
67ste vergadering Donderdag 28 maart 1985 

Aanvang 10.1 5 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 133 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Andela-Baur, Beckers-
de Bruijn, Ter Beek, De Beer, Van 
den Bergh, J . D. Blaauw, P. M. 
Blauw, De Boer, Borgman, Braams, 
Brouwer, Van der Burg, Buurmeijer, 
Bruggeman, Castricum, Cornelissen, 
Couprie, Dales, M. P. A. van Dam, 
Dees, Dijkman, Dijkstal, Van Dis, Van 
der Doef, Dolman, Engwirda, 
Ernsting, Van Erp, Van Es, Eshuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, 
Franssen, Gerritse, De Grave, 
Gualthérie van Weezel, Van Heems-
kerck Pillis-Duvekot, Van der Heijden, 
Van der Hek, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermes, Hermsen, 
Hummel, Van lersel, Jabaaij, Jacobse, 
Janmaat, Janmaat-Abee, Jorritsma-
Lebbink, Kamp, Keja, Knol, De Kok, 
Konings, 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, 
Meijer, Metz, Mik, Van Muiden, 
Müller-van Ast, Niessen, Van 
Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland, 
Nijpels, Van Noord, Nypels, Van 
Ooijen, Oomen-Ruijten, Den Ouden 
Dekkers, Paulis, Poppe, De Pree, Van 
Rey, Rienks, Van Rossum, Salomons, 
Van der Sanden, Schartman, 
Scholten, Schutte, Van der Spek, 
Spieker, Stemerdink, Stoffelen, 
Terpstra, Tommei, Van den Toorn, 
Toussaint, Ubels-Veen, Den Uyl, Ter 
Veld, Veldhoen, Te Veldhuis, Ver-
meend. 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 Worrell, 

en de heren Rietkerk, ministervan 
Binnenlandse zaken, De Ruiter, 
ministervan Defensie, Winsemius, 
minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer, mevrouw Smit-Kroes, minister 

van Verkeer en Waterstaat, de heren 
De Koning, ministervan Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, Brink-
man, minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur, mevrouw 
Ginjaar-Maas, staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, de 
heren Scherpenhuizen, staatssecreta-
ris van Verkeer en Waterstaat, Van 
Zeil, staatssecretaris van Economi-
sche Zaken en De Graaf, staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. 

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

Wagenaar en Leerling, alleen voor 
het eerste deel van de vergadering, 

De Boois en Zijlstra, wegens bezighe-
den elders; 

Frinking wegens verblijf buitenslands. 

Deze berichten worden voor kennis-
geving aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
de wetsvoorstellen: 
- Wijziging van de Algemene 
pensioenwet poli t ieke ambtsdra-
gers in verband met de verlaging 
van de leeftijd waarop volgens 
het Burgerlijk W e t b o e k de 
meerderjarigheid word t bereikt 
tot achttien jaren (18853 ) ; 

- Beperking schadeloosstell ing 
en toelagen voorzitter en overige 
leden Tweede Kamer en voorzit 
ter Eerste Kamer der Staten-Ge-
neraal (18866) . 

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

Aan de orde is de interpel lat ie-Van 
Es/Lankhorst, gericht tot de 
ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Defensie, over act ivi tei ten van 
militaire inl ichtingendiensten. 

Tot het houden van deze interpellatie 
is verlof verleend in de vergadering 
van 7 maart 1 985. 

(De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie]3 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het dreigt een vervolgver-
haal te worden, waarbij aflevering na 
aflevering nieuwe onthullingen 
gedaan worden. Nog maar net zijn 
wij bekomen van het verschijnen van 
de Onkruit-dossiers over de activitei-
ten van de contra-inlichtingendeta 
chementen van de Koninklijke 
Landmacht of ook de luchtmachtin-
lichtingendienst lijkt zich met verve 
op de vredesbeweging gestort te 
hebben met een rapport dat maande-
lijks wordt aangevuld. 

Nu is één van mijn bezwaren van 
meer praktische aard - ik zal de 
bewindslieden deze keer mijn 
principiële bezwaren besparen -
tegen het functioneren van inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten altijd 
geweest, dat dergelijke organisaties 
onontkoombaar een eigen leven gaan 
leiden, eigen vijandsbeelden opbou-
wen, eigen hogere belangen formule-
ren en een eigen gevecht tegen 
ondermijnende schimmen voeren, 
maar dan niet met open vizier, maar 
met achterbakse methoden die 
worden goedgepraat met een beroep 
op de veiligheid van de Staat. 

Een reactie van de VVDM, een 
open en democratische vakbond voor 
dienstplichtigen, op de infiltratie-ac-
tiviteiten van het contra-inlichtingen-
detachement van de Koninklijke 
Landmacht was: Goedkope detectives 
die elkaar aan het werk houden en 
spoken zien. 

Intussen wordt wel een door de 
regering erkende vakbond die met de 
staatssecretarissen van Defensie aan 
de onderhandelingstafel zit, tot op de 
botten in de gaten gehouden. Geen 
andere conclusie rest na lezing van 
het in de nacht van 18 op 19 
november 1984 door de actiegroep 
Onkruit ontvreemde en daarna 
gepubliceerde materiaal van de 
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Van Es 

ploeg Utrecht van het 450 CID van 
de Koninklijke Landmacht. Mijn vraag 
is dan ook nadrukkelijk of de minister 
van Defensie op de hoogte was van 
de reikwijde van alle activiteiten van 
het CID. 

De Voorzitter: Is dit een nieuwe 
vraag? De vragen die beantwoord 
moeten worden, zijn gepubliceerd. 
Deze spreekbeurt is alleen een 
toelichting van de reeds gestelde 
vragen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat begrijp ik. Mijn 
opmerkingen waren min of meer 
polemiserend bedoeld. Zij komen ook 
tot uitdrukking in de vragen die aan 
de minister zijn gezonden. 

In antwoord op mijn eerdere 
schriftelijke vragen herhaalden de 
bewindslieden de stelling dat de 
vredesbeweging geen voorwerp van 
onderzoek is voor de inlichtingen-
dienst. Maarde LAMID, de Landmacht-
inlichtingendienst, verzamelt 
gegevens in die nodig zijn voor het 
treffen van maatregelen ter voorko-
ming van activiteiten die ten doel 
hebben de veiligheid of de paraatheid 
van de Krijgsmacht te schaden. 

Op grond van die omschrijving 
bestaat in Utrecht het zogenaamde 
beïnvloedingsinfiltratieschema, 
waarop maar liefst 178 personen en 
64 organisaties voorkomen, van wie 
bij 1 5 vaststaat dat zij door hun 
verwevenheid c.q. activiteiten een 
bedreiging voor de mobilisatie 
vormen. De organisaties worden 
genoemd bij mijn schriftelijke vragen, 
evenals enkele indicatoren op grond 
waarvan men tot voor kort op het 
schema terechtkwam. De indicator-
lijst is verouderd en niet meer in 
gebruik, zo stellen de bewindslieden. 
Maar waarmee wordt dan nu 
gewerkt? 

Ik wil toch dat de bewindslieden 
nader en zorgvuldig ingaan op de 
indicatoren 'anti-nazigezind' en 'in de 
oorlog actief geweest in communis-
tisch verzet'. Goed geweest zijn in de 
oorlog, levert blijkbaar de blijvende 
belangstelling van de inlichtingen-
diensten op. Ik vind dit zeer schokkend 
en ik verwacht dat de bewindslieden, 
met name hierover, volledige 
opening van zaken geven. 

Uit het infiltratriebeïnvloedings-
schema en uit de misschien verouder-
de. maar in elk geval niet vernietigde 
of vervangen indicatorlijst, blijkt dat 
mijn eerder hier in de Kamer uitge-
sproken vrees, dat de zo zorgvuldig 
gekozen formulering van minister 

Van Thijn, door zijn opvolger in 
andere bewoordingen herhaald, in 
feite een carte blanche vormt voor 
het wel degelijk in de gaten houden 
van de gehele vredesbeweging, ook 
al is zij als zodanig geen voorwerp 
van onderzoek. 

Mijn vraag is dan ook of die zo 
vurig verdedigde stelling niet allang 
door nu gelukkig openbaar gemaakte 
feiten achterhaald is. Wat moet 
anders geconcludeerd worden uit het 
bestaan van het handboek vredesbe-
wegingen van de sectie veiligheid 
van de landmachtstaf over zoals de 
nieuwe titel aangeeft 'zoveel mogelijk 
alle bewegingen die zich op enigerlei 
wijze hetzij als hoofddoel, hetzij als 
belangrijk nevendoel of ook uit 
opportunistische overwegingen met 
vredesactiviteiten bezighouden'? 

In dit handboek staan 44 vredes-
groeperingen, waaronder om er maar 
een te noemen het Zeeuwse Vredes-
comité. Waartoe dient dit handboek 
als de vredesbeweging geen voorwerp 
van onderzoek is? Waartoe dient dan 
het rapport van de Luchtmachtinlich-
tingendienst? Moet uit de analyse 
van de LUID, dat leden van radicale 
basisgroepen de democratische 
rechtsorde willen ondermijnen en de 
legale vredesbeweging van binnenuit 
trachten te radicaliseren, niet worden 
afgeleid dat over alle tot de vredes-
beweging behorende groeperingen 
gegevens ingewonnen kunnen 
worden om vast te stellen of de 
legale vredesbeweging niet afglijdt 
naar illegale doelstellingen? 

Er is nog een ander aspect van 
deze zaak: het Fatima-project. In de 
Verenigde Staten wordt op scholen 
gewerkt met 'undercover agents' 
om drugshandel te bestrijden. Dat 
vinden wij hier veel te ver gaan, maar 
het 'spotten' van mogelijke infiltranten 
in bij voorbeeld de VVDM onder 
leerlingen door leraren is blijkbaar 
wel een aanvaardbare methode. Het 
Fatima-project is in de loop van 1 982 
een grootschalig gebeuren geworder. 
met vele infiltranten in 'alle tegen 
Defensie gerichte groeperingen'. 
Daarover doen de bewindslieden 
geen mededelingen. Ik vind dat 
onaanvaardbaar. Ik vraag de bewinds-
lieden nogmaals hierover wel 
informatie te geven. 

Ik wil afsluiten met te stellen dat 
het gepubliceerde materiaal over de 
CID's aantoont hoezeer de democratie 
en de veiligheid van de staat in 
gevaar gebracht worden, doordat die 
staat enkelen de bevoegdheid geeft 
om velen in het geheim en ongelimi-
teerd in de gaten te houden en te 
diskwalificeren. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Naast de activiteiten 
die gericht zijn op de vredesbeweging, 
waarover mevrouw Van Es sprak, zijn 
er ook andere kwesties die de 
aandacht vragen als het gaat over 
het werk van de inlichtingendiensten. 
Een van de feiten die door de 
publikaties van Onkruit bekend is 
geworden, is dat er door de ploeg 
Utrecht van het 450 Contra lnlichtin-
gen Detachement een overzicht 
wordt bijgehouden van de aantallen 
buitenlanders en hun land van 
herkomst. Dit gebeurt volgens de 
reeds schriftelijk gegeven antwoorden 
van de minister, omdat er rekening 
mee moet worden gehouden dat als 
gevolg van dreigende oorlogshande-
lingen vele buitenlanders naar hun 
land van herkomst terugkeren. 

Je vraagt je af wat je je daarbij 
moet voorstellen. Welke problemen 
verwachten de bewindslieden daarbij 
en hoe denkt men dat te kunnen 
voorkomen? Ik mag toch aannemen 
dat men die registratie niet voor niets 
bijhoudt. Wij zouden daarover dan 
ook graag meer helderheid krijgen. 

Ik wil nu al stellen dat wij met deze 
activiteiten de grootst mogelijke 
moeite hebben. In de nota Civiele 
verdediging staat namelijk de 
volgende passage: er wordt naar 
gestreefd in buitengewone omstan-
digheden ongecontroleerde verplaat-
singen van de bevolking, hierbij 
inbegrepen grensoverschrijdende 
verplaatsingen, zo enigszins mogelijk 
te voorkomen, althans zoveel 
mogelijk tegen te gaan. Ik zou graag 
horen wat hier precies mee bedoeld 
wordt en waartoe de activiteiten van 
het CID dan dienen. 

Blijkens de uitgelekte papieren 
bestaat er binnen de inlichtingen-
dienst en een toch merkwaardig te 
noemen opvatting overde rechtsstaat. 
Volgens eigen zeggen raken velen 
gefrustreerd over de juridische 
bijstand die actievoerders van de 
eigen advocaten krijgen. Het wcrdt 
de omgekeerde wereld genoemd dat 
door die advocaten aanklachten 
tegen de overheid worden ingediend. 
Ik ben erg benieuwd of de regering 
deze opvattingen deelt en zo neen, 
op welke wijze zij denkt de medewer 
kers bij de inlichtingendiensten op de 
hoogte te brengen van het functione-
ren van onze rechtsstaat. 

Als ik het heb over de rechtsstaat, 
kom ik op de volgende passage uit 
de gepubliceerde rapporten: ook met 
de benoeming van de waarnemend 
burgemeester van Dodewaard tot 
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interim-burgemeester van Woens-
drecht heeft de overheid getoond 
hoeveel belang wordt gehecht aan 
het handhaven van de openbare 
orde. Kan de minister uitleggen in 
hoeverre bij de benoeming van de 
interim-burgemeester van Woens-
drecht inderdaad het gesuggereerde 
verband is gelegd met het openbare 
ordebeleid? 

Tot slot is er het volgende belang-
wekkende citaat: in dit verband mag 
niet onvermeld blijven dat naar 
aanleiding van de gebeurtenissen in 
voorgaande maanden door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
nadere aanwijzingen zijn verstrekt 
voor een straffer optreden van de 
politie bij ordeverstoringen en 
pogingen om militair terrein te 
betreden. 

Dit citaat is te meer belangrijk 
omdat de minister van Binnenlandse 
Zaken nog op 5 november van het 
vorig jaar op kamervragen antwoord-
de dat het optreden tegen actievoer 
ders een zaak is die ter beoordeling 
staat van de gezagsdragers ter 
plaatse. Hij zag toen geen aanleiding 
om de betrokken gemeente mede te 
delen dat met grotere verdraagzaanv 
heid en soepelheid tegen vredesactie-
voerders opgetreden dient te 
worden. Dit lijken mij twee tegenstrij-
dige meningen toe. Wij zouden hier 
graag opheldering over krijgen. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Alvorens de vragen die 
zijn gesteld te beantwoorden, maak 
ik een paar opmerkingen vooraf. 

De eerste opmerking heeft een 
heel globaal karakter en gaat over de 
noodzaak van inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten. Het is inderdaad 
noodzakelijk, ook en wellicht juist in 
een democratische samenleving, dat 
wordt nagegaan wat te doen is tegen 
personen of groepen die onze 
democratische instellingen zouden 
willen ondermijnen of schade zouden 
willen berokkenen. Tot die democra-
tische instellingen behoort zeker ook 
de krijgsmacht. Inlichtingenwerk is 
daarom noodzakelijk binnen de alom 
bekende beperkingen. 

Dat is ook in deze tijd het geval. Ik 
zal het niet doen, maar ik zou een 
buitengewoon lange reeks van acties 
van personen en groeperingen 
kunnen noemen die soms zeer 
belangrijke schade toebrengen aan 
de krijgsmacht in het algemeen en 
aan bepaalde facetten daarvan in het 
bijzonder. Deze schade kan allerlei 
vormen aannemen. 

Ik zal voorbeelden noemen. Er 
wordt soms ingebroken in kazernes, 
er wordt soms ook belangrijke 
schade binnen de kazernes aange-
richt, er worden soms archiefkasten 
overhoop gehaald, er worden 
papieren meegenomen. Vandaag 
maken wij mee dat een interpellatie 
wordt gebaseerd op feiten die langs 
de weg van een gekwalificeerde 
diefstal in de openbaarheid zijn 
gekomen. Ik moet u toch zeggen 
- dat is mijn tweede opmerking - dat 
het mij enigszins verbaast dat niet 
alleen zonder een woord van verkla-
ring ter zake, maar eerder met een 
woord van aanmoediging - de 
geachte interpellante sprak immers 
van gegevens die nu gelukkig in de 
openbaarheid zijn gekomen - op 
deze wijze met deze gegevens wordt 
omgegaan. Ik kan dat geen aan te 
bevelen gang van zaken noemen. 

Bij het beantwoorden van vragen 
over werkzaamheden van inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten zijn er 
een aantal inherente beperkingen 
voor degene die de antwoorden moet 
geven. Het werk waarover wij hier 
spreken, dat zoals ik al gezegd heb 
noodzakelijk is binnen onze rechts-
staat, verdraagt zich niet met het in 
de openbaarheid brengen van alles 
wat daar gebeurt. 

