschien pakt dat saldo minder 
negatief uit dan bij de particuliere 
banken, maar het is wèl negatief. 
Dan rijst de vraag of de PCGD niet 
vroeg of laat tot tarifering moet 
overgaan. Naar mijn mening is dit 
een onvermijdelijke zaak. 

De heer Kombrink (PvdA): De heer 
De Beer en ik zijn het er inmiddels 
over eens dat het kostenverschil niet 
voornamelijk ontstaat door verschillen 
in kostentoerekening. Ik heb gepro-
beerd aan te geven dat dit volgens 
het oordeel van betrokkenen bij 
PCGD en banken voor het merendeel 
niet het geval is. Dat punt is dus 
opgelost. 

De heer De Beer (VVD): Neen, dat 
punt is bepaald niet opgelost. Voor 
een belangrijk deel gaat het wel om 
een verschil in kostentoerekening. 
Dat heeft de heer Kombrink trouwens 
ook al erkend. 
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De heer Kombrink (PvdA): Ik heb 
gezegd dat dit niet voor het merendeel 
geldt. 

De heer De Beer (VVD): Ik laat nu 
de kwantiteit buiten beschouwing. 

De heer Kombrink (PvdA): De 
kwantiteit is toch niet zo onbelangrijk, 
want de heer De Beer sprak over het 
overgrote deel en ik kom uit op f 6 0 
van de f 1 4 0 . 

De heer De Beer (VVD): Maar dat is 
voldoende om het zogenaamde 
positieve saldo van de PCGD in een 
negatief saldo te doen omslaan. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat 
hangt ervan af. De vraag is of 
hierover zonder nader inzicht een 
definitief oordeel uitgesproken kan 
worden. Het gaat om de vraag welke 
kostentoerekening, met de verschillen 
daarin, de meest juiste moet worden 
geacht. De regering heeft tot nu toe 
in geen enkele discussie met de 
Kamer - de cijfers over de PCGD zijn 
eerder in een debat tussen staatsse-
cretaris Scherpenhuizen en de Kamer 
aan de orde geweest - de bereke-
ningsmethode die bij de PCGD is 
toegepast, bestreden. 

De stelling van de heer De Beer, 
namelijk dat deze methode helemaal 
onjuist is, acht ik helemaal niet 
bewezen. Ik acht dan ook geen 
termen aanwezig, deze stelling over 
te nemen. De conclusie dat er 
feitelijk een verliessituatie bij de 
PCGD bestaat - ook in het particuliere 
verkeer - acht ik wat dat betreft 
uitermate voorbarig. 

De heer De Beer (VVD): De staats-
secretaris heeft indertijd terecht geen 
uitspraak gedaan over de vraag of de 
kostentoerekening van de PCGD al 
dan niet juist was. Wij kunnen echter 
constateren dat dit wel tot gevolg 
heeft gehad dat de situatie van de 
PCGD wat de particuliere rekening-
houders betreft relatief rooskleurig is 
en dat zij bij de zakelijke rekeninghou-
ders relatief slecht is. Dat was de 
essentie van de discussie die toen is 
gevoerd. Wanneer je de kosten 
toerekent aan degene die het 
initiatief neemt tot de betaling - dat 
zou veel logischer zijn - dan kom je 
tot een meer reële kostenopstelling. 
Dan zal blijken dat de situatie bij de 
PCGD wat de particuliere rekening-
houders betreft negatief is - zij het 
licht negatief - en dat de situatie bij 
de zakelijke rekeninghouders lang 
niet zo slecht is als op het ogenblik 
blijkt. 

Tweede Kamer 
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De heer Kombrink (PvdA): Ik deel 
het oordeel van de heer De Beer niet. 
Het voert echter te ver, hierover nu 
een uitgebreid technisch debat te 
houden. Mij lijkt de fifty/fifty-sleutel, 
die door de PCGD wordt toegepast, 
een heel redelijke. 

Voorzitter! Wij willen graag de 
zekerheid dat aan de PCGD vóór de 
totstandkoming van de Postbank 
geen nieuw tariferingsbeleid zal 
worden opgelegd. In een interruptie-
debatje bevestigde de heer Wolters 
deze positie eigenlijk. In de nota naar 
aanleiding van het eindverslag wordt 
door de regering een positie ingeno-
men die de onze niet is. Zij hecht 
eraan dat wordt gekomen tot 
afspraken over tariefstructuur. Zij 
meldt dat er overleg gaande is tussen 
de instellingen, dat daarover nog 
geen mededelingen kunnen worden 
gedaan, enz. 

Omdat de regering zelf al zegt dat 
het straks een zaak voor de directie 
is, kan het zeer vereleidelijk zijn - als 
je een tariefstructuur van banken en 
PCGD samen wenst - om dit nog te 
regelen vóórdat de Postbank van 
start gaat. Mijn vraag is, wat de 
opstelling van de bewindslieden op 
dit punt is. Kunnen zij uitdrukkelijk 
verzekeren dat zij er niet op uit zijn, 
nog vóór de oprichting van de 
Postbank de zaak op dit punt te 
beklinken? Zij zeggen immers dat de 
directie straks vrij is. Van de kant van 
het CDA heeft men al kunnen horen 
dat het onwenselijk en onjuist is om 
deze zaak vooruitlopend op de 
Postbank aan te pakken en dat dit 
dus niet moet gebeuren. Dit is mede 
een uitvloeisel van het debat dat over 
de twaalfeneenhalve gulden is 
gevoerd, en van de toen aanvaarde 
kameruitspraak. 

Mijn tweede vraag betreft het 
volgende. Stel dat de directie van 
PCGD en RPS in het aan de gang 
zijnde overleg concludeert dat de 
zojuist genoemde tariefafspraken 
niet moeten worden gemaakt of dat 
geen overeenstemming kan worden 
bereikt over de aard van de afspraken 
en stel dat de directie deze conclusie 
trekt op een moment dat de Postbank 
er nog niet is. 

Wil het kabinet zich dan onthouden 
van politieke interventie? Accepteert 
het kabinet dus wel of niet het 
oordeel van de directie? Het antwoord 
op deze vraag lijkt mij in het stadium 
waarin de discussie nu verkeert en 
uit het oogpunt van tijdige parlemen-
taire controle uitermate relevant. Het 
zal van het antwoord van de regering 
afhangen of ik op dit punt een 
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uitspraak van de Kamer vraag. Ik heb 
op dit punt overigens ook graag de 
meest recente informatie over het 
verloop van de besprekingen. Zijn 
daarover al mededelingen te doen? 

Nauw met de tariferingskwestie 
verbonden is het vraagstuk van de 
inschrijving van de Postbank in het 
register, zoals bedoeld in artikel 12 
van de Wet toezicht kredietwezen. 
Hiervan is immers afhankelijk of de 
Postbank nu of later door de Neder-
landse Bankiersvereniging wordt 
vertegenwoordigd in het overleg met 
De Nederlandsche Bank. Als dit het 
geval is, dus als de inschrijving gelijk 
met de algemene banken plaatsvindt, 
wordt de Postbank feitelijk gedwon-
gen - nu of later - het lidmaatschap 
van deze vereniging aan te vragen; 
niet formeel, maar wel feitelijk, 
omdat het normaal is dat de Postbank 
invloed wil kunnen uitoefenen op de 
wijze waarop haar belangen worden 
behartigd bij de toezichthouder. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag is de regering ten deie 
teruggekomen van haar aanvankelijke 
voorstel, de Postbank in hetzelfde 
register in te schrijven als de bestaan-
de algemene banken. Dat voorstel 
was hoogst onrechtvaardig. De 
Postbank is volgens dezelfde 
voorstellen gedurende geruime tijd 
qua takenpakket niet met de algemene 
banken te vergelijken. Zij neemt nog 
sterker een aparte positie in dan de 
RABO-bank of de spaarbanken. De 
beperking in de actieradius is 
bovendien niet door haar zelf 
gekozen, doch aan haar opgelegd. 

In de tweede plaats gelden binnen 
de Nederlandse Bankiersvereniging 
niet-gepubliceerde afspraken, onder 
andere inzake het tarief- en provisie-
beleid. Het is een soort kartel, dat is 
betrokken in een nog niet afgerond 
onderzoek door de Europese Commis-
sie. Waarom de regering indertijd die 
bestaande afspraken op basis van de 
Wet economische mededinging heeft 
geaccepteerd, is ons nog steeds niet 
helemaal duidelijk geworden. 
Wellicht kan hierover opheldering in 
dit debat worden gegeven. Dat de 
geheimhoudingsplicht in het kader 
van deze wet een goede parlementaire 
controle ernstig bemoeilijkt, is 
inmiddels overigens ook wel duidelijk, 
maar het opheffen van die beperking 
is een punt dat niet zo zeer in het 
kader van dit debat kan spelen. 

Het blijft ons bevreemden, dat de 
Bankiersvereniging pas aan het einde 
van 1984 haar afspraken aan de 
Europese Commissie kenbaar heeft 
gemaakt, terwijl het Europese Hof al 
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in 1981 uitsprak dat artikel 85 van 
het EEG-Verdrag wel degelijk op 
financiële instellingen van toepassing 
is. Het blijft ons ook bevreemden, dat 
de overeenkomst rond de toetreding 
van de PCGD/RPS tot de Vereniging 
van Deviezenbanken naar het oordeel 
van de regering niet aan de Commissie 
behoeft te worden voorgelegd. 

Kan dat, gelet op de uitspraak van 
het Hot in 1981, nader worden 
toegelicht? Het blijft ons ook bevreenv 
den, dat een klacht van het Konsument 
Kontakt van februari 1984 op basis 
van de Wet economische mededin-
ging nog steeds niet heeft geleid tot 
een onderzoek van het ministerie van 
Economische Zaken. Het overleg met 
het ministerie van Financiën heet nog 
steeds gaande te zijn en zou nog 
geruime tijd vergen. 

Dat begrijp ik niet: er is nu ruim 
een jaar de gelegenheid geweest om 
over de opzet van een onderzoek te 
praten. Dat moet toch voldoende 
zijn? Of is het probleem, dat Financiën 
zo'n onderzoek helemaal niet wil? Als 
dat zo is, zeg het dan. Dan kan de 
Kamer zo nodig in het geweer komen 
en weten wij waar wij aan toe zijn. Ik 
zou op dat punt graag uitvoeriger 
tekst en uitleg van de stand van 
zaken willen krijgen. 

Waar het nu vooral om gaat, is dat 
het voor nu of later - het is geen 
kwestie van tijd - volstrekt onjuist 
zou zijn om de feitelijke bewegings-
vrijheid inzake tarieven aan banden 
te leggen door haar feitelijk in de 
situatie te brengen het lidmaatschap 
van de NBV aan te vragen. Dat leidt 
tot strijdigheid met het bedrijfsecono-
misch belang van de Postbank en 
met het belang van het publiek en tot 
strijdigheid met de doelstelling van 
de bank zoals wij die zien. 

Overigens is de derde, pikante, 
noot in het verhaal dat een lidmaat-
schap van de Nederlandse Bankiers-
vereniging wel kan worden aange-
vraagd, maar dat de Bankiersvereni-
ging zelf over die toelating beslist, 
zoals zij recent nog eens tegenover 
de Kamer duidelijk heeft gemaakt. 
Dat betekent, dat de Postbank zelf er 
niet zeker van kan zijn dat zij in het 
overleg met De Nederlandsche Bank 
direct aanwezig is respectievelijk 
vertegenwoordigd wordt. 

Al deze drie factoren maken ook 
de door de regering nader gesugge-
reerde tussenstap, namelijk tijdelijk 
een aparte inschrijving in het 
register, naar ons idee tot een 
onhoudbare. Een aparte registerin-
schrijving, aan een termijn gebonden, 

is niet afgestemd op de onzekerheid 
binnen welke termijn de Postbank 
volwaardig zal zijn. De tweede factor 
waarover ik sprak, is op zichzelf al 
niet met tijdelijkheid te combineren 
en de derde is eveneens een blijvende 
complicatie. 

De aanwijsbare belangentegenstel-
lingen, waarover ook de regering in 
de stukken spreekt, zijn niet van 
tijdelijke aard. De veronderstelling 
dat het aannemelijk is dat vooral de 
Postbank zich verder ontwikkelt en 
dat de kloof zich zal vernauwen, is 
een heel erg zwakke en is in de 
benadering van de regering zelf in elk 
geval niet op voorhand aan een 
tijdsperiode te binden. Daarom wil ik 
graag weten hoe de minister van 
Financiën de door hem gesuggereerde 
tussenoplossing precies denkt aan te 
pakken. Hij moet de inschrijving 
regelen door middel van een Koninklijk 
Besluit. Het parlement kan de zaak 
dus niet zelf door middel van een 
amendement regelen. 

Als het de bedoeling is de regeling 
in het Koninklijk Besluit tijdloos te 
doen zijn - ook al zou de minister 
daarbij een kanttekening maken, dat 
hij over een bepaalde termijn een 
hernieuwde afweging daarvan 
wenselijk vindt - dan kunnen wij met 
die opzet leven. Zegt hij daarentegen 
de tijdelijkheid in dat Koninklijk 
Besluit zelf opnemen, dan hebben wij 
uitdrukkelijk behoefte aan een 
uitspraak van de Kamer. Ik begrijp 
overigens niet de positie van de 
CDA-fractie die eerst vrijheid van 
beslissingsruimte voor de directie 
wenst en de Postbank naar een 
volwaardige bank wil laten toegroeien 
en vervolgens toch denkt op voorhand 
een bepaalde termijn te kunnen 
noemen. Ik denk dat dat wringt. Ik 
vraag de heer Wolters daar nog eens 
over na te denken. 

Mevrouw de Voorzitter! Een aspect 
waaraan ik nog enige aandacht wil 
besteden betreft de mogelijke 
wijziging van het kasbeheer, zoals 
wordt voorgesteld in de derde 
heroverwegingsronde. Hieruit kunnen 
financiële effecten voortvloeien voor 
de Postbank. Die voorstellen, zo stelt 
de regering, zullen bij oprichting 
van de Postbank nog niet geëffectu-
eerd zijn. Wij weten nog niet precies 
wat er gaat gebeuren. Dit is trouwens 
ook door de Nederlandse Bankiersver-
eniging gesignaleerd. Naar mijn 
mening zal daardoor een probleem 
ontstaan. 

Vermindering van tegoeden buiten 
de centrale schatkistrekening en 
opheffing van rekeningen van het Rijk 

komen immers de schatkist ten goede 
- dat is ook een heel legitiem 
streven - maar hebben natuurlijk 
elders negatieve financiële gevolgen. 
Hiermee zal rekening gehouden 
moeten worden bij de vaststelling 
van het startvermogen van het 
bedrijf. Als je niet precies weet hoe 
de gedetailleerde voorstellen eruit 
zullen zien, zul je dat toch globaal 
moeten benaderen. 

Wat is de regering op dit punt 
definitief van plan? Houdt zij daarmee 
bij de start van de Postbank rekening 
en zo nee, waarom niet? Kan dat dan 
niet tot negatieve effecten op een 
later moment leiden? Dan is het 
immers te laat om er alsnog rekening 
mee te houden? 

Als laatste thema wil ik het 
vestigingsbeleid aan de orde stellen. 
U hoort mij ook zelf een zucht van 
verlichting slaken! 

Het verkiezingsprogramma van 
mijn partij stelt, dat de Postbank 
buiten de randstad gevestigd zou 
moeten worden. Mijn fractie heeft 
dus uitvoerig besproken, welke 
positie in het licht van de nu bestaande 
situatie ingenomen zou moeten 
worden, dit uiteraard ook met een 
schuin oog naar de uitkomst van het 
debat de afgelopen week over de 
spreiding van de rijksdiensten. Nu is 
de Postbank straks geen rijksdienst 
meer, maar daarmee is de kous niet 
af. Ook ten aanzien van de DSM 
worden door de minister van Econo-
mische Zaken globale normen 
gehanteerd voor de plaats waar 
investeringen in activiteiten neerslaan. 

De stelling van de regering, dat de 
relevantie van eerdere toezegging in 
vooral de richting van de gemeente 
Leeuwarden verdwenen is op het 
moment dat de Postbank er is, kan 
ons daarom niet zonder meer 
overtuigen. Dat de regering geen 
verantwoordelijkheid wil aanvaarden, 
behoort onderwerp van politieke 
discussie te zijn. Of zij geen verant-
woordelijkheid kan aanvaarden, is 
afhankelijk van de beslissingen die in 
dit debat worden genomen. Als de 
wetgever de bevoegdheden creëert, 
kan de regering de beperkingen 
gelegen in het Burgerlijk Wetboek 
niet meer als argument aanvoeren. 

Mijn fractie heeft uiteraard 
geconstateerd, dat er niet alleen 
toezeggingen aan de gemeente 
Leeuwarden zijn gedaan, maar dat er 
ter gelegenheid van de fusie tussen 
PCGD en Gemeentegiro ten minste 
verwachtingen zijn gewekt over de 
ontwikkeling van activiteiten in 
Amsterdam; dat daar nog maar 
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kortgeleden een heel nieuw hoofdkan-
toor is neergezet en dat de activiteiten 
vanuit Den Haag met instemming van 
de Kamer maar Amsterdam zijn 
overgebracht. Mijn fractie heeft 
bovendien oog voor de belangen van 
het bedrijf, dat ten volle in concurren-
tie met andere marktpartijen verkeert 
en in een krappe markt nieuw 
gespecialiseerd personeel moet 
aantrekken. 

Ook moet worden onderkend, dat 
een flink deel van de eventuele 
nieuwe werkgelegenheid automatisch 
over het hele land verspreid, via 
postkantoren en regiokantoren, tot 
stand zal komen. Daarmee is het 
verhaal echter nog niet af. Er is ook 
sprake van een vermoedelijk negatie-
ve werkgelegenheidsontwikkeling in 
een aantal bestaande vestigingen, 
waarvoor compensatie - indien 
mogelijk - door nieuwe activiteiten 
geboden kan worden. Nieuwe 
activiteiten zullen ook nieuwe 
centrale staven vergen, zeker indien 
het door ons bepleite volwaardige 
takenpakket er komt. 

Zonder dat wij nu de precieze 
bedrijfseconomische merites kunnen 
overzien, kan dat de mogelijkheid 
bieden tenminste ten dele toch in het 
verleden gedane toezeggingen na te 
komen. Vakbonden en ondernemings-
raden komt ter zake in de nieuwe 
opzet in ieder geval een belangrijke 
rol toe. In dit debat is van belang of 
besloten wordt tot het scheppen van 
een mogelijkheid de aandeelhouders 
c.q. meer direct de minister ter zake 
bevoegdheden toe te kennen. 