De Kamer heeft dat al lang geleden 
voorzien door een vaste commissie 
voor de inlichtingen- en veiligheids-
diensten in te stellen, waarmee nu en 
dan overleg plaatsvindt en waarmee 
wij ook over de nu aan de orde zijnde 
materie overleg hebben gevoerd. Ik 
wil graag met nadruk verklaren dat ik, 
omdat vandaag wellicht niet alles tot 
tevredenheid van de interpellanten 
kan worden beantwoord - ik ben daar 
bijna zeker van - , ten volle bereid ben 
om binnen de zo ruim mogelijk te 
trekken grenzen de door mij genoem-
de commissie nader op de hoogte te 
stellen indien deze commissie dit zou 
wensen. 

Wij willen gegevens dus niet 
bepaald voor ons houden. Inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten kunnen 
al hun activiteiten nu eenmaal niet in 
de openbaarheid gebracht zien 
worden, tenzij wij zouden willen dat 
deze diensten zouden worden 
opgeheven en de daarmee gemoeide 
activiteiten zouden worden gestaakt. 
Dat is niet mijn bedoeling en het is 
naar ik stellig verwacht ook niet de 
bedoeling van deze Kamer. 

Ik wil het wat geheimzinnige dat 
uit de vragen spreekt, proberen weg 
te nemen door nog eens te wijzen op 
het besluit van 5 augustus 1972 dat 
de basis is van het werk van de 

inlichtingendiensten. In dat besluit 
staan organisatie, werkwijze en 
dergelijke beschreven. In artikel IV-2 
staat wat de taak van de militaire 
inlichtingendiensten is. Deze taak is 
centraal genomen het inwinnen van 
gegevens omtrent het potentieel aan 
strijdkrachten van andere mogendhe-
den welke nodig zijn voor een juiste 
opbouw en doeltreffend gebruik van 
de krijgsmacht. Dat is dus het 
buitenlandse element van de inlichtin-
gen. 

Daarnaast wordt een ander type 
gegevens ingewonnen, namelijk die 
nodig zijn voor het treffen van 
maatregelen ter voorkoming van 
activiteiten die ten doel hebben de 
veiligheid of de paraatheid van de 
krijgsmacht te schaden. Het tweede 
facet is de beveiliging van gegevens 
binnen de krijgsmacht waarvan 
geheimhouding geboden is. Daar-
naast worden nog gegevens ingewon-
nen die nodig zijn voor het treffen 
van maatregelen ter bevordering van 
een juist verloop van mobilisatie en 
concentratie van strijdkrachten. 

Vandaag praten wij voornamelijk 
over het cluster van gegevens die 
betrekking hebben op de interne 
situatie in Nederland. Ik wil de 
gegevens van buitenlandse aard 
verder maar buiten beschouwing 
laten. Er is gevraagd of de activiteiten 
van de militaire inlichtingendiensten 
- ik zal niet steeds onderscheid 
maken tussen de verschillende 
militaire inlichtingendiensten -
zich getrouwelijk binnen voornoemde 
grenzen bevinden. Deze vraag kan 
ik volmondig met ',ja' beantwoorden. 

Ik maak nu een opmerking over de 
werkwijze van de inlichtingendiensten 
bij het verzamelen van de gegevens 
waarop ik zojuist doelde. Het zal 
duidelijk zijn dat het werk van een 
inlichtingendienst absoluut niet kan 
worden verricht zonder een vrij 
algemene oriëntatie over wat er in de 
Nederlandse samenleving leeft. Zo'n 
oriëntatie hebben wij allen, voor 
zover wij de kranten lezen. Deze 
oriëntatie bij de inlichtingendiensten 
blijkt uit allerlei soorten van knipsel-
diensten en uit de activiteiten op het 
departement van Defensie die 
gericht zijn op het verband tussen de 
activiteiten van de krijgsmacht en de 
samenleving. 

Ik wijs erop dat ook in deze Kamer 
altijd ten zeerste wordt aangemoedigd 
dat de krijgsmacht zich niet gedraagt 
als een afgezonderd geheel, maar 
dat heel duidelijk gesignaleerd wordt 
welke bewegingen in de maatschappij 
te maken hebben met veiligheid, 
vrede, opbouw van de krijgsmacht en 
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de activiteiten ervan. Ook voor een 
inlichtingendienst is het van het 
grootste belang dat men daarvan op 
de hoogte is. 

Hoe doet men dat? Men leest 
'open bronnen', dus al hetgeen voor 
handen is. Men knipt uit wat van 
belang lijkt te zijn. Overigens merk ik 
op dat de beperkingen die ik mij in 
mijn betoog opleg, ook zeer zeker 
betrekking hebben op namen. Ik zal 
geen namen van personen of 
groepen noemen, want dat vind ik in 
strijd met de gedachte van een debat 
als dit. Als er in de krant een artikel 
verschijnt van of over een persoon of 
groep, waaruit belangstelling blijkt 
voor het wel en wee van de krijgs-
macht of de wil om bepaalde 
activiteiten ten opzichte van de 
krijgsmacht te verrichten - dat 
behoeft niet tegen de krijgsmacht 
gericht te zijn - of de neiging blijkt 
van een bepaalde groep om uitdruk-
kelijk geweldloos te zijn, wordt dat 
gesignaleerd. 

Andere groepen zetten soms in de 
krant dat zij, als bepaalde dingen 
gebeuren, de weg van een meer 
gewelddadig verzet zullen opgaan. 
Dat type gegevens is als algemene 
basis noodzakelijk voor het werk van 
Defensie in het algemeen, maar 
zeker voor de lnlichtingen- en 
Veiligheidsdienst. Dat heeft niets te 
maken met woorden als 'bespioneren' 
of 'infiltreren'. Het is gewoon het 
lezen van de krant en het ordenen 
van open verkrijgbaar materiaal. 

Al naar gelang uit die open 
bronnen en al die gegevens blijkt - ik 
geef nu weer een voorbeeld - dat 
een bepaalde groep - het kan ook 
blijken uit pure berichtgeving over 
activiteiten van die groep - lijkt te 
gaan in de richting van activiteiten 
die vallen onder de doelstelling van 
een inlichtingendienst, wordt 
geprobeerd daarover wat meer te 
weten te komen, totdat het stadium 
ontstaat dat de conclusie moet 
worden getrokken, dat er een ernstig 
vermoeden bestaat, ook al is het nog 
geen zekerheid, dat die groep 
inderdaad de weg opgaat van de 
taakomschrijving van de Inlichtingen-
dienst. 

Als een en ander ernstig genoeg is, 
komt er een verzoek bij de minister 
van Defensie om ter zake gerichte 
inlichtingenactiviteiten te plegen die 
verder gaan dan het gebruik maken 
en ordenen van open gegevens. Er 
moet dus een ernstig vermoeden 
bestaan via het type bronnen dat ik 
zojuist heb geschetst, en vervolgens 

moeten wij zeggen: wij moeten hier 
toch echt inlichtingen gaan inwinnen, 
want het gaat hier om activiteiten die 
de veiligheid en de paraatheid van de 
krijgsmacht schaden indien die 
worden verricht. Men is dan de brug 
over van het in het algemeen 
verzamelen van gegevens, naar het 
gerichte onderzoek. 

De vraag doet zich dan voor wat 
het verschil is tussen onderzoek en 
het verzamelen van gegevens. Het 
lezen en uitknippen van een krantear-
tikel noem ik geen onderzoek. Dat is 
het lezen en uitknippen van iets. 
Onderzoek is een gerichte activiteit 
die zich in ieder geval niet beperkt tot 
het verzamelen van gegevens uit 
open bronnen, en waarbij gebruik 
wordt gemaakt van verschillende 
methodieken. Daar ga ik verder niet 
op in, want die hebben betrekking op 
de aard van het inlichtingenwerk zelf. 
Bij een onderzoek naar bepaalde 
inlichtingen gaat het om de fase die 
alleen gaat via het kanaal van de 
bijzondere toestemming van de 
minister van Defensie. 

Ik wil nu nog wijzen op een ander 
facet dat hierbij van belang is. Ik grijp 
even terug op de gedachte van de 
vrij brede oriëntatie op het maat-
schappelijk gebeuren. Het komt de 
laatste jaren steeds meer voor dat 
commandanten van een bepaalde 
basis - de bases die zich in de 
bijzondere aandacht verheugen van 
demonstranten zijn zeer wel bekend -
en ook het overige personeel vrij 
direct worden geconfronteerd met 
een demonstratie. 

Er wordt een demonstratie 
aangekondigd tegen kernwapens. 
Dat komt veel voor. De demonstratie 
richt zich tegen een bepaalde lokatie 
die met de kernwapens in verband 
wordt gebracht door de organisato-
ren. Voor zo'n commandant is het 
ontzettend belangrijk om te weten 
wat voor soort demonstratie het zal 
zijn. Daarover krijgt hij ook informatie. 
Dat mag niet alleen, maar het is ook 
buitengewoon goed. De contacten 
die samengaan met dit soort demon-
stratieve activiteiten zijn soms heel 
persoonlijk van aard. Het gaat soms 
om een gesprek met een comman-
dant. Men staat dan tegenover 
elkaar. 

Soms wordt er materiaal uitge-
deeld. Vandaar dat wij het, voor het 
juist reageren van de mensen die 
direct geconfronteerd worden met 
bepaalde activiteiten op het gebied 
van vrede en veiligheid, nodig vinden 
dat men ongeveer weet wat het is. 
Niet iedereen kan alle gegevens zelf 
bij elkaar krijgen. Op die manier kan 

dan een buitengewoon goede 
indicatie worden gegeven van de 
aard van een demonstratie, bij 
voorbeeld een grootschalige, 
maar, naar de organisatoren menen, 
geheel en al vreedzame demonstratie 
of een in zijn organisatorische opzet 
vreedzame demonstratie, waarvan 
het echter, gezien de omvang en de 
oproepen in de kranten, niet uitgeslo-
ten is dat daarbij bepaalde graden 
van geweld zullen worden gebruikt 
zoals pogingen het terrein te betreden 
of iets te blokkeren. 

Het gaat hier dus om pure informa-
tie aan degenen die van de kant van 
Defensie soms in een directe 
confrontatie, maar in ieder geval in 
een direct verband komen met 
maatschappelijke activiteiten. Op die 
manier krijgen zij een overzicht van 
wat er op dat terrein in Nederland 
gebeurt. 

Ik zeg echter nogmaals dat dit 
overzichten en inzichten zijn die ook 
heel goed op het departement 
zouden kunnen worden bijgehouden. 
Ik heb in dit verband al de thematische 
knipselkranten genoemd. Over het 
algemeen worden die overzichten in 
beschrijvende vorm gegeven. Zij 
hebben echter niets, maar dan ook 
niets te maken met de sfeer van een 
geheimzinnige, stiekeme activiteit 
tegenover een grote groep mensen 
of een groot aantal organisaties, 
zoals de geachte interpellante die 
heeft geschetst. Daar is absoluut 
geen sprake van. 

Trouwens, als wij dit zouden 
nalaten, dan zouden commandanten 
zich terecht kunnen beklagen over 
hun gebrek aan informatie, omdat zij 
gewoon niet weten wat er op zo'n 
bepaalde zaterdag weer gaat 
gebeuren. Dan zou hier in de Kamer 
eerder worden gezegd: waarom geef 
je je eigen mensen geen behoorlijke 
informatie, dan dat wij te horen 
krijgen dat die informatie niet 
kan. 

Ik zeg nogmaals dat het dus gaat 
om een inzicht in wat de groepen zelf 
aankondigen te zullen doen. Iedereen 
zou het in de krant kunnen lezen, 
maar omdat nu eenmaal niet iedereen 
alle bladen en tijdschriften tegelijker-
tijd kan raadplegen gebeurt dat op 
deze manier. De voorbeelden die ter 
zake zijn genoemd, zoals dat LUID-
werkstuk voor basiscommandanten, 
voldoen geheel en al aan deze 
omschrijving. 

Voordat men uit deze algemene 
verzameling van kennis uit de 
maatschappij komt tot gerichte 
inlichtingenactiviteiten in de laatste 
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fase, zoals omschreven, is een hele 
lange weg te gaan. Het gaat hier om 
de eerste hoeveelheid materiaal, de 
eerste hoeveelheid kennis, die 
oneindig veel groter is dan dat 
waarop uiteindelijk een gerichte 
inlichtingenactiviteit wordt gezet. Ik 
blijf erbij, gezien het grote aantal 
voorbeelden dat algemeen bekend is, 
dat dat laatste nodig kan blijven. 
Daar moeten wij dan ook geen 
afstand van doen. 

Ik heb expres in deze algemene 
inleiding een beetje uitvoerig enkele 
grote lijnen neergezet, zodat ik bij de 
beantwoording van de vragen daarop 
terug kan grijpen en dan vrij kort kan 
zijn. 

Ik heb naar ik meen ruim voldoende 
uiteengezet wat nu eigenlijk het 
feitelijke verschil is tussen de diverse 
activiteiten. Voorwerp van onderzoek 
is uitsluitend de gerichte inlichtingen-
activiteit, die uitgaat van de 
noodzaak als inlichtingendienst zelf 
de gegevens te verschaffen die niet 
uit andere bron kunnen worden 
verkregen. Al het andere is werken 
uit publiek toegankelijke gegevens. 

Ik kom tot de tweede vraag. Het zal 
duidelijk zijn, dat het knippen en 
opbergen van artikelen geheel valt 
onder de beschrijving die ik heb 
gegeven van de algemene maatschap^ 
pelijke oriëntatie en dat dit in ieder 
geval, onder welke beschrijving ook 
gerekend, nooit voorwerp van 
onderzoek kan opleveren. Vandaar 
dat daartoe natuurlijk ook geen 
directe opdracht is verstrekt door de 
minister van Defensie, maar het wel 
gewoon valt binnen de normale 
taakuitoefening van de mensen van 
de inlichtingendienst. 

Ik moet bij de beantwoording van 
vraag 3 wat technisch worden, 
omdat twee zaken daarin met elkaar 
in verband worden gebracht, terwijl 
ze niets met elkaar te maken hebben. 
Ik geloof, dat de vraag op een 
misverstand berust. De vermelding 
van organisaties op een zogenaamd 
beïnvloedingsschema berust hele-
maal niet op een indicatorlijst. Die 
twee zaken hebben met elkaar echt 
niets te maken. Het verouderd zijn 
van de indicatorlijst heeft ook geen 
betekenis voor de vermelding van 
organisaties op een beïnvloedings-
schema. Ter zake heb ik overigens al 
schriftelijk antwoorden gegeven. 

Die oude lijst is echt al heel oud. 
We hebben het dan over de vijftiger 
jaren. Die oude indicatorlijst is niet 
vervangen en zal, naar het zich nu 
laat aanzien, ook niet worden 

vervangen door een nieuwe indicator-
lijst. Er wordt eenvoudig niet aan 
gewerkt. Mocht dat het geval zijn 
- dat is natuurlijk niet uitgesloten, al 
wordt er op het ogenblik niet aan 
gewerkt - dan wil ik daarover met 
alle plezier van gedachten wisselen 
met de vaste Commissie voor de 
lnlichtingen- en Veiligheidsdiensten, 
zoals ik trouwens in het algemeen al 
heb aangekondigd. 

Ik wil nog iets duidelijks zeggen 
over die lijst uit de jaren vijftig, 
waarop de anti-nazigezindheid als 
indicator werd genoemd. Ik heb niet 
zonder reden even globaal het tijdvak 
aangeduid, waarin die lijst een rol 
vervulde. Dat was de tijd die we nu 
vaak aanduiden als de tijd van de 
koude oorlog. In die tijd werd wel 
gemeend, dat anti-nazigezindheid 
synoniem zou zijn met zo iets als 
pro-Moskou. 

In die tijd was dat een kwalificatie 
die in de inlichtingensfeer een zekere 
betekenis had. Laat ik hier nu in ieder 
geval verklaren, dat ik, bij het 
overigens niet meer betaan van deze 
lijst, volledig afstand neem van een 
dergelijke indicatie voor inlichtingen-
werk nu. Nogmaals, we praten over 
het verre verleden. Ik kan, nogmaals, 
niet duidelijker zijn dan kort te 
zeggen: dat is geen indicatie en dat 
zal het ook niet mogen zijn. 

Vraag 5 kan ik volledig bevestigend 
beantwoorden, ledere informatie die 
ik wil hebben, kan ik op de meest 
eenvoudige manier van de inlichtin-
gendiensten krijgen. Ik vraag 
natuurlijk niet iedere dag wat 
iedereen daar aan het doen is, want 
als ik dat bij alle diensten deed, zou 
ik mijn werk niet meer kunnen doen. 
Die gegevens zijn voor mij meer dan 
voldoende toegankelijk. 

Heel belangrijk daarbij is, dat ik 
juist die gegevens, waarin de 
sprekers tot nu toe zo geïnteresseerd 
zijn, samenhangend met de vraag, 
waar nu de werkelijke inlichtingenac-
tiviteiten worden verricht, automa-
tisch krijg, omdat die activiteiten niet 
zonder mijn uitdrukkelijke toestem-
ming mogen worden verricht. 

Vraag 6 betreft een andere taak 
van de inlichtingendienst, die ik al 
heb weergegeven maar die ik even 
zal herhalen, namelijk het inwinnen 
van gegevens die nodig zijn voor het 
treffen van maatregelen ter bevorde-
ring van een juist verloop van 
mobilisatie en concentratie der 
strijdkrachten. De heer Lankhorst 
heeft in kritische zin gevraagd, hoe 
we nu toch kunnen denken, dat het 
eventueel naar huis willen vertrekken 
van een grote groep buitenlanders 

iets met het mobilisatieprobleem te 
maken heeft. 

Ik zou zeggen: dat verband is nogal 
notoir. Ter gelegenheid van een 
mobilisatie wordt een ongelooflijk 
groot beroep gedaan op de vervoers-
en wegcapaciteit van een land. Het is 
nooit anders geweest dan dat in een 
vroege fase van een conflict en zelfs 
de dreiging van een conflict in dat 
kader bott lenecks ontstonden bij 
een mobilisatie. 

De mogelijkheid wordt bezien om, 
als - zeker weten wij het niet, maar 
wij kunnen wel spreken over een 
waarschijnlijkheid volgens bepaalde 
inzichten - grote groepen personen 
zich op weg begeven naar een ander 
land of naar een andere plaats in 
Nederland, daarmee rekening te 
houden, wat de plannen, de lokaties 
die men gebruikt, de wegen die men 
gebruikt en de knooppunten die men 
wil vermijden of juist wil benutten, 
betreft. Het is allemaal prognose. Het 
heeft alleen maar betekenis voor het 
inschatten van feitelijke omstandighe-
den, die het verloop van een mobili-
satie, een operatie waarvan wij ons 
de omvang nauwelijks kunnen 
voorstellen, zouden kunnen belemme-
ren. 

Zijn er meer van die werkhypothe-
sen? Eigenlijk is dit de concreetste. In 
het algemeen wordt bij een mobilisatie 
en überhaupt bij vervoer dat van 
staatswege nodig is in verband met 
een conflict rekening gehouden met 
bij voorbeeld paniek onder de 
bevolking. Gedacht kan worden aan 
mensen, die geneigd zijn om zich van 
de stad te begeven naar het vrije 
veld. Mensen hebben altijd zo 
gereageerd. Dat zal waarschijnlijk 
wel zo blijven. 

Het gaat om die typen hypothesen, 
waarmee zoveel mogelijk rekening 
wordt gehouden. Er zit niets achter 
wat in verband zou kunnen worden 
gebracht met bij voorbeeld het 
vreemdelingebeleid of iets dergelijks. 
Het betreft een taxatie van feitelijke 
mogelijkheden, die geen enkel 
oordeel inhoudt, behalve dan dat je 
die mogelijkheden moet onderkennen 
in verband met de ingewikkelde 
organisatie van een mobilisatie. 

Vraag 7 gaat over het in een kwaad 
daglicht stellen van een bepaalde 
organisatie door publikatie. Ik zou de 
wat retorische vraag willen stellen: 
wie publiceert hier? In het algemeen 
merk ik op dat het in de vraagstelling 
gesuggereerde verband in genen 
dele aanwezig is. Dit soort vragen 
- dat geldt ook voor een aantal 
suggesties - kunnen alleen maar 
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opkomen door een uiterst gebrekkige 
interpretatie van bij elkaar geraapt 
- in dit geval zeg ik toch nog maar 
eens: bij elkaar gestolen - materiaal. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
de beantwoording van vraag 8, 
waarin gesproken wordt over het 
zogenaamde Fatima-project. Ik wil 
herhalen wat ik hierover schriftelijk 
reeds heb geantwoord. Dat is een 
zeer juist antwoord, hetgeen trouwens 
ook voor de andere antwoorden 
geldt, en bovendien zo compleet als 
ik het kon geven. Wat is het Fatima-
project? Ik neem volkomen afstand 
van alle kwalificaties, die mevrouw 
Van Es hier naar voren heeft gebracht, 
aangezien de juistheid ervan niet 
blijkt uit het materiaal, noch uit wat 
door mij of enige andere minister 
ooit is meegedeeld. 

Het project is hierop gebaseerd, 
dat gebleken is dat personen, wier 
activiteiten vallen onder de omschrij-
ving van de taakstelling van de 
inlichtingendienst, getracht hebben 
zich een positie te verwerven binnen 
een groepering, die een dergelijke 
doelstelling helemaal niet heeft, ten 
einde die groepering te gebruiken 
voor het realiseren van hun eigen 
doelstellingen, als een soort platform 
dus. Om daarin inzicht te krijgen, is 
destijds dat project opgezet. 

Omtrent de methoden die daarbij 
worden gebruikt, kan ik geen nadere 
mededelingen doen. Ik ben overigens 
doende om op korte termijn dit 
project nader te evalueren. Desge-
wenst ben ik bereid, de vaste 
Commissie voor de lnlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten van het resultaat 
daarvan op de hoogte te stellen. 

Vraag 9 ligt ten dele op het terrein 
van de ministervan Binnenlandse 
Zaken. Hij zal op zijn deel straks 
ingaan. Als ik op deze vraag thans 
een direct antwoord zou geven, zou 
ik daarmee meteen iets zeggen wat 
absoluut niet juist is, namelijk dat 
militaire inlichtingendiensten 
infiltreren in de vredesbeweging. 

Mevrouw Van Es (PSP): Dat staat er 
niet! 

Minister De Ruiter: Hoe dan ook, als 
dat niet de bedoeling was, zult u met 
mijn antwoord des te tevredener zijn. 
De militaire inlichtingendiensten 
infiltreren niet in de vredesbeweging. 

In antwoord op vraag 10 kan ik 
slechts zeggen dat wij niet de kant 
op moeten gaan om aan de hand van 
namen van groeperingen af te 
bakenen voor welke organisaties al 
dan niet belangstelling bestaat en zo 

die er is, welke graad die belangstel-
ling dan heeft. 

Vraag 11 gaat over een analyse 
van de Luchtmachtinlichtingendienst 
(LUID). Het resultaat ervan wordt in 
de vraag nader omschreven. Er is 
echter geen sprake van een analyse 
van de LUID. Het document waaraan 
de informatie is ontleend, bevat een 
samenvatting van inlichtingen en 
gaat over een feitelijke weergave van 
gevoelens die onder het personeel 
van de Luchtmacht leven. Er blijkt uit 
de werkelijke passage beslist niet dat 
er bezwaren zijn tegen het indienen 
van klachten tegen de overheid of 
een bepaald overheidsoptreden. Het 
behoeft natuurlijk geen betoog dat 
wij als bewindslieden daartegen ook 
geen bezwaren hebben. Zo nodig, 
zou ik de betreffende passage 
uitvoerig kunnen citeren, maar ik 
neem aan dat de geachte interpellan-
ten daarover beschikken. 

Op vraag 12 zou ik eigenlijk als 
tweede moeten antwoorden, maar 
om het praktisch te houden, zal ik nu 
eerst antwoorden. De minister van 
Binnenlandse Zaken zal er straks op 
ingaan. Wat de LUID betreft, zou in 
dit geval kunnen worden gesproken 
van een iets te bondige en daardoor 
een verkeerde indruk gevende 
samenvatting van wat er werkelijk 
aan de hand was. Er is niets anders 
bedoeld dan een weergave van de 
onderlinge afstemming, waarover de 
minister van Binnenlandse Zaken 
direct nog iets naders zal zeggen. 

Voor vraag 13 geldt hetzelfde als 
voorvraag 9: beantwoording met 'ja' 
of 'neen' impliceert dat ik een 
mededeling doe die onjuist is. Mijn 
antwoord is daarom als volgt: noch 
door de militaire inlichtingendiensten, 
noch door de BVD wordt geïnfiltreerd 
in de vredesbeweging. 

D 
Minister Rietkerk: Voorzitter, mij 
rest nog slechts een enkel aanvullend 
antwoord, ik wil mij aansluiten bij 
wat de minister van Defensie heeft 
gesteld over het belang van het 
bestaan van inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten. Naar aanleiding van 
de inleiding van mevrouw Van Es 
moet mij in dit verband van het hart 
dat ik ook van haar graag eens de 
erkenning zou horen dat wij nu 
eenmaal in Nederland radicale 
groepen hebben die bewust de 
democratische samenleving willen 
ondermijnen. Als zij dit erkende, dan 
zou daarmee de noodzaak van het 
werk van deze diensten onomstotelijk 
zijn aangetoond. 

Met betrekking tot vraag 9 over het 
infiltreren in de vredesbeweging kan 
ik alleen maar herhalen dat ook de 
BVD dit niet doet. Deze dienst 
verzamelt uitsluitend gegevens over 
activiteiten die een gevaar kunnen 
opleveren voor de staatsveiligheid. 
Dat doet hij echter ook wanneer deze 
activiteiten worden verricht in de 
sfeer van de vredesbeweging. 

Vervolgens werd in vraag 12 
gevraagd naarde nadere aanwijzingen 
die het ministerie van Binnenlandse 
Zaken zou hebben verstrekt over een 
straffer politieoptreden. De minister 
van Defensie heeft al gesteld dat de 
passage uit het rapport van de LUID 
een wat al te bondige samenvatting 
is van 'onderlinge afstemming'. Ik zal 
dit nader toelichten. Ik heb geen 
aanwijzingen gegeven, ik heb ook 
niet gevraagd om een straffer 
optreden - dit in antwoord op de 
nadere vragen die de heer Lankhorst 
hierover heeft gesteld - ; wel heb ik 
vorig jaar in overleg met de ministers 
van Justitie en Defensie een circulaire 
gezonden aan de commissarissen 
van de Koningin waarin aanbevelingen 
zijn opgenomen om te komen tot 
onderlinge afstemming van het 
politie- en het militaire optreden, bij 
acties op of rond militaire onderdelen. 
Daarbij is verzocht de betreffende 
burgemeesters ter zake te informeren. 
Dit is niet meer geweest dan een 
aantal aanbevelingen om het 
overheidsoptreden ter zake van de 
verschillende diensten beter op 
elkaar af te stemmen. 

Voorzitter! Aan het antwoord van 
de minister van Defensie op vraag 13 
heb ik niets toe te voegen. Hij heeft 
gesteld dat het bedoelde evenmin 
door de BVD gedaan wordt. 

De heer Lankhorst heeft vanmorgen 
nog een enkele aanvullende vraag 
gesteld. Hij maakte opmerkingen over 
de benoeming van de waarnemend 
burgemeester van Dodewaard. 
Daarbij citeerde hij een passage uit 
een betreffend rapport, waarin 
gesteld wordt dat de overheid 
getoond heeft, hoeveel belang wordt 
gehecht aan het handhaven van de 
openbare orde. Het handhaven van 
de openbare orde is een directe taak 
van de overheid. Ik zou daar niets 
aan af willen doen. Verder is de 
benoeming van een waarnemend 
burgemeester een zaak voor de 
commissaris van de Koningin. Ik kan 
die vraag derhalve niet beantwoorden. 
Ik acht het echter beslist niet 
uitgesloten en wellicht wel vanzelf-
sprekend, dat de commissaris van de 
Koningin bij een benoeming als deze 
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ook dat belangrijke aspect van 
handhaving van de openbare orde 
heeft betrokken. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Ik heb de bewindslieden zojuist 
beloofd dat ik hun mijn principiële 
stellingname inzake de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten zou besparen, 
maar nu daar zo nadrukkelijk naar 
gevraagd is, zal ik ze die toch maar 
niet onthouden. De beste manier om 
dat te doen lijkt me, mijn voorganger 
Bram van der Lek te citeren. Hij sprak 
in 1975 bij de behandeling van het 
verslag van de vaste commissie voor 
de inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten; iets wat wij vandaag weer 
zullen doen. Hij zei bij die gelegenheid 
onder andere: 'Wij zien in dat hele 
indiaantje spelen bijzonder weinig. 
Een open democratische samenleving 
zou deze onzin niet nodig behoren te 
hebben. Ik heb het al vaker gezegd 
en ik zeg het nu weer: de hele 
romantiek van de spionage en van de 
contraspionage hoort bij het 
systeem van oorlogsvoorbereiding, 
afschrikking en machtsevenwicht. 

Zelfs binnen dat systeem is het 
naar onze mening nog flauwe kul Als 
men een werkelijk open samenleving 
heeft, heeft men helemaal niets 
bijzonders te verbergen. Het enige 
dat nog steeds dwingend verborgen 
moet worden, zijn de militaire 
geheimen, die horen bij het afschrik-
kingsevenwicht. Dat hele afschrik-
kingsevenwicht zien wij echter, zoals 
men weet, niet zo erg zitten. De 
misère waarover wij hier spreken, 
komt voort uit het feit dat wij ervan 
uitgaan dat wij zo'n apparaat nodig 
hebben. Men zal dan zeggen: ja, 
maar de ondermijnende activiteiten, 
de aanslagen die beraamd worden, 
de complotten die worden gesmeed, 
hoe zit het daar dan mee? Wel, ik 
meen dat wij daarvoor de normale 
politie hebben.' 

Dit werd tien jaar geleden uitge-
sproken door Bram van der Lek. 
Vandaag heb ik hieraan wat die 
principiële kant van de zaak betreft 
eigenlijk niets toe te voegen. 

De minister van Defensie heeft nog 
gezegd, dat ik min of meer diefstal 
aanmoedig door de opmerking dat 
materiaal gelukkig openbaar is 
geworden. Natuurlijk moedig ik niet 
diefstal in het algemeen aan. Als bij 
activiteiten van inlichtingendiensten 

informatie wordt verzameld over 
mensen -zojuist is duidelijk geworden 
dat ik dergelijke activiteiten principieel 
afwijs - die zich daardoor bedreigd 
voelen en daardoor gediskwalificeerd 
worden als lid van de samenleving, 
moedig ik het niet aan, maar heb er 
wel begrip voor, dat mensen het 
werken van deze inlichtingendiensten 
aan de kaak proberen te stellen, ook 
wanneer zij daartoe de wet overtre-
den. 

De heer Jacobse (VVD): Ik begrijp 
nu dat u zich niet akkoord verklaart 
met, maar dat u begrip kunt opbren-
gen voor misdrijven, gepleegd tegen 
organisaties waarmee u het niet eens 
bent. 

Mevrouw Van Es (PSP): Dat is een 
veel te algemene formulering en een 
veel te algemene herhaling van wat ik 
heb gezegd. Ik heb gesproken over 
de activiteiten van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, waarbij zij de 
bevoegdheid hebben gekregen om 
informatie in te winnen over mensen, 
de levenswijze van mensen in kaart 
te brengen, daarvan een gedetailleerd 
systeem te maken, eigenlijk te 
intimideren daardoor en organisaties 
in diskrediet te brengen. Dat wijs ik 
zo principieel af, dat ik er begrip voor 
heb dat enkelingen of organisaties 
proberen, ook met overtreding van 
de wet, dat aan de kaak te stellen. 

De heer Jacobse (VVD): U maakt 
het er niet duidelijker op, maar het 
standpunt blijft overzichtelijk. Dat 
standpunt acht ik zeer verwerpelijk. 

Mevrouw Van Es (PSP): Daarover 
zijn wij het inderdaad principieel niet 
eens. Ook voor dit debat was dit voor 
mij geen vraag. 

De minister van Defensie heeft 
gezegd, dat het infiltratiebeïnvloe-
dingsschema niet tot stand komt 
door middel van de indicatorlijst. Hoe 
komt het dan wel tot stand? Ik heb 
gezegd dat daarop 1 78 personen en 
64 organisaties staan. Op de lijst van 
organisaties, die ik in mijn eerder 
beantwoorde schriftelijke vragen heb 
genoemd, komen wonderbaarlijke 
organisaties voor. 

Wat kan er nu al gericht gevonden 
worden door gebruikmaking van 
open bronnen? Volgens de minister 
van Defensie valt dit nog steeds 
onder: informatie inwinnen, niets 
geheimzinnigs aan, mensen lezen 
kranten, lezen knipsels en knippen, 
met dat alles is niets mis. Toch 
worden er op die manier hele 
dossiers aangelegd. 

De minister heeft ook gezegd: het 
knipsel, de memo over het IKV valt 
helemaal onder het inwinnen van 
inlichtingen. Er is dus een map/dossier 
'IKV'. Wat betekent dit? Is al die 
informatie over het IKV door middel 
van knipsels ingewonnen of is daarbij 
ook gebruik gemaakt van andere 
methoden? Is alleen al het gegeven 
dat er een dossier bestaat over het 
IKV niet in strijd met in elk geval de 
intentie van de hier steeds door de 
regering uitgesproken garantie, dat 
de vredesbeweging geen voorwerp 
van informatie inwinnen is? 