Ik heb reeds een motie ingediend 
die ertoe strekt, dat in de statuten de 
bevoegdheid van de aandeelhouders-
vergadering wordt opgenomen voor 
de goedkeuring van het financierings-
en investeringsplan van het bedrijf 
als zodanig. De vestiging van nieuwe 
activiteiten is daarvan een facet. 
Daaraan koppelen wij de wens, dat 
de regering als aandeelhoudster in 
het hanteren van die bevoegdheid en 
ook in het hanteren van andere 
beïnvloedingsmogelijkheden acht 
slaat op de spreiding van nieuwe 
activiteiten en meer speciaal op de 
aan Leeuwarden gedane toezeggin-
gen. Dat sluit overigens aan bij het 
tot nu toe door de directie van de 
PCGD/RPS gevoerde beleid. Ik vraag 
de Kamer ook op dit punt om een 
uitspraak. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Kombrink en Alders wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat het van maatschap-
pelijk belang is dat de activiteiten van 
de op te richten Postbank leiden tot 
een zo goed mogelijke spreiding van 
werkgelegenheid, -onder handhaving 
van het hoofdkantoor en andere 
bestaande activiteiten in Amsterdam; 

overwegende, dat in het verleden 
toezeggingen zijn gedaan aan de 
gemeente Leeuwarden over de 
vestiging aldaar van nieuwe activitei-
ten; 

nodigt de regering in haar rol van 
aandeelhouder uit tot een zodanig 
gebruik van bevoegdheden en 
invloed dat de nieuwe activiteiten van 
de Postbank geografisch redelijk 
gespreid zullen worden en dat de 
toezeggingen aan Leeuwarden zo 
goed mogelijk worden nagekomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 35 (18346). 

De heer De Beer (VVD): Hoe denkt 
de heer Kombrink dat in zo'n 
structuurvennootschap de aandeel-
houders de commissarissen kunnen 
opdragen een dergelijk beleid uit te 
voeren? 

De heer Kombrink (PvdA): Ik heb 
daarnet gewezen op een andere 
motie die ik heb ingediend, waarin de 
aandeelhoudersvergadering een 
goedkeuringsbevoegdheid wordt 
gegeven met betrekking tot het 
investerings- en financieringsplan. 
Een facet daarvan is de plaats waar 
de nieuwe investeringen worden 
verricht. Dat geeft de aandeelhouders-
vergadering een basis om op dit 
punt in het geweer te komen. Er is 
natuurlijk ook de mogelijkheid van 
overleg met de overheidscommissa-
rissen. Er kunnen gevoelens worden 
overgebracht. Zo zijn er meer 
informele mogelijkheden. 

De heer De Beer (VVD): Deze motie 
heeft alleen reële waarde als ook de 
andere wordt aangenomen. 

De heer Kombrink (PvdA): Als u 
zich niet uitsluitend wil baseren op 
meer informele beïnvloedingsmoge-

lijkheden, dan hebt u gelijk. De tekst 
van mijn motie laat open dat elk 
beschikbaar instrument wordt 
gehanteerd, formeel en informeel, en 
veronderstelt niet noodgedwongen 
de acceptatie van die andere motie. 
De mogelijkheden om dan tot 
resultaten te komen, zijn, objectief 
gezien, geringer. 

Uit de door ons gedane voorstellen 
blijkt, dat wij de totstandkoming van 
een Postbank op zich zelf toejuichen, 
maar dat wij zware kritiek hebben op 
de wijze waarop de regering er 
inhoud aan wil geven of, liever, geen 
inhoud aan wil geven. De gewenste 
volwaardigheid is ver te zoeken. Zelfs 
een minimale band tussen het bedrijf 
en de politiek op hoofdlijnen van het 
bedrijfsbeleid wordt doorgesneden. 
Van het bedrijf wordt gevraagd een 
beperkte sprong in een onzeker 
duister te wagen. 

De kampioenen van de markteco-
nomie en de privatisering, achter de 
regeringstafel zeer persoonlijk 
vertegenwoordigd, hebben een 
vleugellam produkt doen baren. 
Uiteraard spelen daarbij politiek-ide-
ologische opvattingen die de onze 
niet zijn, een grote rol. Vanwege het 
onderlinge verkeer van de regerings-
fracties spelen politieke factoren die 
voor ons niet gelden, een grote rol. 

De minister van Verkeer en 
Waterstaat voorspelde het begin 
1984 al. Voor deze voorstellen zou 
niemand de vlag uitsteken. Wij in elk 
geval niet! Ik heb het vanmiddag ook 
niet gehoord van de heren Wolters 
en De Beer. Geen jubel en vréugde-
tonen in de trant van 'potverdrie, dit 
heeft het kabinet nou eens mooi voor 
elkaar'. Integendeel. Er werden door 
beide woordvoerders grote reserves 
getoond. De minister zei ook dat het 
kabinet een politieke impasse had 
weten te doorbreken. Ik denk dat 
degenen die dat door middel van dit 
compromis gedaan hebben, zich 
moeten afvragen of dat toch niet een 
soort misbaksel heeft opgeleverd. 

Dat er een compromis ligt, is nog 
geen rechtvaardiging voor de inhoud 
ervan. Die inhoud is niet alleen in 
onze ogen teleurstellend en beneden 
de maat, maar ook in de ogen van de 
voornaamste adviseur op dit gebied 
van het kabinet: de directie van de 
Nederlandsche Bank. Wij dringen 
met klem aan op ingrijpende wijzigin-
gen. Worden die nu niet aangebracht 
- ik zeg het al op voorhand • dan 
kunnen wij geen andere conclusie 
trekken dan dat voor ons het onder-
werp Postbank volop op de politieke 
agenda moet blijven staan. 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Alvorens de heer 
Alders het woord te geven, wil ik een 
verzuim goedmaken. Aan het begin 
van de avondvergadering had ik 
moeten mededelen, dat de heer 
Eversdijk tot zijn spijt de vergadering 
moest verlaten wegens persoonlijke 
omstandigheden. 

D 
De heer Alders (PvdA): Mevrouw de 
Voorzitter! Het Nederlands elftal 
begon vanavond aan een schijnbaar 
hopeloze opgave en heeft die met 
succes vervuld. Als je daar zo naar 
kijkt, dan denk je bij jezelf: er is nog 
hoop, ook voor ons. 

Mijn bijdrage, die zich speciaal zal 
richten op de Personeelswet Postbank 
NV, begin ik met een citaat: 

'De RPS en de PCGD zullen niet 
alleen de facto maar ook juridisch 
moeten worden geïntegreerd tot één 
instelling. Het ligt in de bedoeling dit 
te doen in de vorm van een vennoot-
schap die, gelet op de bepalingen 
van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, een structuurvennootschap 
zal worden. Hierbij zal ernaar worden 
gestreefd dat het zittende personeel 
desgewenst de ambtelijke status zal 
behouden. De keuze voor een 
structuurvennootschap verhindert 
niet dat banden met de overheid 
bestaan, met name inzake de 
eigendomsverhoudingen', aldus de 
ministers van Financiën en van 
Verkeer en Waterstaat in een brief 
aan de Kamer van 30 juni 1983. 

In zijn algemeenheid zou bijna 
kunnen worden opgemerkt dat, 
indien het kabinet zou hebben 
vastgehouden aan deze uitgangs-
punten, de behandeling van de 
onderhavige wetsontwerpen eenvou-
diger zou zijn geweest en meer kans 
zou hebben bestaan op een brede 
ondersteuning dan thans het geval is. 

Mijn fractiegenoot Kombrink is 
reeds ingegaan op de banden van de 
Postbank met de overheid en de 
structurele aspecten van de eigen-
domsverhoudingen. De voorstellen in 
de Personeelswet vormen een 
afgeleide van de voorstellen inzake 
de structuur van de te vormen 
Postbank. In mijn bijdrage aan dit 
debat zal ik noodgedwongen een 
dubbele positie innemen: 

a. in de lijn van de door de Partij 
van de Arbeid noodzakelijk geachte 
wijzigingen in de voorstellen; 

b. in de lijn van de door de 
regering voorgestelde structuur. 

Men zal echter met mij tot de 
conclusie komen, dat beide lijnen 
zeer wel met elkaar kunnen sporen. 

Mevrouw de Voorzitter! De recente 
ontwikkelingen brengen met zich, dat 
ik in mijn bijdrage een andere 
volgorde zal hanteren dan ik oorspron-
kelijk had gepland. Ik wil allereerst 
aandacht besteden aan het overleg 
met de vakorganisaties en aan de 
arbeidsvoorwaarden. Tot voor kort 
heeft geen formeel overleg met de 
centrales van overheidspersoneel 
plaatsgevonden. Informeel overleg 
heeft wel plaatsgevonden. Er hebben 
voorts een aantal informatieve 
bijeenkomsten plaatsgevonden. Dat 
formele overleg is pas op 3 mei 
jongstleden op gang gekomen in het 
zicht van de behandeling van de 
wetsvoorstellen. 