Ik ben eigenlijk alleen nog maar 
meer geschrokken door de uitgebrei-
de beantwoording van de minister. 
Overigens wil ik hem wel bedanken 
voor de uitgebreidheid daarvan. Het 
blijkt dus eigenlijk dat het gegevens 
inwinnen over organisaties en 
mensen nog veel verder strekt dan 
wij tot nu toe in onze naïviteit 
gedacht hebben. Het geldt namelijk 
al voor mensen van wie blijkt dat zij 
belangstelling hebben voor de 
krijgsmacht! 

Kortom: ik stel hier dat de woorden 
van de beide bewindslieden eigenlijk 
in strijd zijn met de intentie van de 
garantie die altijd is gegeven, dat de 
vredesbeweging geen voorwerp is 
van het inwinnen van informatie. Alle 
discussies in de Kamer gingen erom, 
dat de vredesbeweging niet als 
zodanig in de gaten werd gehouden. 
Toen hebben wij nooit gesproken 
over dat principiële verschil dat de 
minister nu aangeeft. 

Minister De Ruiter: Dat is absoluut 
niet waar. In mijn confrontatie met 
de sprekers op dit punt werden 
althans altijd woorden gebruikt als 
'infiltreren' en 'bespioneren'. 

Mevrouw Van Es (PSP): Nee, het 
verschil dat de minister zojuist heeft 
aangegeven zit in het 'voorwerp van 
informatie zijn' of ' inlichtingen 
inwinnen'. Volgens de minister gaat 
pas bij het 'voorwerp van informatie 
zijn' fase drie in, waarbij gerichte 
activiteiten worden ondernomen om 
informatie te verkrijgen die niet uit 
andere openbare bronnen te verkrij-
gen is. 

De intentie van de woorden van de 
regering, van het vorige kabinet en 
van dit kabinet, is altijd geweest, dat 
de vredesbeweging als zodanig niet 
in zijn totaliteit in de gaten werd 
gehouden. Dat blijkt nu dus wel 
degelijk het geval te zijn. Ook met 
het verzamelen van openbare 
gegevens kun je een eind komen om 

Tweede Kamer 
28 maart 1985 Militaire inlichtingendiensten 4377 
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een hele beweging in kaart te 
brengen. Ik beklemtoon nogmaals 
dat dit nooit de bedoeling is geweest 
van de Kamer in haar opvatting van 
de reacties van de regering. Daarom 
zou ik bij dezen een motie willen 
indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van 
Es, Lankhorst, Van den Bergh en 
Brouwer wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat over vrijwel alle 
organisaties die deel uitmaken van 
de vredesbeweging inlichtingen 
worden ingewonnen; 

spreekt als haar mening uit, dat dit in 
strijd is met de intentie van de eerder 
door de regering uitgesproken 
garantie, namelijk dat de vredesbewe-
ging geen voorwerp van onderzoek 
is, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 2 (18887). 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de bewindslie-
den voor hun beantwoording. De 
minister van Defensie heeft nogal de 
nadruk gelegd op het knipselwerk 
van zijn inlichtingendiensten, als ik 
het zo mag noemen. Het leek af en 
toe een veredelde knipseldienst in 
plaats van een inlichtingendienst. Mij 
is uit zijn antwoord ook duidelijk 
geworden dat, als je in Nederland 
belangstelling hebt voor het wel of 
wee van de krijgsmacht, de inlichtin-
gendienst dan belangstelling heeft 
voor jou of voor jouw organisatie of 
vereniging. 

De minister heeft het zelfs bestaan 
om dit in verband te brengen met de 
vermaatschappelijking, waarover in 
deze Kamer, ook door de linkerzijde, 
nogal eens roerend wordt gesproken. 
Die verbinding lijkt mij echter wat erg 
makkelijk gelegd. Voor vermaatschap-
pelijking is in elk geval de volle 
openbaarheid nodig. Ik heb uit de 
antwoorden van de bewindslieden 
toch niet de indruk gekregen, dat 
daarvan enige sprake is bij de 
inlichtingen en veiligheidsdiensten. 

Tot drie keer toe heeft de minister 
van Defensie voor verdere informatie 
verwezen naar de vaste Commissie 
voor de inlichtingen- en veiligheids-
diensten. Toen deze zaak echter in de 
krant kwam, heeft de PPR-fractie die 
vaste commissie onmiddellijk 
gevraagd om onderzoek te doen en 
om de Kamer daarover te willen 
rapporteren. Dat is gebeurd met een 
brief. In die brief staat dat de vaste 
commissie een gesprek heeft gehad 
met de ministers van Binnenlandse 
Zaken en Defensie op 21 februari. 

Ook de PPR-fractie wordt dan 
verder verwezen naar de schriftelijke 
beantwoording van de vragen van de 
PSP-fractie. Verder kwamen wij 
daarmee niet. Wij hebben juist 
gepoogd de vaste commissie op dit 
punt aan te spreken om wat meer 
informatie te krijgen. Wat gebeurt er? 
De vaste commissie zegt dat wij bij 
de bewindslieden moeten zijn. Als wij 
dan verder vragen, zegt de minister 
dat wij bij de vaste commissie 
moeten zijn. Zo worden wij van het 
kastje naar de muur gestuurd. Dat is 
voor mij ook de reden dat ik gebruik 
maak van de informatie die bekend is 
geworden. Ik zie daarin ook een 
zekere rechtvaardiging. 

Over de werkwijze van de inlichtin-
gendiensten en over onze kritiek op 
de werkwijze van de vaste commissie 
in deze Kamer zullen wij beter 
kunnen spreken, als wij het verslag 
van die commissie behandelen. Dat 
gebeurt vandaag nog of misschien 
zeer binnenkort. Wi j hebben daar 
bepaald een aantal kritische opmer-
kingen over te maken. Wij zijn 
eigenlijk alleen maar gesterkt in die 
mening door de wijze van beantwoor-
ding die nu plaatsvindt. 

Ik wil in het kort nog een drietal 
punten noemen. De bewindslieden 
hebben gelukkig afstand genomen 
van datgene wat wij uit de berichtge 
ving hadden opgemaakt met betrek-
king tot de juridische bijstand die de 
actievoerders krijgen van de eigen 
advocaten. De minister heeft gezegd 
dat dit alleen een feitelijke weergave 
was van de gevoelens die bij sommige 
ambtenaren leven. De bewindslieden 
staan natuurlijk voor dit element in 
onze rechtstaat en zij menen ook dat 
actievoerders recht op juridische 
bijstand hebben. Op zichzelf ben ik 
daar blij mee. Mijn nadere vraag is 
natuurlijk wel of en hoe de bewinds-
lieden die overduidelijke mening, die 
zij nu in de Kamer naar voren hebben 
gebracht, aan hun eigen ambtenaren 
meedelen, zodat de feitelijke weerga-

ve van de gevoelens een volgende 
keer naar wij hopen anders kan zijn. 
Wij verzoeken de bewindslieden dan 
ook dit zeer belangrijke punt nog 
eens met hun ambtenaren door te 
praten. 

Over het straffe optreden van de 
politie bij ordeverstoringen en 
pogingen om militair terrein te 
betreden, heeft de minister van 
Binnenlandse Zaken gezegd dat er 
geen nadere aanwijzingen zijn 
gegeven. Er is wel een circulaire 
verzonden. Waarom heeft de minister 
dat niet geantwoord op de kamervra-
gen die hij op 5 november van het 
vorige jaar heeft beantwoord? Moet 
ik aannemen dat die circulaire na 5 
november van het vorige jaar is 
verstuurd. De minister sprak zoeven 
over 'vorig jaar'; ik ben erg benieuwd 
of die vóór of na 5 november was 
verzonden. 

Ten slotte wil ik nog een opmerking 
maken over de registratie met het 
oog op een eventuele mobilisatie van 
buitenlanders. De minister van 
Defensie heeft gezegd dat dit niet 
alleen voor buitenlanders geldt. Het 
zou ook kunnen gelden voor Neder-
landers die, als er iets gebeurt, van 
de ene naar de andere plaats zullen 
gaan. Ik heb verwezen naar de nota 
Civiele Verdediging en gezegd dat 
daarin staat, dat dit niet ongecontro-
leerd zou moeten plaatsvinden. 
Dan zal er ook geregistreerd moeten 
worden. Studenten zullen bij voorbeeld 
ook allemaal naar huis gaan. Ik heb 
toch niet het idee dat dit ook allemaal 
geregistreerd wordt. Het valt dan wel 
op dat dit voor de buitenlanders wel 
geldt. 

Ik zou de minister willen wijzen op 
zijn eigen, zeer genuanceerde 
opvattingen daarover toen hij nog 
minister van Justitie was. Tijdens de 
commissievergadering op 29 mei 
1978 over de problematiek van de 
Molukse minderheid in Nederland 
heeft de minister zich terecht zorgen 
gemaakt over de registratie van 
buitenlanders. Hij heeft daar toen 
uiterste voorzichtigheid in betracht. 
Ik zou deze minister van Defensie 
nog eens willen herinneren aan de 
standpunten die hij innam toen hij 
minister van Justitie was. Toen dacht 
hij daar, naar mijn mening, toch 
genuanceerder over. Je krijgt vaak de 
indruk dat als het over inlichtingen-
diensten gaat, als we er geen 
controle op kunnen uitoefenen, als 
het wat geheimer is, er een aantal 
dingen wel mogen waar anders hier 
in vrijheid heel wat genuanceerder 
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wordt gesproken. Ik wil dan ook 
graag op dit punt een motie indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Lankhorst en Van Es wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat het niet nodig is, dat 
de inlichtingendiensten de aantallen 
hier verblijvende vreemdelingen 
registreren; 

verzoekt de regering, maatregelen te 
nemen die een dergelijke registratie 
onmogelijk maken en de bestaande 
gegevens te vernietigen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 3 (18 887). 

D 
De heer Van den Bergh (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan niet 
zeggen dat de antwoorden van de 
minister van Defensie mij erg 
bevredigd hebben omdat ik van 
mening ben dat door de minister 
onvoldoende afstand is genomen van 
een aantal dingen die gebeurd zijn en 
die naar mijn smaak niet hadden 
moeten gebeuren. 

Voorzitter, de minister heeft nogal 
wat werk gemaakt van zijn betoog 
om ons nog eens te vertellen dat de 
bescherming van de rechtsstaat ook 
door middel van inlichtingendiensten 
noodzakelijk is. Dat is voor ons niet 
aan de orde. Ook de fractie van de 
Partij van de Arbeid heeft in het 
verleden - onze eigen fractievoorzitter 
is ook voorzitter van de commissie 
inlichtingendiensten - aanvaard dat 
voor het beschermen van de rechts-
staat het inlichtingenwerk, helaas, 
noodzakelijk is. 

Tevens wil ik melden dat in de 
sfeer van de bescherming van 
militaire objecten en installaties 
helaas dingen voorkomen die niet 
aanvaardbaar zijn. Ik geef daar 
voorbeelden van. 

Het onklaar maken van landingslich-
ten bij een vliegbasis is volkomen 
onaanvaardbaar. Als men dat 
vredeswerk noemt, staan wij daar 
niet achter. Een dergelijke actie 
brengt mensen in gevaar en zij is 
daarom niet aanvaardbaar. Inbraken 
zijn ook niet aanvaardbaar. 

Ik wil hier wel iets bij zeggen. Als 
de minister zich zorgen maakt over 
het werk van de inlichtingendiensten, 
dan zou hij ook wat moeten doen aan 
de klunsigheid van de militaire 
inlichtingendienst. Zij is niet in staat 
haar eigen kantoor op een behoorlijke 
wijze te beschermen. Je zou je zo 
langzamerhand afvragen wat er 
terecht moet komen van de taken die 
men deze dienst echt heeft opgedra-
gen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal 
dus: inlichtingenwerk is helaas 
noodzakelijk. Ik herhaal echter ook 
het standpunt dat door onze fractie 
bij monde van collega Stoffelen al 
eens eerder is verwoord: de vredes-
beweging als zodanig kan geen 
onderwerp van activiteiten vormen. 
Wij hebben ook geen begrip voor de 
documenten waarbij vreemdelingen, 
allerlei geweldloze en volstrekt 
legitieme groepen, kennelijk een 
onderwerp van studie en onderzoek 
vormen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
ervan geschrokken dat de minister 
van Defensie hier volmondig verdedigt 
dat het de taak van militaire inlichtin-
gendiensten is om informatie te 
verzamelen over vredesgroepen, 
demonstranten etcetera ten einde de 
commandant van een basis, als er 
iets aan de hand is, behoorlijk te 
kunnen informeren. 

Ik herhaal dat ik het er niet mee 
eens ben dat de LAMID of andere 
diensten dit sowieso doen. Ik vind 
bovendien dat als die commandant 
behoefte heeft aan die informatie - ik 
kan mij die omstandigheden voorstel-
len - het departement hem dan die 
informatie verschaft. Daarvoor is zij 
uitgerust en daar moet het ook 
gebeuren. Het is niet de taak van 
inlichtingendiensten om in brede 
maatschappelijke zin allerlei groepen 
te volgen en daarover een oordeel te 
geven. 

Ik heb zelf eens het genoegen 
gehad de Landmachtinlichtingen-
dienst een dag te mogen toespreken 
in de voorlichtende sfeer. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Die arme stakkers! 

De heer Van den Bergh (PvdA): Ja, 
mevrouw Wessel, u wordt daar niet 
voor gevraagd. Dat is mij bekend. 

Ook de Landmachtinlichtingen-
dienst doet een poging een aantal 
dingen te begrijpen. Ik ben er ook 
niet zeker van, Voorzitter, dat een 
militaire inlichtingendienst - dat heb 
ik op bedoelde dag ook ervaren; men 

zei dat daar ook - het meest geschikte 
instrument is uit een oogpunt van 
maatschappelijke betrokkenheid om 
dat werk te doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Laat ik tot 
slot proberen aan te geven wat voor 
ons de kern van de zaak is. 

1. Het is natuurlijk primair de taak 
van de overheid om de bescherming 
van de rechtsstaat ter hand te nemen 
door bij voorkeur de Binnenlandse 
veiligheidsdienst, binnen de richtlijnen 
die hier ter discussie zijn geweest, 
haar taak te laten vervullen. 

2. Wij vinden dat er een beperking 
van de taken van de militaire inlich-
tingendiensten moet komen tot in 
beginsel bescherming van militaire 
objecten. Daar valt het inwinnen van 
informatie over demonstranten en 
vredesgroepen dan buiten, met 
uitzondering van die gevallen waarbij 
er nadrukkelijk sprake is van activitei-
ten die de veiligheid van militaire 
objecten zouden kunnen betreffen. 

Als het gaat om informatie waarbij 
men iets wil weten over een bepaalde 
groep mensen die voor de deur gaan 
staan - dit mag gelukkig in dit land -
is er het departement dat normale 
openbare informatie verschaft. Het 
bedoelde rapport van de Luchtmacht-
inlichtingendienst vind ik zonder 
meer belachelijk. Het slaat nergens 
op en ik begrijp ook niet hoe de 
Luchtmacht beter zou kunnen vliegen 
door dat soort informatie aan haar 
commandanten beschikbaar te 
stellen. 

Er zijn grensgebieden. Daarvoor 
geldt dan dat er een goede coördinatie 
tussen de diverse diensten, inclusief 
de politie, moet zijn en dat de 
militaire inlichtingendiensten een 
grote terughoudendheid moeten 
betrachten ten opzichte van civiele 
zaken. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik vind deze interpellatie 
in meer dan één opzicht een openba-
ring en wel om de volgende redenen. 

De ministervan Defensie reageerde 
nogal verontwaardigd over de 
herkomst van bedoeld materiaal. Hij 
sprak over diefstal enzovoorts. Daar 
zit wel wat in. Ik wil er wel iets bij 
zeggen. Ik reageerde nogal veront-
waardigd toen ik kennis nam van het 
materiaal dat hier naar boven is 
gekomen. 

Ik ben er ook nogal verontwaardigd 
over - ik vind dat de minister daar 
onvoldoende afstand van heeft 
genomen - dat nu pas blijkt dat 
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jarenlang verzetsmensen uit de 
Tweede Wereldoorlog in de gaten 
zijn gehouden door militaire inlichtin-
gendiensten, omdat zij gevaarlijk 
zouden zijn voor de democratie. De 
minister heeft gezegd dat het in de 
tijd van de Koude Oorlog was en er 
volledig afstand van te nemen. 

Ik waardeer dat ten zeerste, maar 
ik wijs alleen al op het feit dat dat 
gebeurd is. De minister spreekt over 
de jaren vijftig, maar wie geeft mij 
enige zekerheid dat dat niet tientallen 
jaren is gebeurd? Wie zegt er dat dat 
niet nog het geval zou zijn? Weliswaar 
kan de minister zeggen: dit kan niet 
meer, ik neem er volledig afstand 
van. Kan hij echter ook de garantie 
geven dat dat ook geldt voor het hele 
apparaat? Dat is nogal eens iets 
anders. 

De minister heeft gezegd: het gaat 
erom democratische instellingen te 
beschermen. Als dat zo is, zal de 
functie van de militaire inlichtingen-
dienst toch een zeer beperkte zijn, 
ervan uitgaande dat de democratie 
het meest gediend is met de open-
baarheid. Dan ga ik ervan uit dat de 
functie van de militaire inlichtingen-
dienst alleen is toegespitst tot de 
mogelijkheid van sabotage, omkoop-
praktijken in het leger en dergelijke. 
De lijst is door de minister weliswaar 
een verouderde lijst genoemd, maar 
hij heeft gezegd dat die niet vervangen 
is, waardoor ik met de vraag blijf 
zitten wat er met die lijst is gebeurd. 

Als ik die lijst bekijk, zie ik inderdaad 
dat alle vredesgroeperingen erop 
staan. Ook staan er twee politieke 
partijen op die in het parlement 
vertegenwoordigd zijn, te weten de 
PSP en de CPN. Dat zijn natuurlijk 
toch zaken waar je niet licht overheen 
kunt stappen. Daarover kan toch niet 
zo licht worden gezegd 'dit is een 
verouderde lijst en wij zullen hem 
niet vervangen', waarna je er verder 
weinig woorden aan vuil kunt maken. 

Ik vind het als vertegenwoordiger 
van een van deze partijen onaccepta-
bel te lezen dat een dergelijke lijst in 
omloop is geweest en niet is vervan-
gen. Ik wil dan ook van de minister 
weten welke andere instructies 
daarover zijn gegeven. Het lijkt mij 
ten minste dat de minister van 
Defensie zou moeten zeggen dat dit 
een verouderde, achterhaalde lijst is 
en dat alle lijsten en alle gegevens 
daarop verzameld, vernietigd moeten 
worden. Daarvan kan niet zomaar op 
een achternamiddag worden gezegd 
dat er verder niet wordt gewerkt aan 
een nieuwe lijst. 

Ik wil de minister nog iets vragen 
over deze indicatorlijst. Ik heb al 
gezegd dat vernietiging mij voor de 
hand lijkt te liggen. Een probleem 
blijft nog steeds, ook na het antwoord 
van beide bewindslieden, dat 
weliswaar gezegd wordt dat de 
indicatorlijst verouderd is, maar ik uit 
het antwoord van de bewindslieden 
nog niet proef dat de richting van het 
zoeken van inlichtingen principieel 
gewijzigd is. 

Deze lijst geeft niet anders aan dan 
dat inlichtingen zijn ingewonnen over 
de vredesbeweging. Nu kan de 
minister zeggen dat er op zichzelf 
niet wordt geïnfiltreerd, maar wat 
wordt er dan wel gedaan? Waarom 
worden deze comités wel genoemd? 
Of worden zij nu helemaal niet meer 
genoemd, ook zonder die lijst? 
Verder staan er wat vreemde zaken 
op, zoals een wandelclub. Je kunt je 
afvragen of dat ook al staatsgevaarlijk 
is. Daar kun je dan nog om lachen, 
maar het is natuurlijk toch een heel 
ernstige zaak. Daarom wil ik de 
minister niet alleen vragen of deze 
indicatorlijst inderdaad verouderd is, 
maar ook of hij opdracht heeft 
gegeven of wil geven die te vernieti-
gen en of de richting waarin de 
inlichtingen worden gevraagd een 
heel andere is dan blijkt uit het beeld 
dat hier naar voren komt. 

D 
De heer Jacobse (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De inhoudelijke kant 
van mijn bijdrage namens de fractie 
van de VVD kan tamelijk kort zijn. 
Volgens de agenda staat vandaag of, 
als wij dat niet halen, binnenkort in 
deze Kamer het verslag van de vaste 
kamercommissie voor de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten ter discussie. 
Dit is een onderwerp dat zich bij 
uitstek leent voor beschouwingen, 
althans voor een deel van de beschou-
wingen die zojuist zijn gehouden. Het 
is op zichzelf wat de gang van zaken 
betreft bevreemdend dat deze 
interpellatie op dezelfde agenda is 
geplaatst als het bovengenoemde 
punt. Ik vind dit niet geheel logisch. 
Het is wel gebeurd met de instemming 
van mijn fractie, die is te verklaren uit 
de minitieusheid waarmee wij 
geneigd zijn ook de rechten van de 
kleine fracties te waarborgen. Voor 
de hand liggend was deze agendering 
niet. 

Het gaat hier om een zeer beperkt 
onderdeel van het functioneren van 
de inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten, een onderdeel dat in de 
aanloop tot dit interpellatiedebat 

enige malen wat vaag en mistig is 
omschreven. In de brief van 29 
november van de voorzitter van de 
fractie van de PPR is het onderdeel 
omschreven als ' . . .de aan de door de 
actiegroep Onkruit naar buiten 
gebrachte gegevens over....'. Haar 
fractiegenoot, collega Lankhorst, 
sprak in zijn eerste termijn over 
gelukkig door Onkruit aan het licht 
gebrachte gegevens. Ik hoor nu 
overigens dat niet de heer Lankhorst, 
maar mevrouw Van Es het laatste 
heeft gezegd. 
Een derde omschrijving vind ik in de 
tweede vraag van de interpellanten: 
'.... een memo behorend tot de 
buitgemaakte documenten van het 
450 Contra Inlichtingen Detachement 
....'. Men waant zich in de wandelver-
eniging 'Is het hier oorlog?'! Waarom 
worden zulke voorzichtige en 
enigszins curieuze omschrijvingen 
gehanteerd voor het begrip 'gestolen 
documenten'? De aparte agendering 
van deze interpellatie los van het 
andere door mij genoemde punt, is 
uitsluitend gebaseerd op gegevens 
die uit misdrijf zijn verkregen. Het feit 
dat deze gegevens hier en daar zo 
subtiel zijn omschreven duidt wellicht 
toch op een zekere mate van gêne 
over dit uitgangspunt. 

Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Om mij niet van hypocrisie te laten 
beschuldigen, wijs ik de heer 
Jacobse erop dat ik openlijk in mijn 
eerste termijn heb gesproken van 
ontvreemde documenten. 

De heer Jacobse (VVD): Inderdaad. 
Daarom heb ik abusievelijk de andere 
omschrijving toegedicht aan collega 
Lankhorst. Ook u hebt dat op uw 
krediet. Dit verandert mijn stellingna-
me overigens niet: het zal duidelijk 
zijn dat met dit uitgangspunt de 
VVD-fractie er geen behoefte aan 
heeft, inhoudelijk aan deze interpella-
tie een bijdrage te leveren. 

D 
De heer Janmaat: Mijnheer de 
Voorzitter! De regering valt op het 
ogenblik wat de defensie betreft niet 
te benijden. De militairen dienen in 
eerste instantie onze landsgrenzen te 
bewaken. Die zaak staat totaal open. 
De vraag rijst soms, wie er eigenlijk 
naar binnen komt, vanuit Oost-Duits-
land of Moskou geredigeerd. Zijn dat 
echt alleen politieke vluchtelingen 
vanuit het Verre Oosten, of misschien 
af en toe soms ook een officier van 
het Rode Leger? Het is toch erg 
logisch dat de militaire inlichtingen-
diensten er lijsten op nahouden van 
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vreemdelingen die zich hier ophouden 
en zich mogelijk op een kritiek 
politiek moment als een soort vijfde 
colonne kunnen gaan gedragen? 

Ik ben ervan overtuigd dat de 
vreemdelingen die op zo'n lijst 
zouden moeten staan, er hoogst 
waarschijnlijk niet op staan, want zij 
weten heus wel door de mazen van 
de militaire inlichtingendiensten heen 
te glippen. Daarom is het noodzakelijk 
dat ons staatsapparaat een bescher-
ming opwerpt tegen pogingen om de 
democratie ernstig te ondermijnen 
met het opzij zetten van de rechten 
en wetten die de democratie zelf 
heeft opgesteld. Als de democratie 
verdwijnt, zijn daarvan in de eerste 
plaats de groepen die hiertegen nu 
zo opkomen het slachtoffer. Zij 
maken in een volgende staatsvorm 
geen schijn van kans. 

Daarvan zijn voldoende voorbeel-
den, dus behoef ik niet iedere keer te 
verwijzen naar de maatschappelijke 
systemen waarvoor PSP en PPR 
opkomen. Het is de taak van de 
minister om de democratie te 
beschermen. Daarvoor zijn deze 
diensten ook opgericht en daarom 
moeten zij blijven. Wij moeten deze 
diensten kritisch steunen. Soms zal 
dan een afweging gemaakt moeten 
worden waarbij inderdaad aan de 
grenzen van de democratie wordt 
gekomen. Wij zien eigenlijk dat de 
democratie daaroverheen kan gaan 
als zij zich zo bedreigd gaat voelen. 
Als wij deze situatie weten te 
voorkomen en de ministers weten te 
waken voor het overschrijden van de 
grenzen van de democratie door op 
tijd zaken aan de kaak te stellen, 
verdienen zij een pluim op hun hoed. 

Deze pluim wordt nog lang niet 
gegeven, want wij kunnen niet zien of 
deze toestand al bereikt is. De 
ministers hebben daarover zelf veel 
meer informatie. Achteraf zal blijken 
of juist gehandeld is en ik hoop dat ik 
dan alsnog zo'n pluim kan weggeven. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil niet doorgaan met 
het verdedigen van het bestaan van 
inlichtingendiensten, zoals ik in mijn 
inleiding heb gedaan, omdat ik 
geloof dat deze stelling, die het 
resultaat is van jaren en jaren 
regeringsbeleid, door het overgrote 
deel van de Kamer wordt onderschre-
ven. Ik moet wel opmerken dat de 
stelling die mevrouw Van Es ten 
principale heeft vertolkt over het 
werk van de inlichtingen- en veilig-

heidsdiensten door mij ten zeerste 
wordt verworpen. Ik ben bang dat als 
zij deze gedachtenlijn consequent 
doorzet, zij niet bezig blijkt te zijn 
met de zaak van vrede en democratie 
te dienen, maar deze eerder onder-
mijnt. 

Ik heb ook gehoord dat mevrouw 
Van Es tamelijk vergoelijkend 
gesproken heeft over het inbreken en 
over het stelen van documenten. Ook 
deze opvatting kan ik in genen dele 
volgen. Ik kan alleen maar hopen dat 
de mening van mevrouw Van Es niet 
als een aanmoediging wordt opgevat. 
Ik had overigens niet anders verwacht, 
maar ben toch blij met de duidelijke 
stellingname ter zake van andere 
sprekers, met name van de heren 
Van den Bergh en Jacobse. 

Mevrouw Van Es heeft gevraagd 
hoe een bepaald schema tot stand 
komt. Zij heeft voorts gevraagd wat 
in dit verband een map betekent. 
Onder inachtneming van de beperkin-
gen die ik mijzelf noodzakelijkerwijze 
bij deze beantwoording moet 
opleggen, kan ik niet anders dan 
antwoorden dat het toegaat op de 
wijze die ik heb omschreven. Het 
heeft dus niet te maken met de 
zelfstandige inlichtingenactiviteiten 
die ik als voorwerp van onderzoek 
heb beschreven. 

Men kan zich afvragen of dit een 
verstandige werkwijze is, en daarom 
ga ik er nog wat nader op in. Het 
gaat om de principiële vraag of een 
inlichtingendienst mag kennisnemen 
van hetgeen in de krant staat over de 
aard van bepaalde activiteiten en 
over de denkbeelden om de doelstel-
lingen in verband met vrede en 
veiligheid en ook het functioneren 
van de krijgsmacht te verwezenlijken. 
Herhaaldelijk is gesproken over 'de 
vredesbeweging'. 

Ik wijs erop dat hetgeen wij in de 
wandeling de vredesbeweging 
noemen, in werkelijkheid een 
veelkleurig conglomeraat van grote 
en kleine groepen met zeer verschil-
lende doelstellingen en van verschil-
lende inslag is. Ter zake van de 
concrete activiteiten van groepen 
loopt vaak heel veel door elkaar. De 
commandanten van de bases worden 
geconfronteerd met in aanleg een 
vreedzame demonstratie. Daarin 
lopen vaak echter mensen mee met 
andere doelstellingen en die zijn van 
een meer gewelddadig en schadelijk 
karakter. 

Dat je je op de hoogte stelt van 
hetgeen je kunt verwachten, vind ik 
normaal en goed. Juist om overreactie 
te voorkomen van degenen tegen wie 

de acties zich soms direct richten, is 
het heel goed dat men bij voorbaat 
weet wat men kan verwachten. Ik 
noem in dit verband de kennis die wij 
nu eenmaal hebben over de statuten 
van een organisatie, de doelstellingen 
van een groep. Soms wordt er een 
openbare vergadering gehouden over 
de voorbereiding van een actie. 

Waarom moet je zeggen: het staat 
weliswaar in de krant, maar die 
bepaalde overheidsdienst mag het 
eigenlijk niet weten of niet gebruiken. 
Dat lijkt mij heel onverstandig. Ik zeg 
nogmaals dat, als bepaalde zaken 
een keer zouden escaleren of als er 
ongelukkige reacties van overheidsor-
ganen of overheidsdienaren zouden 
komen, of als die zouden klagen over 
een gebrek aan informatie van 
hetgeen er zat aan te komen, ik mij 
dat ten zeerste zou aantrekken. Een 
en ander beweegt zich allemaal op 
dit terrein. 

Ik ga straks nog nader in op de 
kwestie van waaruit wij dat moeten 
doen. Je kunt natuurlijk best stellen 
dat een bepaalde organisatievorm 
opportuun is, maar ik vind het 
principieel vreemd als een inlichtin-
gendienst, die moet nagaan welke 
tendensen in de samenleving in 
principe de veiligheid en de paraatheid 
van de krijgsmacht in gevaar brengen, 
geen kennis zou mogen nemen van 
hetgeen daarover in open bronnen is 
te vinden. 

Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is natuurlijk de vraag 
of daarvoor alle bewegingen die zich 
op enigerlei wijze met vredesactivitei-
ten bezighouden 

Minister De Ruiter: Dat is ook 
absoluut niet het geval! 

Mevrouw Van Es (PSP): Dat is de 
formulering die staat in de inleiding 
van het handboek 'Vredesbewegin-
gen'! 

Minister De Ruiter: Dat noem ik een 
Voorzitter! Ik ben niet van plan om 
een geheel verouderd werkstuk dat 
niet alleen gisteren verouderd was 
maar dat al veel en veel langer 
verouderd is 

Mevrouw Van Es (PSP): Het is in 
1969 nog vernieuwd! 

Minister De Ruiter: Dat noem ik een 
hele ti jd, omdat ik toen mijn eerste 
stappen in de politiek nog niet eens 
had gezet. Laten wij echter niet 
twisten over de duur. Het is in ieder 
geval ruim verouderd. Als wij dat in 
de openbaarheid brengen, kweken 
wij aan de lopende band dezelfde 
misverstanden als waarover wij het 
nu hebben. 
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In het algemeen wil ik zeggen dat 
het een puur zakelijke beschrijving is. 
Er is geen sprake van dat iemand of 
een beweging of een groep in 
diskrediet wordt gebracht. Niet alle 
groepen hebben statuten. In dat 
geval bestaat er een inzichtelijke 
weergave voor degene die in de 
praktijk van zijn werk belang bij zulke 
informatie heeft. Ik noem in dat 
verband de doelstellingen, de 
statuten. 

Ook kijkt men naar de 'richting' van 
die groepen. De één richt zich meer 
op kernbewapening, de ander is 
meer algemeen pacifistisch en vindt 
dat de krijgsmacht er niet zou 
moeten zijn. 

Het ligt allemaal in die sfeer. Ik blijf 
zeggen dat het voor het functio-
neren van mensen met verantwoorde-
lijkheid in de krijgsmacht goed is 
over dat type informatie te beschik-
ken. 

Over de vorm waarin of de 
methode waarop dat moet worden 
verzameld kan men natuurlijk zeer 
van mening verschillen. Wij praten 
nu echter over de vraag of bepaalde 
grenzen van bevoegdheden zijn 
overschreden. Het gebeurt ook niet 
overal binnen de inlichtingendiensten 
op dezelfde manier. De ene groep 
doet het op de ene manier en de 
andere op een andere. Soms zijn de 
zaken meer geconcentreerd. Ik kan 
alleen maar zeggen - ik kan het 
helaas moeilijk bewijzen, omdat er nu 
eenmaal bepaalde beperkingen zijn -
dat er bij heel wat zaken veel meer 
achter wordt gezocht dan er in 
werkelijkheid achter zit. Dat probeer 
ik hier weer te geven. 