De centrales van overheidsperso-
neel hebben zich van begin af aan op 
het standpunt gesteld, dat het 
overleg betrekking diende te hebben 
op het geheel van de voorstellen en 
niet beperkt kon blijven tot de 
rechtspositionele aspecten. De Partij 
van de Arbeid deelt deze opvatting 
van de centrales van overheidsperso-
neel, aangezien het hier een vorm 
van reorganisatie betreft met 
verstrekkende gevolgen. Het is 
immers niet mogelijk, over de 
rechtspositionele aspecten te 
oordelen zonder daarbij alle aspecten 
van de voorstellen te betrekken. 

De aard en de inhoud van de 
nieuwe organisatie bepalen immers 
in belangrijke mate, welke werkgele-
genheidsontwikkeling zal plaatsvin-
den en welke rechtspositionele 
positie daarin het personeel zal 
innemen. Het is opvallend dat in de 
circulaire van de minister van 
Binnenlandse Zaken van 13 februari 
1978 dat verband tussen de 'externe 
doelstellingen' (dan gaat het over de 
vormgeving) en de 'interne doelstel-
lingen' (het personeel) wordt 
aangebracht. 

Daaraan wordt toegevoegd dat op 
een zodanig tijdstip overleg dient 
plaats te vinden dat in die samenhang 
dat overleg van invloed kan zijn op de 
uiteindelijke voorstellen die worden 
voorgelegd. Dat overleg heeft 
nimmer plaatsgevonden en op dat 
punt moet worden vastgesteld dat 
het kabinet de richtlijnen die ter zake 
zijn gehanteerd met voeten heeft 
getreden. In de memorie van 
antwoord wordt deze houding van 
het kabinet enigszins genuanceerd. 
Daarin staat dat inmiddels aan de 
centrales is meegedeeld dat, met 

handhaving van de stelling dat de 
inhoudelijke en politieke merites van 
het primaire beleid geen onderwerp 
van georganiseerd overleg zijn, bij 
het overleg over de personele 
aspecten van de oprichting van de 
Postbank de inhoud van de beide 
wetsontwerpen wel ter sprake kan 
komen teneinde een redelijke 
beoordeling van personele aspecten 
van een bepaalde wijze van aanpak 
door de centrales mogelijk te maken. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt daaraan iets zeer 
essentieels toegevoegd: ter nadere 
uitleg wijzen de ondergetekenden 
erop dat, hoewel de algemeen 
aanvaarde regel blijft dat het alge-
meen beleid op zich geen onderwerp 
van overleg is, dit beleid onder 
invloed van het overleg over de 
rechtspositionele aspecten gemodifi-
ceerd zou kunnen worden. 

Deze toevoeging kan niet anders 
worden verstaan dan als volgt. Het 
overleg kan tot een resultaat leiden 
dat het noodzakelijk maakt om in de 
voorliggende regelgeving wijzigingen 
aan te brengen. Indien dat niet zo 
zou zijn, heeft deze tegemoetkoming 
geen enkele waarde. De vraag die 
hieruit voortvloeit, is hoe het kabinet 
zich dit voorstelt. Immers, de 
behandeling van het voorliggende 
voorstel is gestart, terwijl het 
georganiseerd overleg nog geen 
zodanige resultaten heeft opgeleverd 
dat ze getoetst kunnen worden aan 
de voorliggende voorstellen. 

Het is zelfs zeer wel denkbaar dat 
het overleg eerst tot resultaat leidt 
nadat de behandeling van de 
voorstellen door de Staten-Generaal 
is afgerond. Moet hieruit worden 
begrepen dat het kabinet het op prijs 
zou stellen om de beraadslagingen 
eerst dan te sluiten als in het 
georganiseerd overleg een akkoord is 
bereikt? Het zal duidelijk zijn dat wij 
op deze vragen een nadere toelichting 
van de regering gewenst achten, niet 
alleen voor onszelf, maar ook voor 
degenen die deelnemen aan het 
georganiseerd overleg in de bijzon-
dere commissie voor de PTT. 

In het licht van het voorafgaande 
hebben wij met belangstelling 
kennisgenomen van de mededelingen 
naar aanleiding van het overleg 
bijzondere commissie PTT dd. 9 
maart 1985. Daaruit blijkt dat in dat 
overleg door de centrales van 
overheidspersoneel een alternatief 
aan de orde is gesteld, bestaande uit 
de volgende onderdelen. 

1. De Postbank als een bijzondere, 
eigensoortige rechtspersoon aanmer-
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ken, zodat de band met de overheid 
duidelijk tot uitdrukking komt. 
Hierdoor is het ambtenarenschap in 
de zin van de Ambtenarenwet 1 929 
gewaarborgd. 

2. Er dient een duidelijke band te 
blijven bestaan met de PTT. 

In de mededeling, dus in de 
verklaring die is afgelegd na afloop 
van het overleg, wordt gesteld dat er 
materieel gezien geen verschillen 
aanwezig zijn tussen de voorliggende 
wetsontwerpen en het compromis-
voorstel, zodat het aangedragen 
alternatief een begaanbare weg is. 
Dat is de gezamenlijke conclusie van 
dienstleiding en bijzondere commis-
sie. Dan is er nog een 'hangpuntje' 
dat betrekking heeft op de materiële 
invulling die bij handhaving van de 
ambtenarenstatus gegeven zou 
kunnen worden aan artikel 125 van 
de ambtenarenwet. 

Over de twijfel die dus alleen 
betrekking heeft op deze vraag wordt 
in de verklaring meegedeeld dat dit 
zal worden voorgelegd aan de 
betrokken bewindslieden. Hun zal 
verzocht worden dit in de beschou-
wing te betrekken. Vastgesteld moet 
derhalve worden dat indien het 
geschetste probleem, meer marktcon-
forme arbeidsvoorwaarden, zal 
kunnen worden opgelost, het 
voorgestelde alternatief, aldus de 
dienstleiding en de bijzondere 
commissie, een begaanbare weg zou 
zijn. 

In het oorspronkelijke ontwerp 
voor de Postbankwet staat ten 
aanzien van de marktconforme 
arbeidsvoorwaarden een heel 
interessante passage, namelijk: 

'Met betrekking tot de beloning 
van de uitoefening van specifieke 
bancaire taken zullen daarom 
bijzondere zoveel mogelijk op het 
bankwezen afgestemde regelingen 
moeten worden getroffen.' Dus in die 
rechtsvorm sui generis, waarbij 
artikel 125 van de Ambtenarenwet 
van toepassing was, werd het 
mogelijk geacht, dat binnen het 
kader van artikel 125 specifiek op de 
aard van de diensttak betrekking 
hebbende arbeidsvoorwaarden tot 
stand zouden komen, afgestemd op 
de sector waarin men actief was. Het 
probleem dat de dienstleiding nog 
zag in het kader van het alternatief is 
op zich zelf geen probleem. Artikel 
125 is een ruim geformuleerd artikel 
en de wetsgeschiedenis leert al, dat 
die vraag eerder positief is beant-
woord. 

Het zal duidelijk zijn, dat een 
dergelijke verklaring van het bijzonder 
overleg van de PTT bij ons een grote 
belangstelling wekt voor het oordeel 
van de bewindslieden erover. Want 
wij mogen toch aannemen dat de 
dienstleiding in nauw overleg met de 
betrokken bewindslieden opereert. 
Dat vloeit immers logischerwijze 
voort uit het gestelde in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag. 

Ik citeer: 'Naar aanleiding van de 
vragen van de leden van de CDA-frac 
tie kan worden opgemerkt dat de 
eerste en de tweede ondergetekende 
reeds voorwaarden voor het overleg 
over de personele gevolgen van de 
oprichting van de Postbank NV 
hebben gecreërd door het geven van 
een machtiging aan hun vertegenwoor-
diging in het overleg. Daarbij is de 
hoofddirecteur van de gelddiensten 
PTT gemachtigd om namens de 
oprichter de gesprekken te voeren. 
Tevens zijn de bevoegdheden van de 
directeur-generaal van het Staatsbe-
drijf der PTT terzake aan hem geman-
dateerd.' 

De dienstleiding onderhandelde 
dus onder machtiging van de 
bewindslieden die hier achter de tafel 
zitten. De verklaring die daar is 
afgegeven over datgene wat materieel 
overeenkomt met het wetsontwerp is 
dus gedaan onder het mandaat van 
deze bewindslieden. Uit de verklaring 
kun je niet anders conconcluderen 
dan, indien juist is wat er staat - dat 
moet worden aangenomen, omdat 
wij inmiddels beschikken over de 
notulen van het overleg, waarin de 
letterlijke tekst van de verklaring 
staat - dat de wetsontwerpen op 
essentiële punten zouden moeten 
worden gewijzigd. 

Anders kan niet goed worden 
begrepen wat daar nu precies 
gebeurt. Als er staat dat er materieel 
geen verschillen bestaan met de voor 
ons liggende wetsontwerpen en de 
ambtenarenstatus daaraan wordt 
verbonden, is dat alleen mogelijk 
door een rechtsvorm sui generis te 
maken. Als hier binnen een mandaat 
is geopereerd en artikel 125 geen 
probleem meer oplevert, waardoor 
ook dat kleine vuiltje nog even is 
weggepoetst, rijst de vraag wat wij 
hier feitelijk aan het doen zijn. Je zou 
je zelfs kunnen afvragen of in het 
licht van dat gegeven en van het 
verleende mandaat de wetsontwerpen 
wel voldoende voor behandeling zijn 
voorbereid. 