Mijn stelling is dat men de bevoegd-
heid heeft zo te handelen. Het is een 
kwestie van uitwerking of men dat 
geconcentreerd of decentraal doet, 
door het aanleggen van een map met 
knipsels of een andere manier van 
gegevensverzameling. Dat is geen 
principiële zaak. Ik blijf echter 
volhouden dat wij deze informatie 
nodig hebben om een inzicht te 
kunnen geven van wat er gaande is. 
Daar is inderdaad helemaal niets 
geheims aan, maar het wordt dan 
ook niet als geheim opgedolven. 

De heer Van den Bergh (PvdA): Mag 
ik de minister twee vragen stellen? 
Het spijt mij nog steeds dat hij op een 
vergoelijkende, bagatelliserende 
manier hierover spreekt. Winnen dan 
de diverse militaire inlichtingendien-
sten gescheiden van elkaar al deze 
informatie in? Dat is dan toch wel een 

wat merkwaardige coördinatie. Als de 
minister iedere schijn van het in de 
gaten houden van allerlei keurige 
mensen wil vermijden, waarom zegt 
hij dan niet gewoon: dat doen wij niet 
meer bij de inlichtingendiensten, dat 
laten wij op het departement doen. 

Het gaat hier om open informatie. 
Als de heren om militaire redenen of 
om veiligheidsredenen dit soort 
dingen willen weten, dan bellen ze 
maar naar het Plein en dan kunnen ze 
alles te horen krijgen. Politiek gezien 
zou de minister bij veel mensen, die 
zich daarover ongerust maken, dan 
ten minste de schijn vermijden dat de 
inlichtingendiensten zich bezighou-
den met zaken die niet kunnen. 
Bovendien vrees ik dat hiermee een 
pad wordt opgegaan dat tot vergis-
singen kan leiden en dat is ook al 
gebeurd. 

Minister De Ruiter: De vragen van 
de heer Van den Bergh komen neer 
op het verzoek, of ik de vragen, die 
hij al gesteld had, wat eerder wil 
beantwoorden. Dat wil ik natuurlijk 
met alle plezier doen, maar ik had al 
aangekondigd dat ik ze zou beant-
woorden als ik eraan toe was. Ik blijf 
van mening dat de inleidende 
woorden van de heer Van den Bergh 
niet het vervolg van zijn opmerkingen 
rechtvaardigen. Die laatste hebben 
namelijk een in hoge mate praktische 
betekenis. Daarover wil ik graag met 
hem van gedachten wisselen. 

Het gaat daarbij meer om methode, 
opportuniteit en het vermijden van 
een verkeerde schijn, maar toch niet 
om de bevoegdheid van de overheid 
in het algemeen om kennis te nemen 
van gegevens die voor overheidsop-
treden van betekenis kunnen zijn. Zij 
zullen dat niet altijd zijn, maar dat 
weet je pas als je er kennis van 
genomen hebt. Het overgrote deel 
wordt dan ook als niet interessant 
terzijde gelegd, maar zo gaat dat 
natuurlijk overal. Op die manier 
wordt gewerkt. Als ik aan de beant-
woording van de heer Van den Bergh 
toe ben, wil ik daarop graag nog wat 
nader ingaan. 

De heer Lankhorst heeft zich wat 
beklaagd over het van het kastje naar 
de muur gestuurd worden: eerst naar 
de commissie, de commissie verwijst 
naar de minister, die het aan de 
Kamer moet vertellen en de minister 
verwijst dan weer naar de commissie. 

Ik begrijp het bij de heer Lankhorst 
opkomende gevoel wel, maar het is 
niet een juiste analyse van wat hier 
gebeurt. Ik heb gezegd, dat er 
rondom personen of groepen die 
soms worden genoemd, bepaalde 

zaken zijn en dat naar methodes 
wordt gevraagd, waarover ik in het 
openbaar geen mededelingen kan 
doen, maar dat ik wel bereid ben dat 
in de vertrouwelijkheid van de 
genoemde commissie te doen. Dat is 
niet een verwijzen maar het aanduiden 
van een bestaande inherente 
beperking van wat ik hier kan 
meedelen. De Kamer heeft voor die 
situatie nu juist die commissie in het 
leven geroepen, opdat wij daar 
dingen wel kunnen zeggen, waarover 
we in de openbaarheid niet kunnen 
spreken. 

Die methode vind ik goed. Anders 
zou er onvrede over ontstaan, dat 
over bepaalde zaken helemaal niet of 
veel minder kan worden gesproken 
dan nu het geval is. We hebben al 
met de commissie gesproken en 
vandaar dat ik van een aantal 
onderwerpen, waarover vragen zijn 
gesteld, nu zeg, dat dit de grote 
lijnen zijn en dat ik graag bereid ben 
eventueel nadere gegevens in de 
commissie te verstrekken. 

De heer Lankhorst (PPR): Uit uw 
antwoord moet ik opmaken, dat het 
op 21 februari nog niet heeft plaats-
gevonden en dat de commissie er 
zelf ook niet naar heeft gevraagd. 

Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Op uitnodiging van de 
commissie hebben wij een tijd met 
de commissie gesproken. De 
commissie heeft op een wijze die 
geheel tot de competentie van de 
commissie behoort, daarover aan de 
Kamer verslag gedaan. Vandaar dat 
ik steeds heb gezegd en nu in het 
algemeen nog eens wil zeggen, dat 
als de commissie het op prijs stelt en 
erom vraagt, ik natuurlijk bereid ben 
in de commissie te komen, eigenlijk 
is dat geen echte mededeling, want 
vanzelfsprekend komen wij als een 
commissie dat vraagt. Het is dus 
gebeurd, maar het kan zijn, dat 
nadere vragen rijzen, waarover de 
commissie nog wil spreken. Vandaar 
mijn bij voorbaat uitgesproken 
bereidheid. 

Ik kan natuurlijk niet de stelling 
onderschrijven, dat het belang van 
het inlichtingenwerk in een democra-
tie met zich mee zou brengen, dat 
het zich in de volle openbaarheid zou 
moeten afspelen. Een van de andere 
sprekers zei al, dat we zijn aan de 
grenzen van wat in een democratie 
kan. Dat is geheel en al juist. Liever 
dan te spreken over de vraag, of een 
inlichtingendienst nu wel of niet 
kennis mag nemen van bepaalde 
publicaties in kranten, zou ik willen 
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spreken over het bewaken van die 
grenzen, want dat is een eerste 
verantwoordelijkheid en zorg van de 
minister waaronder dit valt. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Daar ging het mij niet 
om. Het gaat mij om de opmerking 
van de minister, dat er wel eens 
fracties zijn, waaronder ik de mijne 
ook wel wil rekenen, die over de 
vermaatschappelijking van de 
krijgsmacht spreken. De minister 
legde dat verband. Dat is hier 
natuurlijk niet aan de orde. Ik begrijp 
ook wel, dat niet alles van de 
inlichtingendiensten in de openbaar-
heid kan, maar de vermaatschappelij-
king vraagt juist wel die openbaarheid. 
Ik vecht de verbinding die hij tussen 
het een en en ander legt, aan. 

Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Natuurlijk is dit niet het 
vraagstuk van de vermaatschappelij-
king van de krijgsmacht, maar het 
heeft er wel mee te maken, dat het 
vraagstuk van de verdediging in 
Nederland een ongelooflijk grote 
belangstelling van brede en maat-
schappelijke groepen heeft en dat is 
op zichzelf een zeer goede zaak. 
Daarmee gaat gepaard aandacht 
voor de krijgsmacht, die precies valt 
onder de omschrijving van de 
taakstelling van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten. Dat kunnen we 
betreuren maar het is wel een feit. 
De voorbeelden ervan liggen voor het 
oprapen. Dat is een moeilijk te 
scheiden geheel. 

Daarmee komen we aan die 
grenzen. Vandaar dat ik het zo 
duidelijk vind, dat pas wanneer na 
heel nauwgezet gebruik maken van 
wat uit open bronnen is te vinden, 
echt blijkt van een heel ernstig 
vermoeden, dat het de verkeerde 
kant uitgaat, in het kader van een 
bijzondere procedure en uiteraard op 
zo beperkt mogelijke schaal wordt 
besloten tot een gerichte inlichtingen-
activiteit. De heer Jacobse heeft er 
al op gewezen, dat we nu praten over 
een heel klein deel van het werk van 
de inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten. Het overgrote deel bestaat uit 
werkzaamheden die hier vandaag 
niet aan de orde zijn en niet in het 
geding worden gebracht. 

Als men spreekt over 'grote 
schaal', 'overal' en ' indringend', is er 
sprake van een vertekening van de 
werkelijkheid. 

De heer Lankhorst is teruggekomen 
op de weergave van de gevoelens 
van frustratie over bepaalde vormen 

van juridische bijstand. In principiële 
zin heb ik daarop al gereageerd. Hij 
heeft daarna gevraagd: draagt u dit 
nu ook uit? Wij zien heel duidelijk in, 
dat over wat in het kader van een 
rechtsstaat niet alleen natuurlijk ter 
zake van bijstand maar ter zake van de 
hele afhandeling van een conflictsitu-
atie mag en niet mag, zoveel mogelijk 
informatie moet worden overgedra-
gen aan degenen, die in een concrete 
situatie voor de taak staan om de 
zaak in de hand te houden. Dat is 
vaak een buitengewoon moeilijke 
zaak. 

De informatie, die wij willen 
overdragen, is ook daarom zo 
belangrijk, omdat wij vaak daarvoor 
niet direct getrainde mensen voor de 
moeilijke taak stellen om een 
grootschalig optreden te helpen 
beheersen. Dat geldt niet alleen voor 
commandanten, maar ook voor 
anderen, die een directere en 
kleinere verantwoordelijkheid in de 
organisatie hebben. Zij moeten als 
het ware weten wat de grenzen zijn 
van de mensen, die eraan komen en 
wat hun eigen grenzen zijn. Kortom, 
zij moeten zich met elkaar kunnen 
voorbereiden op een moeilijke taak. 
Men moet dit niet onderschatten. 

Als bij voorbeeld een grootschalige 
actie in een weekend rond een 
bepaalde basis wordt verwacht, 
moeten wij beseffen dat degenen, die 
daar het werk moeten doen ten 
behoeve van ons land zonder 
incidenten en zonder geweld, een 
zeer grote en moeilijke opgave 
hebben. Ook in dat opzicht is het 
noodzakelijk dat men weet wat het 
kan betekenen. 

Ik stel het systematisch grofweg zo 
voor dat men moet weten of een 
actie geheel en al van vredelievende 
aard zal zijn, dat is natuurlijk het 
mooiste en daarnaar moeten wij 
streven, of een actie een gewelddadig 
karakter zal hebben, of dat de kans 
bestaat dat de aard van de actie hier 
ergens tussenin ligt. Helaas is het 
laatste vaak het geval. Een actie met 
een vreedzame intentie escaleert 
vaak door het optreden van bepaalde 
personen of groepen die zich onder 
de actievoerders bevinden. 

Naar aanleiding van het betoog 
van de heer Lankhorst en de motie 
die hij heeft ingediend wil ik nogmaals 
opmerken dat de woorden 'registratie 
van buitenlanders' in dit verband 
volstrekt misplaatst zijn. Ik heb uit 
de precieze tekst van het betoog 
van de heer Lankhorst begrepen dat 
hij weet dat het hierbij uitsluitend om 
de indicatie van aantallen gaat. Hij 

spreekt echter niettemin over 
'registratie'. Dit is in genen dele het 
geval. 

De heer Janmaat gebruikte die 
woorden ook, zij het met een wat 
andere gevoelswaarde. Er wordt 
alleen gepoogd om ten aanzien van 
bepaalde gebieden, bepaalde 
eventueel rijzende problemen van 
kwantitatieve aard naar voren te 
brengen. De gedachte van registratie 
van vreemdelingen met het oog op 
werkzaamheden van inlichtingendien-
sten is hierbij absoluut niet aan de 
orde. 

De heer Lankhorst (PPR): Voorzitter! 
Dit is tenminste een punt waarover ik 
het geheel met de minister van 
Defensie eens ben, namelijk de 
terminologie. Ik gebruik die termino-
logie omdat de minister die zelf in 
zijn antwoord op de vragen van de 
leden Van Es en Van der Spek 
gebruikt. Ik begrijp heel goed dat er 
op zichzelf geen sprake van registratie 
is. Ik dacht echter: als de minister die 
term gebruikt, dan doe ik het in mijn 
motie ook. 

Minister De Ruiter: Dat is waar. Ik 
heb dan ook geleerd, Voorzitter, dat 
mijn woordgebruik niet zorgvuldig 
was. Wi j zijn het gelukkig over de 
kwestie zelf eens. In dit verband kan 
heel gemakkelijk een verkeerde 
indruk worden gewekt. 

Ik vindt het een onhoudbare 
stelling dat wij niet met dit soort 
problemen rekening zouden mogen 
houden bij het beoordelen van 
eventuele schattingen bij mobilisatie 
of vergelijkbare omstandigheden. Ik 
proefde uit de woorden van de heer 
Lankhorst dat hij meent dat bepaalde 
groepen, waarvan hij denkt dat die 
ook verdacht zouden zijn, ook een 
dergelijke bejegening zouden 
ondervinden. 

Daar gaat het hier in genen dele 
over. Wij moeten de zaak niet uit 
haar kader halen. De taak van de 
inlichtingendienst is ook om proble-
men te voorzien bij hetgeen op grote 
schaal kan ontstaan bij mobilisatie. 
Daarbij moet ook in aanmerking 
worden genomen dat er paniek kan 
ontstaan onder de bevolking, dat er 
vervoersstromen kunnen ontstaan. 
Dit zijn algemeen bekende gedachten 
en wij moeten op de realisering 
daarvan voorbereid zijn. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter, ik wil de zaak zeker 
niet breder maken. De minister deed 
dit zelf door niet alleen te spreken 
van groepen buitenlanders die naar 
het buitenland willen, maar ook van 
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groepen Nederlanders die van de ene 
plaats naar de andere plaats gaan. 
Mijn vraag was, aan wat voor 
groepen de minister dan denkt. Die 
moeten dan natuurlijk ook door de 
minister worden 'geregistreerd'. 

Minister De Ruiter: De heer 
Lankhorst gaat steeds geheel tegen 
de feitelijke situatie in. Hij gaat 
voorbij aan het formaliseren van de 
gedachte. De vraag was of ik mij 
andere dingen voor kon stellen. 

Hierop heb ik gezegd dat inderdaad 
groepen in tijden van spanning de 
neiging hebben om weg te trekken. 
Dat ziet men overal waar spanning of 
oorlog is. Daarmee bedoelde ik niet: 
groepen die aan bepaalde kwalifica-
ties voldoen. Het is een algemene 
gedachte, maar ik begrijp niet dat wij 
hierover zo moeten discussiëren. De 
heer Lankhorst zoekt ook hier geloof 
ik iets achter, wat er niet achter zit. 

De heer Lankhorst (PPR): Juist 
omdat u vroeger zelf terecht beducht 
was voor bepaalde vormen van 
registratie als het om buitenlanders 
ging, is hier toch de vraag aan de 
orde waarom de buitenlanders wél 
worden geregistreerd en de andere 
groepen die u denkbaar acht niet? 

Minister De Ruiter: Maar ik heb niet 
gesproken over groepen. Wij praten 
nu op een niveau waarop ik me niet 
thuisvoel, omdat het geen enkele 
band heeft met de werkelijkheid. De 
heer Lankhorst is nu puur aan het 
theoretiseren, terwijl de vragen toch 
eigenlijk een praktische problematiek 
aan de orde stelden. Wij moeten niet 
zo doorgaan. Het gaat ook niet om 
groepen, maar om het zich voorstellen 
van problemen die zouden kunnen 
rijzen bij het voorbereiden van een 
mobilisatie. Ik heb al eerder opge-
merkt dat verkeersstromen hierop 
bemoeilijkend zullen inwerken. 

Men probeert zich dan een 
voorstelling te maken wat er zou 
gebeuren. Omdat dit is gevraagd 
- zonder dat dit een directe actualiteit 
heeft - heb ik eraan toegevoegd dat 
men zich kan voorstellen dat delen 
van de bevolking uit stedelijke 
gebieden zullen wegtrekken. Zij 
vluchten in feite en nemen daarbij 
wegen in beslag. De heer Lankhorst 
stelt dan de vraag, welke groepen ik 
bedoel. Dat is toch niet ter zake? 

De heer Lankhorst (PPR): Het gaat 
mij erom dat het wel gebeurt als het 
gaat om buitenlanders, omdat 
misschien nog wel ergens na te gaan 
is, dat ze uit bij voorbeeld Turkije of 

Marokko afkomstig zijn. Die kunnen 
we wat gemakkelijker in groepen 
indelen dan Nederlanders; dat is nu 
precies waar het mij om gaat. 