Nu is er inmiddels een aspect aan 
toegevoegd. Het mandaat, dat zo 

uitdrukkelijk aan de Kamer is meege-
deeld, blijkt minder ver te gaan dan 
zou worden verwacht. De heer 
Eversdijk heeft ons vanmiddag de 
ogen geopend en enige stukken 
beschikbaar gesteld, waaronder een 
brief van de minister van Verkeer en 
Waterstaat de dato 14 mei 1985, 
waarin zij aan de voorzitter van het 
overleg met de bijzondere commissie 
van de PTT meedeelt, dat het 
natuurlijk allemaal prachtig is maar 
dat het mooi niet opgaat. Dat is toch 
vreemd. 

De minister had toch een mandaat 
verleend! Wat is er dan precies 
gebeurd? Er werd namens de 
bewindslieden onderhandeld en 
namens hen, met machtiging, een 
akkoord bereikt, met één vraagje. Dat 
vraagje is geen reële vraag want die 
kan worden opgelost. 

Er zijn allerlei toezeggingen 
gedaan: overleg is mogelijk, het 
wetsontwerp kan, als gevolg van het 
overleg over de rechtspositionele 
gevolgen, nader gemodificeerd 
worden etc. etc. Het is mede gelet 
daarop toch op zijn minst interessant 
om te vernemen hoe dit nu allemaal 
te rijmen valt met die mooie opening 
in de richting van het personeel. 

In het verlengde daarvan trekt nog 
een ander aspect de aandacht. Het 
kabinet deelt mee het niet uitgesloten 
te achten dat de datum van de 
totstandkoming van de Postbank NV 
en de overgang van het personeel 
beïnvloed kan worden door de 
voortgang van het overleg. Interessant 
is in deze dat die wetsontwerpen al 
enige tijd geleden zijn ingediend, 
maar dat eerst op 3 mei j l . het eerste 
formele overleg, voortvloeiende uit 
artikel 125 van de Ambtenarenwet, 
heeft plaatsgevonden. 

De verwachting dat het allemaal 
vóór 1 oktober zal zijn afgerond is 
dan ook rijkelijk optimistisch. Tenzij 
de regering ons straks gaat verblijden 
met de mededeling dat wij een 
omvangrijke nota van wijziging 
krijgen om het resultaat te verwerken 
van wat met een machtiging van haar 
tot stand is gekomen. In dat geval 
zou het allemaal nog wel lukken, 
maar de brief brengt mij wel aan het 
twijfelen. 

Er is dan ook een goede reden aan 
te nemen dat de kans bestaat dat het 
overleg niet tijdig is afgerond. Niet 
alleen de duur van het overleg, maar 
ook de vraag of er überhaupt 
overeenstemming mogelijk is, is 
daarbij aan de orde. Het kabinet acht 
het mogelijk dat het niet tijdig tot 
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stand komen van resultaat de datum 
van invoering kan beïnvloeden. Men 
zou mogen verwachten dat deze 
toezegging ook in de voorgestelde 
wetsartikelen tot uitdrukking komt, 
maar dat is niet het geval. Waar het 
noodzakelijk is om in een reëel en 
open overleg tot een akkoord te 
komen is, naar mijn vaste overtuiging, 
een werken onder druk van de tijd uit 
den boze. Daarom heb ik een 
amendement ingediend tot wijziging 
van artikel 5. 

De noodzaak om te komen tot 
reëel en open overleg wordt op 
verschillende plaatsen benadrukt, 
zozeer zelfs dat uitstel tot effectuering 
van het voornemen tot oprichting van 
de Postbank NV tot de mogelijkheden 
wordt gerekend. Het is dan ook een 
raadsel hoe het kabinet voorts kan 
opmerken: 'Hoewel het streven er 
uiteraard op gericht is tot volledige 
overeenstemming te komen met de 
vertegenwoordigers van het perso-
neel, kunnen de ondergetekenden 
niet uitsluiten dat in het geval dat er 
geen overeenstemming bereikt kan 
worden, de vaststelling van de 
overgangsbepalingen bij eenzijdige 
beschikking zal dienen plaats te 
vinden.' 

Aan de vooravond van een 
voorgenomen privatisering nog even 
dreigen met de uiterste machtsmid-
delen. Het oogt weinig fraai en het 
lijkt in tegenspraak met alle overige 
mooie woorden. Wij zouden het zeer 
op prijs stellen te vernemen hoe een 
dergelijke uitspraak valt de rijmen 
met wat overigens over het open en 
reëel overleg wordt opgemerkt. Waar 
hier sprake is van een drastische 
wijziging in rechtspositionele zin, ook 
in de zin van zekerheid op werk, mag 
verwacht worden dat een eenzijdige 
vaststelling van de overgangsbepalin-
gen niet aan de orde kan zijn. 

Indien het overleg niet tot resultaat 
zou leiden, bestaat de mogelijkheid 
de geschillencommissie in te 
schakelen. Gelet op de aan de orde 
zijnde vraagstukken zou het het 
kabinet sieren indien zij niet greep 
naar het middel van eenzijdige 
vaststelling, maar reeds nu de 
bereidheid uitsprak in een dergelijke 
situatie te zullen meewerken aan een 
procedure die dient te leiden tot een 
bindende arbitrage. 

Degenen die de geschillenregeling 
kennen weten dat voor een bindende 
arbitrage de instemming van beide 
gesprekspartners nodig is, dus zowel 
van de centrales als van de onderhan-
delaars. Er moet dus geen sprake zijn 

van een eenzijdige vaststelling. Het 
kabinet moet willen meewerken aan 
zo'n bindende arbitrage. Een dergelij-
ke toezegging wordt door ons zeer 
op prijs gesteld. Indien die toezegging 
er niet komt zal ik in tweede termijn 
toch een uitspraak aan de Kamer 
moeten vragen. 

Ik kom bij het punt van het 
ambtenarenschap in de zin van de 
Ambtenarenwet 1929 en de Algeme-
ne Burgerlijke Pensioenwet. Wij 
hebben gemerkt dat dit ook in hoge 
mate de interesse van de fractie van 
het CDA heeft. Zij wil daarover ook 
graag een dialoog aangaan. Ik 
begrijp dat de heer Eversdijk nu 
vanwege persoonlijke omstandighe-
den afwezig is, maar ik zal hem 
morgenochtend in alle vroegte alle 
argumenten aanreiken die hij voor 
zijn afweging kan gebruiken, want er 
is perspectief. 

In de schriftelijke voorbereiding 
van de personeelswet is aan de 
status van het personeel veel 
aandacht besteed om voor de 
betrokkenen de veranderingen in hun 
posities zo veel mogelijk te beperken. 

De fractie van de Partij van de 
Arbeid heeft voorstellen gedaan, 
waarin de band met de overheid tot 
uitdrukking wordt gebracht, zowel 
met betrekking tot de doelstelling als 
met betrekking tot de eigendomsver-
houding. In die opzet ligt het in de 
rede, de Postbank aan te merken als 
een B3-instelling in de zin van de 
Algemene Burgerlijke Pensioenwet. 
De betrokkenen weten zich in die 
situatie gegarandeerd van het niet 
ontstaan van breuken in hun opge-
bouwde verworven rechten en die 
betreffen meer dan het pensioen. 

Het is voorts niet noodzakelijk om 
ten aanzien van de pensioenen extra 
kosten te maken in de vorm van 
kosten, verbonden aan de overdracht 
van gereserveerde pensioenrechten 
en in de vorm van de opbouw van 
een ondernemingspensioenfonds en 
de noodzakelijke expertise. De vraag 
of de arbeidsvoorwaarden in een 
dergelijke situatie geen wijzigingen 
zullen ondergaan, is echter van een 
geheel andere orde. In deze opzet is 
immers sprake van een vergaande 
mate van verzelfstandiging van een 
oorspronkelijke, directe overheidstaak 
en dient de vraag te worden gesteld 
of bij een dergelijke verzelfstandiging 
wel sprake kan en mag zijn van een 
gedetailleerde bemoeienis met de 
arbeidsvoorwaarden en of het ijkpunt 
daarvoor gelegen dient te zijn binnen 
de overheidsorganisatie. 

Gesteld kan worden, dat dit 
vraagstuk in zijn algemeenheid aan 
de orde is. Binnen de overheidsorga-
nisatie zal de vraag aan de orde 
moeten komen of de feitelijke 
uniformiteit in het arbeidsvoorwaar-
denpakket gehandhaafd dient te 
worden. Ook binnen de overheidsor-
ganisatie zijn geheel verschillende 
sectoren waar te nemen, die eerder 
een vergelijkingsbasis in de martksec-
tor vinden dan binnen de overheidsor-
ganisatie. 

Voorts wordt geopereerd in een 
arbeidsmarkt, waarin sprake is van 
een vergaande concurrentie met de 
marktsector. Kortom, er is sprake van 
sectoren met specifieke omstandighe-
den, welke het rechtvaardigen om 
vooreen deel van dearbeidsvoorwaar-
den meer aansluiting te zoeken bij 
die omstandigheden dan om de 
totale overheidsorganisatie als 
zodanig daarvoor als maatstaf te 
nemen. De minister van Verkeer en 
Waterstaat knikt instemmend, want 
zij kent de discussie ter zake van de 
PTT. De tendens gaat dus meer in de 
richting van pluriformiteit, van meer 
differentiatie en van, zoals sommigen 
eraan willen toevoegen, meer 
flexibiliteit. 