Minister De Ruiter: Maar zou u het 
willen? 

De heer Lankhorst (PPR): Ik wil het 
niet, ook niet als het gaat om de 
groep van de buitenlanders. 

Minister De Ruiter: Dat is mij 
bekend, maar ik heb al uitgelegd wat 
de ratio daarvan is. Maar nogmaals, 
het zijn grove kwantitatieve indicaties 
van verkeersstromen die op gang 
zouden kunnen komen. Wij zijn 
echter absoluut niet van plan om 
deze gedachte uit te breiden tot 
andere, te identificeren, van bepaalde 
kwalificaties te voorziene groepen. 
Als de heer Lankhorst blij zou zijn 
met de mededeling dat wij dat niet 
van plan zijn, dan doe ik die bij 
dezen. Het was ook niet bij me 
opgekomen. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik wil dat 
u het ook niet doet als het om 
buitenlanders gaat. 

Minister De Ruiter: Dat begrijp ik 
toch niet zo goed, want wie zou er 
dan eigenlijk door worden geschaad, 
dat eraan gedacht wordt dat er in 
Nederland een bepaald aantal 
mensen met een vreemde nationali-
teit is en dat het mogelijk is dat 
belangrijke groepen van die mensen 
de neiging hebben om in bepaalde 
omstandigheden in beweging te 
komen? Daar wordt toch helemaal 
niemand door geschaad? 

Dat heeft niets te maken met 
persoonlijke levenssfeer. Het heeft 
met niets anders te maken dan met 
de gedachte dat, als de nood aan de 
man komt, men zich een voorstelling 
moet kunnen maken van de proble-
men die dan kunnen rijzen. Daardoor 
wordt niemand benadeeld. Ik begrijp 
ook echt niet waarom de heer 
Lankhorst ter zake een uitspraak aan 
de Kamer heeft voorgelegd. Ik meen 
dat dit geheel blijft binnen het 
mogelijke nadenken door de veilig-
heidsdienst over dit aspect. Nog-
maals, daardoor wordt niemand 
benadeeld of geschaad. Niemand 
wordt in dat kader geïdentificeerd of 
iets dergelijks. 

Ik kom thans tot de vragen van de 
heer Van den Bergh. In zijn inleiding 
bespeurde ik een wat verwijtende 
toon, in de zin van: de minister 
neemt onvoldoende afstand van wat 
hier gebeurt. Dit wordt volgens mij 
niet gedragen door zijn concrete 
aanbevelingen. In enkele van de 

basisgedachten van de heer Van den 
Bergh kan ik mij heel goed vinden. 
Hij vroeg hoe een grens moet 
worden getrokken tussen het echte 
inlichtingenwerk, voor zover het 
betrekking heeft op buitenlandse 
toestanden en een eventuele 
mobilisatievoorbereiding - dat is 
allemaal typisch militair - en inlich-
tingenwerk dat een soort mengvorm 
wordt van het zich op de hoogte 
stellen van binnenlandse politieke 
toestanden, maatschappelijke 
bewegingen en de gevaren die 
daaraan verbonden zijn. 

Daarbij komt het vooral neer op de 
praktische uitvoering van een 
bepaalde taak. Het gaat daarbij niet 
zozeer om de vraag of de werkwijze, 
zoals ik die heb geschetst, binnen de 
overheid zou mogen plaatsvinden. Er 
is al enkele malen gerefereerd aan 
het in vergaande staat van schriftelijke 
voorbereiding zijnde wetsvoorstel dat 
aan de inlichtingen- en veiligheids-
diensten een wettelijke basis moet 
geven. Dat is op zichzelf zeer toe te 
juichen, want het huidige Koninklijk 
besluit hangt een beetje in de lucht. 

En van de redenen - dat is 
overigens een toezegging die wij 
hadden gedaan aan de vaste Commis-
sie voor de lnlichtingen- en Veilig-
heidsdiensten - dat het laatste stuk 
van de zijde van de regering nog niet 
is ontvangen is, dat wij op het 
departement nog grondig nadenken 
over hetgeen door de heer Van den 
Bergh zojuist naar voren werd 
gebracht. Er zijn drie inlichtingendien-
sten. Dat is te verdedigen als we 
kijken naar het buitenland, de 
verschillende taken en de verschillen-
de krijgsmachtdelen waarin zij zijn 
opgenomen. Inlichtingen op marine-
gebied zullen gaan over marine 
bewegingen van een eventuele 
tegenstander. Dat is natuurlijk niet 
het soort inlichtingen waaraan bij 
voorbeeld de Landmacht behoefte 
heeft. Organisatorisch kan het 
samenvallen, maar de aard van de 
inlichtingen is totaal verschillend. Ten 
aanzien van de thans aan de orde 
zijnde activiteiten geldt, voor zover 
die door krijgsmacht-inlichtingendien-
sten worden verricht, nagenoeg 
hetzelfde. 

Wij beraden ons er thans grondig 
op, of dat niet anders moet worden 
georganiseerd, bij voorbeeld door 
het veel centraler te organiseren, 
waardoor het veel minder bij de 
gedecentraliseerde inlichtingendien-
sten thuishoort. Dit is echter nog 
maar een gedachte op dit moment. 
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Mijn doelstelling is, dat het mogelijk 
moet zijn om veel overzichtelijker te 
kunnen nagaan of de grenzen op dit 
gebied daadwerkelijk in acht worden 
genomen. Enerzijds heb ik vandaag 
deze werkwijze verdedigd als zijnde 
geoorloofd. Anderzijds ben ik het er 
geheel mee eens dat de grenzen van 
het inlichtingenwerk heel nauwgezet 
moeten worden bewaakt. 

Het is geen regel, maar een 
uitzondering dat wij zo werken, in het 
algemeen gebaseerd op zeer 
specifieke indicaties die te maken 
hebben met veiligheid en paraatheid, 
in dit geval, van de krijgsmacht, dus 
niet gebaseerd op indicatoren. Het 
lijkt mij het best om hierover nader 
van gedachten te wisselen bij de 
behandeling van het desbetreffende 
wetsontwerp. 

Het is waar wat de heer Van den 
Bergh heeft gezegd: wij hebben 
behoefte aan het informeren van 
commandanten en in het algemeen 
van delen van de krijgsmacht die in 
directe confrontatie of samenhang 
kunnen komen met allerhande 
activiteiten, die meestal vreedzaam 
zijn en soms minder vreedzaam tot 
zelfs gewelddadig, zodat zij weten 
wat er zoal te koop is op dit terrein 
en opdat die taak op de ene en de 
andere manier kan worden vervuld. 
Hierbij doel ik op de inpassing in de 
organisatie. Dit zullen wij blijven 
doen. 

Het is een prettige omstandigheid 
dat het wetsontwerp zo ver is 
gevorderd dat ik de behandeling 
daarvan niet naar een betrekkelijk 
eindeloos ver vooruitliggende 
toekomst behoef te verwijzen. Wij 
kunnen hierover dan ook vrij snel 
beraadslagen. 

De heer Van den Bergh (PvdA): 
Hieruit proef ik enige instemming 
met wat ik heb gezegd. Begrijp ik het 
goed, dat de minister ten aanzien van 
het algemene inlichtingen geven aan 
commandanten erover denkt om dat 
ten minste niet meer onder te 
brengen bij militaire inlichtingendien-
sten? 

Minister De Ruiter: U formuleert het 
heel zuiver: ik denk erover, ik kan er 
dus nog niet als standpunt aan 
gehouden worden. Ik denk er dus aan 
om dat in ieder geval een centrale 
plaats ten departemente te geven. 

Ik wil nog eens duidelijk zeggen, 
dat in het hele beeld zoals ik dat heb 
geschetst eigenlijk geen plaats is 
voor de bewering dat de vredesbewe 
ging als zodanig een voorwerp van 

onderzoek is. Ik kan dit niet genoeg 
bestrijden. Ik kan ook niet in één 
woord aangeven wat het wel is. 
Misschien kan men zich het zich wel 
voorstellen. Het gaat om de gedachte 
van inlichtingen in de vage fase van 
het zich algemeen op de hoogte 
stellen van wat er leeft tot aan de 
laatste, uiteraard zeer bescheiden 
vormen hebbende, activiteit tot het 
verkrijgen van inlichtingen die op 
andere wijzen niet te krijgen zijn. 

Daarvoor is de vraag geheel en al 
niet van betekenis, of, onder welke 
constructie dan ook, een activiteit al 
dan niet tot een activiteit van de 
vredesbeweging kan worden gere-
kend. 

De heer Van den Bergh heeft 
gezegd: als iets gewelddadig is, 
reken ik het niet tot de vredesbewe-
ging. Dat is al de beste aanduiding 
van het feit dat de stelling waarin het 
woord 'vredesbeweging' voorkomt, 
eigenlijk niet bruikbaar is. Vandaar 
dat ik steeds moet teruggrijpen naar 
de taakstelling van een dienst. Wat 
daaronder valt, moet worden verricht 
- dat is nu eenmaal de taak - er voor 
wat daar niet onder valt, geldt dit 
vanzelfsprekend niet. 

Het is duidelijk dat hierbij vragen 
kunnen rijzen over de grensoverschrij-
dende aspecten. Wij doen ons best 
om die grensoverschrijdingen, waar 
zij zich kunnen voordoen, te onderken-
nen en tegen te gaan. Ik hoop dat dit 
ook duidelijk is. De beste waarborg is 
de door mij geschetste procedure. 
De min of meer beslissende stap in 
de richting van het zelfstandig 
vergaren van inlichtingen is een 
zelfstandige beslissing die centraal 
door mij wordt genomen. 

Mevrouw Brouwer heeft gezegd, 
dat wij nu over een beperkte taak 
spreken. Dit onderstreep ik, want dat 
is geheel en al ook mijn benadering. 
Die taak is niet alleen in omvang 
beperkt - een en ander is af te leiden 
uit de omvang van een dienst en de 
andere taken die moeten worden 
vervuld - maar ook naar aard. 
Natuurlijk is de basis van het functio-
neren van een democratie als regel 
de openbaarheid, met open vizier 
alles bespreken. 

Het probleem dat zich echter bij de 
taken van inlichtendiensten voordoet, 
is dat er nu eenmaal niet in de 
openbaarheid werkende krachten zijn 
die zich niet met de democratie 
verdragen. Die dwingen ons als het 
ware om ook activiteiten, die niet 
allemaal in de openbaarheid komen, 
te ondernemen. De stellingname dat 
voor de overheid inlichtingenwerk 

uitzondering is en op een andere 
manier werken regel, onderschrijf ik 
ten volle. 

Mevrouw Brouwer heeft nog 
gevraagd naar de lotgevallen met de 
indicatorlijst. In de schriftelijke 
beantwoording heb ik al gezegd dat 
die lijst verouderd was en de kwalifi-
catie 'vernietigen' had gekregen. 
Kennelijk is dit niet overal gebeurd. 
Het moet echter wel gebeuren. Er is 
alsnog opdracht gegeven, wat de 
exemplaren die zich onder Defensie 
bevinden betreft, om ze te vernietigen. 

Er wordt op het ogenblik niet 
gewerkt aan iets nieuws. Dat was 
voor mevrouw Brouwer aanleiding 
om te vragen in welke richting men 
daarmee eigenlijk ging. Op die vraag 
is maar één antwoord mogelijk. Dat 
is de richting van een taakstelling 
voor de inlichtingendienst. Dat is het 
enige antwoord dat op die vraag 
mogelijk is. leder ander antwoord zou 
verkeerd zijn, omdat je je dan buiten 
die taakstelling zou begeven. Ik vat 
de vraag van mevrouw Brouwer dan 
ook meer op als een verzoek aan mij 
om nauwkeurig toe te zien op het in 
acht nemen van die regel/uitzonde-
ring-situatie. Ik hoop dat uit mijn 
betoog duidelijk is geworden dat ik 
daarop toezie. 

De heer Jacobse heeft eigenlijk 
gemotiveerd de redenen waarom hij 
verder niet aan dit debat heeft 
deelgenomen. De inhoud daarvan 
kan ik geheel en al delen. Hij heeft 
ook onderstreept dat wij praten over 
een zeer beperkt onderdeel van het 
werk van de inlichtingendiensten, om 
de sfeer die kan ontstaan ten aanzien 
van de grote schaal en geweldige 
omvang te relativeren. 

De heer Janmaat heeft gezegd dat 
de overheid in de noodzaak om op dit 
terrein te werken, niet te benijden is. 
Dat is waar. Het is voor mij niet 
doorslaggevend. Ik wil in dit verband 
onderstrepen dat onze zorg voor een 
deel is, dat wij ons de zorg van 
degenen die direct verantwoordelijk 
zijn voor het wel en wee van de 
krijgsmacht, die in de tegenwoordige 
tijd voor heel moeilijke situaties 
kunnen komen te staan, in de eerste 
plaats moeten aantrekken. 

Ik heb al gereageerd op de kwestie 
van de lijsten van vreemdelingen en 
het beschermen van de democratie, 
waarover de heer Janmaat ook heeft 
gesproken. Ook hij heeft ons opgeroe-
pen om de grenzen van dit werk te 
bewaken. Zoals ik al heb gezegd, 
zullen wij dit doen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik heb 
gevraagd naar de lijst met namen van 
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alle organisaties, die ik heb opgevat 
als een uitwerking van die indicator-
lijst. Ik heb concreet gevraagd of die 
lijst nu nog bestaat of niet. 

Minister De Ruiter: De indicatorlijst? 
De lijst bestond qua taakstelling, als 
basis voor bepaalde werkzaamheden, 
al heel lang niet meer. Fysiek bleek 
die lijst echter nog te bestaan. Het is 
de bedoeling dat wij de juridische en 
feitelijke situatie met elkaar in 
overeenstemming brengen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik wil het 
iets toespitsen. Het gaat om de lijst, 
waarop bij voorbeeld Stop de 
N-bom, het IKV, de CPN, de PSP en 
dergelijke voorkomen. U begrijpt dat 
ik nogal geïnteresserd ben in de 
vraag of dergelijke lijsten circuleren 
of niet. 

Minister De Ruiter: Nee, dergelijke 
lijsten circuleren helemaal niet. Die 
lijst is ook geen lijst van Defensie. 
Die lijst is een soort compilatie van 
alle mogelijke woorden, die blijkbaar 
zijn aangetroffen. Er bestaat helemaal 
geen lijst. Ik weet niet precies door 
wie die lijst is gemaakt. Misschien is 
die wel gemaakt door de vragenstel-
ster. 

Mevrouw Van Es (PSP): Ik wil graag 
de gelegenheid om een misverstand 
op te helderen. Die lijst die op het 
vragenformulier staat afgedrukt, 
bevat de organisaties die aangetroffen 
zijn op het infiltratiebeïnvloedings-
schema. Ik heb begrepen dat dit nog 
steeds van kracht is. 

Minister De Ruiter: Voorzitter, hoe 
de lijst is opgesteld, weet ik niet, 
want zij is niet van ons afkomstig. 
Mevrouw Van Es geeft hierover een 
mededeling maar ik kan die niet 
verifiëren want ik weet het niet. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Die lijst is 
wel aangetroffen bij het Contra-lnlich-
tingen Detachement in Utrecht. Ik 
neem aan, dat een inlichtingendienst 
niet zo maar een schema gaat 
opstellen en zegt: wie zullen we er 
vandaag eens opzetten! Zelfs als ze 
dat doen, verwacht ik toch dat de 
minister daar eens goed naar gaat 
kijken en maatregelen neemt zodat 
dergelijke lijsten niet meer worden 
opgesteld. 

Minister De Ruiter: Als de lijst zou 
bestaan, zou de vraag een feitelijke 
grondslag hebben. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Lankhorst/ 
Van Es (1 8 887, nr. 3) is in die zin 
gewijzigd, dat de eerste alinea thans 
luidt: 

van mening, dat het niet nodig is, dat 
de militaire inlichtingendiensten de 
aantallen hier verblijvende vreemde-
lingen registreren;. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 4 (18 887). 

D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Lankhorst heeft 
gevraagd waarom ik bij de 
beantwoording van vragen op 5 
november, mededeling heb gedaan 
over het niet geven van aanwijzingen 
zoals ik nu heb gedaan. Ik meende 
dat de vragen van toen daar niet zo 
op gericht waren. Ik heb ze evenwel 
niet zo voor ogen. In ieder geval 
hebben wij ons nader gerealiseerd 
dat die betreffende passage wel eens 
betrekking zou kunnen hebben op de 
circulaire waarover ik heb gesproken. 
Ik heb die inlichtingen vandaag dan 
ook gegeven. 

Ten slotte wil ik nog een opmerking 
van algemene aard maken. Mevrouw 
Van Es zegt dat zij tegen inlichtingen 
en veiligheidsdiensten is. Zij meent 
dat de normale politie genoeg is om 
de zaken te doen. De heer Lankhorst 
heeft problemen met het feit dat een 
deel van deze werkzaamheden 
vertrouwelijk moet blijven. Mevrouw 
Brouwer spreekt zich in gelijke zin uit 
door te stellen dat de democratie het 
meest gediend is met openbaarheid. 