In de oorspronkelijke voorstellen 
inzake de Postbank was die mogelijk-
heid opgenomen, zoals ik al heb 
verwoord. Duidelijk mag zijn dat de 
vraag of arbeidsvoorwaarden mogen 
verschillen met die van de overheid 
in het algemeen en meer in overeen-
stemming mogen zijn met die in de 
sector, waarin men opereert, door de 
Partij van de Arbeid met ' ja' wordt 
beantwoord. Dat geldt niet alleen 
voor deze situatie. Ik heb een en 
ander in een breder kader geplaatst. 

In de door ons nagestreefde opzet 
van de Postbank zal derhalve sprake 
zijn van een B3-instelling - het 
personeel zal dus in de zin van de 
Algemene Burgerlijke Pensioenwet 
de ambtenarenstatus krijgen -
waarbij een groot deel van de 
arbeidsvoorwaarden zal zijn gerela-
teerd aan de bankensector. Ik heb er 
zojuist reeds op gewezen dat zelfs, 
wanneer de ambtenarenstatus in 
volle omvang wordt gehanteerd, 
artikel 125 daarvoor evenzeer de 
ruimte biedt. 

Uit een citaat waarmee ik mijn 
verhaal ben gestart is al duidelijk 
geworden dat ook dit kabinet een tijd 
lang althans heeft gestreefd naar het 
behoud van de ambtenarenstatus van 
het thans zittende personeel. 'Nader 
beraad heeft duidelijk gemaakt, dat 
dit streven alleen zou kunnen worden 
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gerealiseerd wanneer in het voorlig-
gende wetsontwerp wordt gedero-
geerd aan de Ambtenarenwet uit 
1929 en de Algemene Burgerlijke 
Pensioenwet, hetgeen in strijd zou 
zijn met het door het kabinet op dit 
punt gevoerde beleid'. 

In de schriftelijke voorbereiding 
van deze behandeling weet het 
kabinet ter zake ook niet van wijken 
en de indruk ontstaat dat het kabinet 
gaande deze behandeling steeds 
meer argumenten vindt om deze 
positie te blijven verdedigen. Als 
eerste worden de richtlijnen inzake 
de B3 van een naamloze vennoot-
schap in beeld gebracht. Statutair 
moet zijn bepaald dat 90% van de 
aandelen in het bezit zijn en blijven 
van de overheid. De arbeidsvoorwaar-
den moeten overeenkomen met die 
van de overheid. Dit is korte samen-
vatting van die richtlijnen. 

Als eerste dient te worden opge-
merkt dat de vermelde richtlijnen 
juist zijn weergegeven - deze zijn aan 
te treffen in het uittreksel uit richtlijnen 
voor toepassing van artikel B3 van de 
Algemene Burgerlijke Pensioenwet 
voor naamloze vennootschappen -
maar dat hierbij geen volledigheid is 
betracht. Volstaan is met de weergave 
zoals deze in 1970 is vastgelegd voor 
naamloze vennootschappen en voor 
stichtingen en verenigingen. 

Deze zijn tot stand gekomen door 
een splitsing van de richtlijnen zoals 
deze in 1977/1978 zijn vastgelegd. 
Eén richtlijn is niet in deze splitsing 
opgenomen en dat is richtlijn 6, 
waarin voor zeer bijzondere gevallen 
de mogelijkheid van aanwijzing, 
indien niet volledig aan de vereisten 
wordt voldaan, wordt opengesteld. 
Nu is het juist dat die zesde richtlijn 
in het bijzonder en met name 
betrekking heeft op stichtingen en 
verenigingen. 

Wanneer echter naar de gehele 
context van de stukken wordt 
gekeken en rekening wordt gehouden 
met de omstandigheden en het 
tijdpad, waarmee die richtlijnen tot 
stand kwamen, rijst de vraag, of die 
bijzondere gevallen een breder 
karakter zouden kunnen hebben. Het 
is opvallend dat bij voorbeeld de raad 
van toezicht en de directie van het 
ABP - het betreft hier één van de 
mede-uitvoerders van de wet; voor 
een gedeelte van het toezicht op B3 
gaat het om een van de hoofduitvoer 
ders - tot de conclusie komen dat die 
reikwijdte er zou moeten zijn. 

Het is juist dat in de voorstellen 
van het kabinet de mogelijkheid tot 

vervreemding van de aandelen 
aanwezig is. Niet is bepaald dat 90% 
van de aandelen in handen is en blijft 
van de overheid, zulks in tegenstelling 
met de voorstellen van de PvdA. Het 
is echter evenzeer juist, te stellen dat 
bij oprichting 100% van de aandelen 
in bezit van de overheid zijn en dat er 
geen voornemens bestaan om tot 
vervreemding over te gaan. De vraag, 
of dit ook zal gebeuren, wordt 
politiek beantwoord en daaruit vloeit 
niet de zekerheid voort, dat dit ooit 
zal geschieden. Hier wordt niet 
geheel aan de vereiste voldaan maar 
de feitelijke situatie komt toch aardig 
in de richting. 

Ten aanzien van de richtlijn dat de 
arbeidsvoorwaarden overeen moeten 
komen met die van het rijk heb ik al 
gesteld dat hier in algemene zin 
vraagtekens bij moeten worden 
geplaatst, ook waar het gaat om de 
overheid als geheel. Ook wat betreft 
de praktijk heeft men hier vraagtekens 
bij gezet. In de trendvolgende sector 
komen wij veel B3-instellingen tegen, 
die vallen onder de welzijns-CAO en 
ook de nutsbedrijven kennen een 
eigen CAO. 

Het is moeilijk vol te houden dat 
deze geheel en al zijn afgestemd op 
de arbeidsvoorwaarden bij de overheid 
op het punt van salarisschalen, van de 
inpassing van de schalen en van de 
overige arbeidsvoorwaarden. Dit is 
geen nieuw gegeven. Het is zelfs 
zozeer bekend dat de ministers van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
van Binnenlandse Zaken al geruime 
tijd geleden opdracht hebben gegeven 
tot het verrichten van een studie ter 
zake, naar aanleiding waarvan reeds 
een rapport zou zijn verschenen. 

Zowel de feitelijk gegroeide situatie 
ten aanzien van B3-instellingen als de 
ontwikkelingen inzake de arbeidsvoor-
waarden wat betreft het aspect van de 
pluriformiteit geven aanleiding om 
deze richtlijn aanzienlijk te nuanceren, 
zozeer zelfs dat de vraag rijst, of deze 
nog langer gehandhaafd moet 
worden. Die vraag leeft niet alleen bij 
ons. De vraagstelling van genoemde 
ministers aan de werkgroep, ingesteld 
ter bestudering van deze problematiek 
houdt hetzelfde in en zal de basis 
vormen voor de aanpassing van de 
richtlijn. 

Voorts kan worden gesteld, dat de 
vraag of uniformiteit van arbeidsvoor-
waarden bij de overheid nog langer 
gewenst is, een toekomstvraag is, die 
derhalve niet alleen beantwoord kan 
worden in een bijzonder geval. Indien 

deze stelling door de bewindslieden 
wordt betrokken, blijft de constatering 
overeind dat in de praktijk ontwikke-
lingen hebben plaatsgevonden, welke 
een richtlijn van binnenuit uitgehold 
moet hebben. Deze ontwikkeling 
heeft voor de desbetreffende 
ministers een aanleiding gevormd om 
het geheel te onderzoeken. 

Naast deze twee richtlijnen worden 
nog zes complicaties in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag in 
beeld gebracht. Die nieuwe compli-
caties wil ik van commentaar 
voorzien. 

1. De Postbank zou niet aan de 
norm kunnen voldoen, gesteld in 
richtlijn b. Ik meen dat hierover al 
voldoende is gezegd. 

2. Het ambtenaarschap in de zin 
van de ABP-wet heeft consequenties 
voor de bruto-netto-loonbelasting 
Mevrouw de Voorzitter, opgemerkt 
moet worden dat de Wet afschaffing 
overneming AOW/AWW tot gevolg 
heeft dat de verschillen wat betreft 
het zogenaamde bruto-netto-traject 
tussen ambtenaren en werknemers in 
de marktsector aanzienlijk zijn 
verkleind. Er is nog net geen sprake 
van een volledige gelijkstelling. 
Wanneer in dit verband nog aandacht 
wordt gegeven aan de verschillen in 
het kader van het sociale zekerheids-
stelsel moet worden bedacht dat 
reeds geruime tijd bij alle betrokkenen 
bekend is dat gelijkschakeling wordt 
voorgestaan. Dat is niet iets van de 
toekomst; het is vele malen door het 
kabinet in stukken vastgelegd, óók 
waar het gaat om het pakket stelsel-
herziening sociale zekerheid. 

3. De Postbank zal zich qua 
beloningsstructuur moeten vergelij-
ken met andere bancaire instellingen 
in plaats van met overheidsinstellin-
gen. Hieraan heb ik al ruimschoots 
aandacht besteed. 

4. Er bestaat geen relatie tussen 
de ontwikkeling van de arbeidsvoor 
waarden in de bankensector en de 
ontwikkeling van de arbeidsvoorwaar-
den bij de overheid. Mevrouw de 
Voorzitter, ook dit element kan niet 
serieus als complicatie worden 
aangeduid Naast de werking van 
artikel 125 en naast andere ontwik-
kelingen kan nog worden opgemerkt 
dat reeds een aantal B3-instellingen 
in de welzijns- en nutssectoren 
werken met regelingen, die op die 
sectoren zijn afgestemd. Verschillen 
zijn daardoor daadwerkelijk ontstaan. 
Als voorbeeld noem ik het niet 
doorvoeren van de zogenaamde 
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3%-korting - de 3% van Rietkerk -
door de nutsbedrijven. 

5. Er zijn problemen bij overname 
van een bestaand bedrijf en integratie 
van de bedrijfsvoering. Meer dan 
normale integratieproblemen kunnen 
zich echter niet voordoen, indien 
mogelijkheden worden geboden voor 
een meer zelfstandig arbeidsvoor-
waardenbeleid en er regelingen 
worden getroffen inzake de pensi-
oenc.q. carrièrebreuk. Ten aanzien 
daarvan kan gewezen worden op het 
feit dat recent door dit kabinet een 
wetsvoorstel inzake individuele 
overdracht van pensioenrechten bij 
de Raad van State is gedeponeerd. 

De individuele overgang, die een 
probleem zou kunnen vormen, is dus 
opgelost. Verder wijs ik erop dat 
reeds geruime tijd gesprekken 
plaatsvinden over een regeling inzake 
de overdracht van collectieve 
pensioenaanspraken. Het kabinet 
heeft alvast een invuloefening 
gedaan, maar ook zijn er andere 
uitgebreide stukken over verschenen. 
De derde ondertekenaar, die elders 
meeluistert, zal daarvan ongetwijfeld 
kunnen getuigen. 

6. De overgang van personeel van 
de Postbank naar een andere bank en 
omgekeerd vormt een probleem. De 
zoeven door mij aangegeven ontwik-
kelingen - eigen arbeidsvoorwaarden-
beleid en de regeling inzake de 
individuele pensioenrechten - maken 
dat die problemen als sneeuw voor 
de zon verdwijnen. 

Uit het vorenstaande mag duidelijk 
zijn dat de geschetste complicaties 
nauwelijks een aanduiding als 
zodanig verdienen. Ik hoop dat de 
heer Eversdijk nog altijd meeluistert. 
Ik kom tot een aantal conclusies op 
dit punt. 

1. De voorstellen van de PvdA ten 
aanzien van de doelstellingen - in het 
verlengde daarvan de actieradius -
en de eigendomsverhoudingen leiden 
tot een directe keuze voor het 
aanwijzen van de Postbank als een 
B3-instelling. 

2. De feitelijke situatie bij de 
totstandkoming van de Postbank 
betekent dat 100% van de aandelen 
in bezit is van de overheid dat er 
geen voornemens bestaan tot 
vervreemding daarvan en dat terzake 
van de arbeidsvoorwaarden feitelijk 
reeds geconstateerd kan worden dat 
afgeweken wordt van arbeidsvoor^ 
waarden bij de overheid. 

3. De geschetste complicaties 
zullen niet of slechts in zeer beschei-
den mate optreden, gelet op de 

mogelijkheid van arbeidsvoorwaar-
den, afgestemd op de sector waarin 
geopereerd wordt en de overige 
geschetste ontwikkelingen. 

4. Het kabinet heeft de mogelijk-
heid om in bijzondere gevallen in 
afwijking van de overige richtlijnen tot 
aanwijzing van de Postbank tot 
B3-instelling over te gaan; juist in het 
geval van privatisering kan toch van 
een bijzondere situatie worden 
gesproken. Ik wijs erop dat de 
richtlijnen, die destijds door een 
kabinet zijn vastgesteld, kunnen 
worden aangepast. Ze vloeien niet 
logischerwijs voort uit de wet. 

5. De mogelijkheid is aanwezig om 
de Postbank aan te wijzen als een 
B3-instelling. Ook overigens moeten 
geen belemmeringen aanwezig 
worden geacht. Derhalve is een 
pleidooi voor aanwijzing tot B3-instel 
ling zowel in de door de PvdA 
voorgestane opzet als in de door het 
kabinet nagestreefde opzet mogelijk. 
Vanuit het oogpunt van de belangen 
van het personeel en de wenselijkheid 
van bundeling van pensioenvoorzie 
ningen is het ook gewenst. 

Mevrouw de Voorzitter! Uit het 
voorgaande mag duidelijk zijn dat de 
praktische bezwaren niet zodanig 
zijn, dat daaruit niet kan voortvloeien 
een aanwijzing van de Postbank tot 
B3-instelling. Dus komt de vraag aan 
de orde welke redenen er dan zijn om 
die stap niet te zetten. 

Uit de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt dit duidelijk: 'Aan 
de raad is door de derde ondergete-
kende' - d e ministervan Binnenlandse 
Zaken ~ 'bericht dat de zorg voor de 
belangen van het fonds ook hem ter 
harte gaat doch dat die zorg terzake 
van het al dan niet bevorderen van 
toepassing van artikel B3 geen eerste 
beweegreden is, zeker niet indien 
andere overwegingen van openbaar 
bestuur, in dit geval de door de 
regering gewenste wijze van privati-
sering van de zogenaamde geld-
diensten van het Staatsbedrijf der 
PTT, voorop staan'. 

Het gaat hier derhalve om een 
politieke keuze en niet om een keuze 
die voortvloeit uit toepassing van de 
bestaande regels. Het mag duidelijk 
zijn dat deze keuze voor het personeel 
van belang is en voor de bedrijfsvoe-
ring geen hinderpaal behoeft te 
vormen. Het mag voorts duidelijk zijn 
dat een dergelijke keuze geen 
afbreuk doet aan de door het kabinet 
voorgestane vormgeving. Het zijn 
twee sporen, die beide kunnen leiden 
tot dezelfde conclusie. Het zal 
duidelijk zijn dat wij amendementen 

hebben ingediend die betrekking 
hebben op het B3-artikel en op het 
schrappen van artikel 3 uit de 
Personeelswet. 

Ik kom bij het derde onderdeel van 
mijn betoog en dat heeft betrekking 
op de passende werkzaamheden en 
de passende betrekking. Het laatste 
punt dat in deze instantie de aandacht 
vraagt, heeft betrekking op artikel 4. 
Gesteld wordt, dat voor personen 
onder de 60 jaar, die niet wensen 
over te gaan naar de Postbank, geen 
aanspraken bestaan op wachtgeld. 
Gesteld kan worden, dat hier sprake 
is van een zeer ruime uitleg van de 
ter zake geldende bepalingen. Uit 
niets blijkt, dat in die regelingen 
onder passende werkzaamheden en 
passende betrekking mede begrepen 
dienen te worden werkzaamheden bij 
private ondernemingen. De praktijk 
maakt dat ook duidelijk. 

Tot op heden is nooit eerder een 
dergelijke interpretatie aan de orde 
geweest en derhalve ook nooit 
toegepast. Toch kennen wij eerdere 
gevallen van privatisering; ik wijs op 
de Artillerie-inrichting. Daarbij is de 
uitleg zoals die altijd is geweest ook 
toegepast. Het is de eerste keer dat 
een dergelijke uitleg wordt gegeven. 

In de brief van de minister van 
Financiën van 23 mei 1983 inzake 
privatisering wordt het volgende 
opgemerkt: 'Voor wat betreft de 
rechtspositionele consequenties van 
privatisering zullen op korte termijn 
hoofdlijnen worden vastgesteld en in 
een voor alle departementen 
geldend beleid worden geformu-
leerd ' . In de beantwoording van de 
vragen over deze brief wordt opge-
merkt, dat een nota over de personele 
aspecten van privatisering in voorbe-
reiding is. Deze nota zou reeds in juni 
1984 in het georganiseerd overleg 
aan de orde worden gesteld. Dat nu 
heeft eerst plaatsgevonden in 
februari 1985, Daarbij is geconclu-
deerd dat de nota nog niet geschikt 
is voor vaststelling. Derhalve is een 
nieuwe versie in voorbereiding, die 
nog niet aan de orde is geweest in 
het centraal georganiseerd overleg 
en daar ook niet binnen twee 
maanden aan de orde zal komen. 
Gesteld kan dan ook worden dat met 
de voorgestelde interpretatie van de 
desbetreffende bepalingen vooruit 
wordt gelopen op de te treffen 
regelingen waarover het overleg als 
zodanig nog dient plaats te vinden. 
Een dergelijke aanpak kan onze 
instemming niet krijgen. Bovendien 
kan een dergelijke handelwijze niet 
de prijs van de zorgvuldigheid 
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verdienen. Mede gelet op de opstel-
ling van het kabinet, waarin eenzijdige 
vaststelling van overgangsbepalingen 
niet wordt uitgesloten, is de vraag 
gerechtvaardigd of voor de betrokke-
nen sprake is van een reële keuze. 
Deze vraag eerder gesteld door de 
Raad van State, dient nog altijd 
beantwoord te worden. 

In het verlengde hiervan dient nog 
opgemerkt te worden dat geen 
gelegenheid is geboden voor reëel en 
open overleg over alle aspecten de 
Postbank betreffende en dat derhalve 
op tal van onderdelen geen inzicht is 
verkregen in de effecten van de 
externe doelstellingen (de organisa-
tie) op de interne doelstellingen (het 
personeel), zoals bepaald in de brief 
van de ministervan Binnenlandse 
Zaken van 13 februari 1978. 

Gelet op het vorenstaande zijn wij 
van mening dat de personeelsleden 
die om reden van het verlies van de 
ambtelijke status niet wensen mee te 
gaan naar de nieuw te vormen 
Postbank niet het recht op wachtgeld 
dienen te verliezen. Een amendement 
ter zake, een toevoeging aan artikel 
4, hebben wij dan ook ingediend. 

Voorzitter! Ik kom aan het slot van 
mijn betoog. De PvdA heeft een 
sterke voorkeur voor een vormgeving 
van de Postbank in een rechtspersoon 
sui generis. Binnen de onderhavige 
voorstellen wordt gekozen voor een 
B3-status, waardoor de rechtspositie 
van het betrokken personeel in 
ruimere zin aansluiting heeft bij de 
huidige. De wijze waarop overleg 
onmogelijk is gemaakt en in de 
eindfase inhoud is gegeven, maakt 
duidelijk dat de belangen van een 
politiek compromis hoger worden 
geacht dan de behartiging van de 
belangen van het personeel. Deze 
laatste worden zelfs in volstrekte 
afgeleide vorm beschouwd. 

Zoals de onderhavige voorstellen 
alleen kunnen worden beoordeeld in 
het licht van de voorstellen inzake de 
vormgeving van de Postbank en 
inmiddels mede in het licht van het 
amendement-Bosman, zo zal het ook 
duidelijk zijn, dat de finale beoordeling 
niet alleen afhankelijk is van de 
gedachtenwisseling op dit onderdeel. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: De beraadslaging zal 
worden voortgezet morgen, bij de 
aanvang van de vergadering. De 
regering zal antwoorden in de 
namiddag, na het debat met minister 

Van den Broek over diens reis naar 
Moskou. 

Sluiting 22.50 uur. 

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

1. vijf Koninklijke boodschappen, ten 
geleide van de volgende voorstellen 
van wet: 
- Nadere regeling van de omgang in 
verband met scheiding (1 8 964); 
- Regelen omtrent de wijze van 
samenstelling en de werkwijze van 
de commissies, bedoeld in artikel 
6.5.1.2. van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek (18 966); 
- Nieuwe bepalingen ter bescherming 
van de in het wild levende vogels 
(Vogelwet) (18 969); 
- Wijziging van Hoofdstuk X (Minis-
terie van Defensie) van de begroting 
van de uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1983 (slotwet; tweede wijzigings-
voorstel) (18 970); 
- Wijziging van hoofdstuk IV 
(Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse 
Zaken) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1983 
(slotwet; eerste wijzigingsvoorstel) 
(18971). 

De Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al 
gedrukt; 

2. drie brieven van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, met de mede-
deling dat zij in haar vergadering van 
7 mei 1985, de haar door de Tweede 
Kamer toegezonden voorstellen van 
wet gedrukt onder nrs. 1 5 907, 
1 7 323 en 18327 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3. de volgende brieven: 
- twee, van de minister van Buiten-
landse Zaken te weten: 
- een, over kruisvluchtwapens 
(17 980, nr. 10); 
- een, ten geleide van een Overeen-
komst met Portugal (18967) ; 
- twee, van de minister van Justitie, 
te weten: 
- een, over de deregulering (1 7 9 3 1 , 
nr. 61); 
- een, over uitspraken van de 
Europese commissie voor de rechten 
van de mens (18 974); 
- een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, ten geleide van 
het intentioneel apparatuur schema 
(IAS) (18960) ; 
- een, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, over de Structuurschets 
stedelijke gebieden (18048, nr. 42); 

- vijf, van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, te weten: 
- een, over Privatisering (1 7 938, nr. 
11); 
- een, over de walradarketen langs 
de Westerschelde (18411 , nr. 11); 
- een, over de arbeidsvoorwaarden 
luchtbeveiliging (18600X11, nr. 68) 
- een, over de zesbaksduwvaart 
(18600X11, nr. 69); 
- een, ten geleide van de nota 
Waterverontreinigingsheffingen 
(18968) ; 
- een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Van 
Zeil, over de subsidieregeling 
managementondersteuning (18600-
XIII, nr. 112); 
- een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, over het structuurschema 
Openluchtrecreatie (16 700, nr. 7); 
~ een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Kappeyne van de Coppello, 
over het Minderhedenbeleid (16 102, 
nr. 116); 
- een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, over 
Woontussenvoorzieningen (18 888, 
nr. 3); 
- een, van de Nationale ombudsman, 
ten geleide van zijn jaarverslag 1 984 
(18965). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

4. de volgende brieven: 
- een, van de ministervan Buitenland-
se Zaken, over de Europese Overeen-
komst inzake internationale hoofdver-
keerswegen; 
- een, van de minister van Financiën, 
ten geleide van een verslag van 
Interim en Development Committee; 
- twee, van de staatssecretaris van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, over de 
overgangsproblematiek Wet op de 
stads- en dorpsvernieuwing; 
- een, van de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat, ten geleide 
van het jaarverslag 1984 van de 
P T T . 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies; 

5. de volgende adressen: 
- een, van D. J. Nijveld te Utrecht, 
met betrekking tot zijn belasting; 
- een, van M. Reschke te Veendam, 
met betrekking tot zijn belastingen; 
- een, van Ombudsteam PvdA te 
's-Gravenzande, met betrekking tot 
een verzoek om herziening van een 
beslissing; 
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- een, van R. Rebel te Hilversum, 
met betrekking tot zijn belasting; 
- een, van Mevr. H. J . Cornelisse-van 
Boven te Heerlen, met betrekking tot 
eigen bijdrage A.W.B.Z. voor haar 
zoon; 
- een, van J. W. Bergman te 
Landsmeer, met betrekking tot zijn 
belastingen; 
- een, van Mevr. C. A. H. Knarren te 
Geleen, met betrekking tot haar 
belastingen; 
- een, van L. J Peters te Hillegom, 
met betrekking tot het functioneren 
van de Open Universiteit te Heerlen; 
- een, van S. Goeldjar te Amsterdam, 
met betrekking tot zijn belastingen; 
- een, van mevr. Y. Valten te Schin 
op Geul, met betrekking tot alimenta-
tie; 
- een, van mevr. M. C. de Fouw te 
Breda, met betrekking tot haar 
financiële omstandigheden; 
- een, van mevr. P. J . F. Raeijmakers 
te Venlo, met betrekking tot onroe-
rend-goedbelasting 1984; 
- een, van J. Kanbier te Leiden, met 
betrekking tot de W.U.B.O.; 
- een, van mevr. G. G. Zwanikken te 
Nijmegen, met betrekking tot 
werkloosheid en militaire dienst; 
- een, van mevrouw A. M. Hagen-van 
Loon te Breda, met betrekking tot 
burgeroorlogsslachtoffers; 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de commmissie voor de Verzoek-
schriften; 

6. de volgende brieven e.a.: 
- twee, van de Secretaris-Generaal 
van het Europees Parlement, ten 
geleide van resoluties. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven, 
die op de griffie ter inzage liggen, 
voor kennisgeving aan te nemen; 

7. de volgende brieven e.a.: 
- een, van de NV . Nederlandse 
Gasunie, t.g.v. het Plan van Gasafzet 
1985; 
- een, van Openbaar Lichaam 
Rijnmond, t.g.v. de brochure 'Rijn-
mond doet een boekje open' ; 
- een, van het gemeentebestuur van 
Amsterdam, t.g.v. een Memorandum; 
- een, van de belangengroep 
H.B.O. platform, over het studiefinan-
cieringsstelsel; 
- een, van het gemeentebestuur van 
Tegelen, t.g.v. een motie inzake 
podiumkosten. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Kopie is gezonden aan de 
betrokken commissie. 

8. de volgende brieven e.a.: 
- een, van het MNO-overleg, t.g.v. 
de nota 'Bedreigingen van het 
Vertegenwoordigend Overleg'; 
- een, van J . L. Coster-de Jong, over 
de brief van het lid Stemerdink aan 
de Amerikaanse Senaat; 
- een, van J . Steijger, over de 
minister-president; 
- het jaarverslag '84 van de NV 
Industriebank LIOF; 
- een, van E. Queijzen, over de 
bezuinigingen van het kabinet; 
- een, van Havenschap Vlissingen, 
t.g.v. notulen; 
- een, van de Landelijke Studenten-
vakbond, t.g.v. een uitnodiging voor 
een tribunaal; 
- het jaarverslag 1 984 van de 
Amsterdamse Kunstraad; 
- een, van F. J . Schilperoort, over 
zijn financiële positie; 
- een, van het gemeentebestuur van 
Valkenisse, over dumping van 
titaandioxide in de Noordzee; 
- een, van J. Lossie, over het 
energievraagstuk; 
- een, van de Stichting De Rozen-
knop, over de Ombudsman; 
- een, van het gemeentebestuur van 
Venray, over de eenmalige uitkering; 
- een, van het gemeentebestuur van 
Zutphen, over invoering woningde-
lersnorm in de bijstand; 
- een telegram van het Gewest 
Noord-Limburg, over de aanwijzing 
van het gebied Venlo-Tegelen als 
concentratiekern; 
- het Financieel Jaarverslag 1984 
van de NV Nederlandse Gasunie; 
- het jaarverslag 1984 van het 
Koninklijk Verbond van Grafische 
Ondernemingen; 

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

9. Het proefschrift 'Profiel van de 
verkrachter van onbekenden' door J. 
H. Burgers. 

Dit proefschrift is opgenomen in de 
bibliotheek van de Kamer 
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