Ik kan mij voorstellen dat wij over 
deze zaak nog uitvoeriger komen te 
spreken, maar ik heb er toch behoefte 
aan, hierop heel kort te reageren. 
Deze gedachten worden naar mijn 
oordeel óf vanuit een te naïeve 
benadering van de problemen van 
onze maatschappij ingegeven óf 
vanuit een misplaatst wantrouwen 
tegen het werk van deze diensten. 

Als wij helaas moeten vaststellen 
dat radicale groeperingen in ons land 
bewust uit zijn op het ondermijnen 
van de rechtsorde; als we moeten 
vaststellen dat ook in Europees 
verband ontwikkelingen met betrek-
king tot het terrorisme gaande zijn; 
als we verder bovendien met de 
realiteit van spionage van andere 
landen hier te lande worden gecon-
fronteerd, dan acht ik het volstrekt 
onverantwoord om een benadering 

te hanteren dat wij eigenlijk niet 
zouden moeten beschikken over, 
volgens strikte regels werkende, 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
wier activiteiten nu eenmaal voor een 
groot deel vertrouwelijk moeten 
blijven om in het belang van onze 
democratische rechtsorde effectief te 
kunnen zijn. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Namens de Kamer 
dank ik de regering voor de verstrekte 
inlichtingen. 

Ik stel voor, aan het einde van deze 
vergadering over de moties te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
behandeling van de verslagen van de 
vaste commissie voor de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten omtrent haar 
werkzaamheden (17025 en 18895) 
uit te stellen tot de vergaderingen 
van 16 april en volgende. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de interpellatie-
Buurmeijer, gericht tot de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, over de koopkrachtbescher-
ming van de minima. 

Tot het houden van deze interpellatie 
is verlof verleend in de vergadering 
van 27 maart 1985. 

(De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.)4 

D 
De heer Buurmeijer (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Door zich 
eergisteren niet positief uit te 
spreken over concrete, aanvullende 
beleidsmaatregelen inzake de 
koopkrachtbescherming van de echte 
minima, heeft de minister-president 
twijfel gezaaid. Hij heeft met zijn 
antwoorden voor deze groep een 
onaanvaardbare onzekerheid 
gecreëerd. De fractie van de Partij 
van de Arbeid neemt dat zeer ernstig 
op. Voor de zoveelste keer dreigen 
de belangen van de zwakste inko-
mensgroep te worden miskend. 

Ons ligt nog vers in het geheugen 
hoe de regering zich van de Troonrede 
heeft bediend om onjuiste informatie 
te verstrekken inzake deze inkomens-
groep. Ik roep ook het debat over de 
Miljoenennota in herinnering. Daarbij 
heeft de koopkrachtbescherming van 
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Buurme i j e r 

de echte minima een centrale rol 
vervuld. 

Ik wil ook iets zeggen aan het 
adres van de fractie van het CDA. Zij 
zal zich toch ook herinneren hoe zij 
zich toen, zij het met een vertraagde 
stap, met de Partij van de Arbeid en 
andere partijen ter linkerzijde voor 
deze bescherming uiteindelijk heeft 
ingezet. Het was dan ook logisch dat 
deze fractie zich herkende in een 
motie van mijn hand, die op 4 
december 1984 unaniem werd 
aanvaard. 

De opstelling van de regering, 
zoals door de minister-president is 
verwoord, is, zowel formeel als 
materieel, in strijd met deze motie, 
die overigens toen door minister De 
Koning overbodig werd geacht. Ik 
citeer nog eens uit de Handelingen. 

'Ik heb echt geen motie nodig om 
de redelijke zekerheid te hebben dat 
op of omstreeks 1 april deze vraag 
op tafel zal komen. Dan zal de 
regering er een antwoord op moeten 
geven. Mijn eindoordeel is dus dat de 
motie overbodig is.' 

Wat de minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid in november 
nog vanzelfsprekend vond, wordt nu 
op het moment suprème door de 
minister-president weggewuifd. 
Hieruit valt maar één conclusie te 
trekken: de regering wenst zich niet 
in te zetten voor een koopkrachtcor-
rectie nu er sprake is van ten minste 
een half procent koopkrachtverslectv 
tering voor de sociale minima. 

Minister De Koning, aan u de eer 
hier en nu aan te kondigen dat de 
Wet eenmalige uitkering 1985, de 
koopkracht van de echte minima in 
1985 ten minste handhaaft. 

D 
Minister De K o n i n g : Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil allereerst zeggen 
dat wij de problemen die kunnen 
ontstaan door een tegenvallende 
koopkrachtontwikkeling voor de 
echte minima onderkennen. Ter 
voorbereiding op deze interpellatie 
heb ik de motie van de heer Buurmeijer 
er nog eens op na gelezen. In het 
dictum van zijn motie refereert de 
heer Buurmeijer aan de inzichten in 
de ontwikkeling van het prijsindexcij-
fer en het arbeidsvoorwaardenover-
leg. Ik zou ook nog kunnen wijzen op 
de ontwikkelingen van de dollar om 
duidelijk te maken dat wij op het 
ogenblik wel onderkennen dat er 
problemen kunnen ontstaan, maar 
dat wij de omvang van die problemen 
nog geenszins kunnen vaststellen. 

Mijnheer de Voorzitter! In het 
kader van de besluitvorming over de 
Voorjaarsnota zullen wij ons moeten 
beraden over de wenselijkheid om 
aanvullende maatregelen te nemen. 
De uitkomst van dat beraad zal 
verwerkt worden in het wetsontwerp 
koopkrachttoeslagen, waarvan wij 
hopen dat het in april voor advies 
naar de Raad van State kan worden 
gestuurd en daarna aan de Kamer 
kan worden gezonden. 

Ik denk dat wij daarmee geheel 
voldoen aan het gestelde in het 
dictum van de motie-Buurmeijer. 
Daar wordt gevraagd om in april 
1 985 de Kamer nader te informeren 
over de koopkrachtontwikkeling van 
de echte minima. Ik denk dat dit ook 
kan in het kader van het wetsontwerp. 
Als dat wetsontwerp dan ook nog 
voor het zomerreces kan worden 
afgehandeld, is daarmee in ieder 
geval die vraag niet meer ter tafel. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Buurme i je r (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer 
dat de minister een toezegging van 
november vorig jaar toch niet feitelijk 
gestand doet. Hij suggereert dat 
wel. In de motie staat echter niet 
zonder reden 'en indien nodig, 
concrete aanvullende beleidsvoorstel-
len te doen ter bescherming van de 
koopkracht van de echte minima'. De 
minister-president heeft hier eergiste-
ren gezegd dat dat nog onderwerp is 
van gesprek - dat vind ik niet onjuist 
- maar dat een nadere afweging 
dient plaats te vinden in de context -
dat was zijn uitleg - van de motie-De 
Vries bij de algemene beschouwingen. 
Daarmee gaf hij aan dat de regering 
nog niet van plan is die koopkracht-
bescherming, die in de motie wordt 
gevraagd, inderdaad via de Wet 
eenmalige uitkering ten aanzien van 
de echte minima te realiseren. 

De minister heeft gelijk, dat er nog 
een aantal andere elementen zijn die 
van invloed zijn op de prijsindex van 
de gezinsconsumptie. Er is nu echter 
onduidelijkheid dat op basis van de 
nu bekende cijfers van een half 
procent wordt uitgegaan. Ik vraag 
ook aan de minister dat ten minste 
van een half procent wordt uitgegaan. 
De minister-president heeft ons 
oordeel bevestigd, dat het dichterbij 
een procent dan bij een half procent 
ligt. Zit ik er ver naast als ik de 
minister voorleg dat het op dit 
moment scherp berekend wel eens 
0,8% zou kunnen zijn? Dan is de 
realiteit van dit moment dat, gelet op 

deze motie, er aanleiding behoort te 
zijn om te zeggen dat u in april die 
maatregelen treft die wij toen hebben 
aangeduid als aanvullende beleids-
voorstellen, die concreet inhoud 
moeten krijgen. Daarom heb ik de 
eer op dat punt toch een motie aan 
de Kamer voor te leggen. 

Motie 

De V o o r z i t t e r : Door het lid Buurmeij-
er wordt de volgende motie voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat er thans, in tegen-
stelling tot de verwachtingen 
geformuleerd in de M.E.V., sprake is 
van een koopkrachtverslechtering 
van de sociale minima van ten minste 
0,5%; 

nodigt de regering uit, in het tijdig 
voor het zomerreces in te dienen 
wetsvoorstel inzake de eenmalige 
uitkering over 1985 aanvullende 
beleidsvoorstellen te doen ter 
bescherming van de koopkracht van 
de echte minima, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1 (18919). 

D 
Mevrouw Kraa i jeve ld W o u t e r s 
(CDA): Mijnheer de Voorzitter! 
Eigenlijk kan ik mijn hele verhaal 
inslikken, omdat de minister een 
buitengewoon goede reactie heeft 
gegeven in eerste termijn op de 
eerste termijn van de kant van de 
PvdA. Wij willen de regering graag 
de kans geven om goed beleid te 
voeren. Ik heb begrepen en stel het 
zeer op prijs dat de regering probeert 
snel - dat is zelfs al in april - de 
afrondende discussies te hebben 
over hoe precies in de context van de 
cijfers die nu en dan bekend zijn - wij 
vorderen nog in de tijd - de regering 
gaat vaststellen hoe het gaat met de 
koopkrachttoeslag. 

Wij wachten graag dat wetsontwerp 
af en zullen daar ons oordeel over 
geven. Wij maken ons met de 
regering ook zorgen over de ontwik-
kelingen in die zin, dat wij zoals 
anderen ook zien dat de prijsstijgingen 
er wel zijn. Wij wachten graag het 
beleid af dat de regering ons dan 
aanbiedt. 

De heer Buurmei je r (PvdA): Wat is 
de houding van de CDA-fractie, 
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Kraai je veld-Wouters 

gezien de achterstand die nu 
geconstateerd wordt? Moet die 
gecompenseerd worden of zegt 
mevrouw Kraaijeveld: wij hebben 
geen standpunt en laten dat over aan 
de afweging van de regering? Dat 
laatste zou buitengewoon teleurstel-
lend zijn, gelet op de opstelling van 
haar fractie bij de algemene beschou-
wingen en bij de Wet eenmalige 
uitkering, toen zij de woordvoerster 
was. 

Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Ik vind de manier van vragen 
nu wat betuttelend, alsof de PvdA 
ons aan onze eigen standpunten en 
onze eigen opstelling moet herinne-
ren. Onze gedegen opstelling was 
om te beginnen dat de motie-De 
Vries ons uitgangspunt is en dat wij 
de prijsontwikkeling zullen bezien. 
Wij zullen zeer zorgvuldig afwegen 
wat ons wordt voorgelegd. Wij willen 
het kabinet de kans geven eerst die 
afweging te maken en aan ons voor 
te leggen, zoals de minister-president 
reeds van de week heeft gemeld en 
deze minister ons nu heeft voorgehou-
den. 

• 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij spreken vandaag 
over een belangrijk en delicaat onder-
werp, te weten de koopkrachtbescher-
ming voor de laagste inkomens en 
vooral voor de echte minima. 
Daarover zijn rond de Troonrede van 
september vorig jaar al een aantal 
onverkwikkelijke misverstanden 
ontstaan, reden te meer om dit 
onderwerp vandaag zeer zorgvuldig 
te behandelen. 

De D'66-fractie vindt dat de 
belofte uit de Troonrede dat de 
koopkracht van de laagste inkomens 
in 1985 op peil zal blijven, zo 
enigszins mogelijk gestand moet 
worden gedaan. Die belofte respec-
tievelijk verwachting gold toen voor 
alle minima, inclusief de echte 
minima. Wij zien geen reden om 
daarvan nu af te wijken op grond van 
onder meer een hogere prijsstijging 
als gevolg van een hogere dollarkoers. 

Diezelfde hogere dollarkoers heeft 
voor Nederland immers ook een 
positief effect in de vorm van hogere 
aardgasopbrengsten die onder 
andere vanuit de export van het 
Nederlandse aardgas worden 
verkregen. De fractie van D'66 stelt 
daarom voor om die extra aardgasop-
brengsten als gevolg van de hogere 
dollarkoers geheel te bestemmen 

voor de koopkrachtbescherming van 
de laagste inkomens in het algemeen 
en van de echte minima in het 
bijzonder. Ik dien derhalve graag de 
volgende motie in. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat door de regering 
onder meer via de troonrede de 
verwachting is gewekt, dat de 
koopkracht van de laagste inkomens 
in 1 985 op peil zou blijven; 

overwegende, dat de stijging van de 
dollarkoers sinds september 1984 
een dubbel effect heeft, respectievelijk 
zal hebben: 
1. verlaging van de koopkracht van 
de laagste inkomens, waaronder de 
zogenaamde echte minima; 
2. verhoging van de aardgasopbreng-
sten vanuit het buitenland; 

van mening, dat de koopkracht van 
de laagste inkomens, en vooral van 
de zogenaamde echte minima, op 
peil dient te worden gehouden; 

verzoekt de regering: 
a. de koopkracht van de laagste 
inkomens, en met name de zogenaam-
de echte minima, in 1985 te bescher-
men; 
b. ter financiering daartoe de extra 
aardgasopbrengsten vanuit het 
buitenland als gevolg van de hogere 
dollarkoers aan te wenden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 2 (18 919). 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Buurmeijer heeft 
gelijk indien hij constateert dat ik in 
procedurele zin heb geantwoord. Dat 
was ook de bedoeling op dit moment. 
Binnen de door mij geschetste 
procedure zullen wij tot beslissingen 
komen binnen het ti jdpad dat in de 
motie-Buurmeijer is aangegeven. Ik 
vind zijn motie derhalve voorti jdig, 
zodat ik de Kamer aanneming van de 
motie ontraad. 

Ik ben het geheel eens met de 
opstelling van mevrouw Kraaijeveld. 
Ik heb grote bezwaren tegen het 
standpunt van de heer Engwirda. Hij 
zegt dat uit de extra aardgasopbreng-
sten de koopkrachtbescherming kan 
worden geboden. Ik vraag mij dan 

wel af, wat er moet gebeuren als de 
dollar zou dalen. Op het ogenblik 
gebeurt dat, en niemand weet of die 
daling zich voort zal zetten en zo ja, 
tot welk niveau. 

De consequentie van het standpunt 
van de heer Engwirda is dat wij dan 
de koopkrachtbescherming zouden 
laten vervallen. Wij maken dan de 
koopkracht van de laagste inkomens 
teveel afhankelijk van een munt die 
zich gedraagt als een jojo. Dat 
moeten wij niet doen. Ik ontraad de 
Kamer derhalve de aanneming van 
zijn motie. 

De heer Engwirda (D'66): Ik denk 
dat u de zaak omdraait. Als reden 
voor het niet kunnen voldoen aan het 
voornemen van het kabinet om de 
koopkracht van de laagste inkomens 
te beschermen, wordt de hogere 
dollarkoers genoemd. Ik stel daar-
tegenover dat er ook een andere kant 
aan de zaak zit, namelijk dat Nederland 
extra aardgasopbrengsten krijgt. Het 
is derhalve logisch om deze twee 
feiten met elkaar te verbinden. De 
dekking die nodig is voor een extra 
inspanning voor de laagste inkomens, 
moet daar worden gezocht. 

Minister De Koning: U hebt iets 
gehoord wat ik niet gezegd heb. Ik 
heb niet gezegd dat als reden van de 
stijging van de dollarkoers extra 
koopkrachtbescherming zal moeten 
worden gegeven. Ik heb gezegd dat, 
afhankelijk van de dollarontwikkeling 
en de ontwikkeling van de arbeids-
voorwaarden, effecten kunnen 
optreden die gevolgen hebben voor 
de koopkracht van de echte minima. 
Ik heb tevens gezegd dat wij die 
ontwikkelingen nog niet kunnen 
overzien. Ik begrijp heel goed dat wij 
in april een standpunt zullen moeten 
trachten te bepalen, Het beraad 
daarover moet nog plaatsvinden. Wij 
moeten daarbij rekening houden met 
de onzekerheden die er zijn. 

De heer Enwirda (D'66): Voorzitter! 
Wellicht dat de minister dat nu niet 
gezegd heeft in zijn korte antwoord, 
maar de minister-president heeft het 
wel gezegd. 

Minister De Koning: De heer 
Enwirda is met mij in discussie en 
niet met de minister-president. 

De heer Engwirda (D'66): Het is 
algemeen bekend dat de problematiek 
van het niet kunnen beschermen van 
de koopkracht van de laagste 
inkomens het gevolg is van hogere 
prijzen die weer veroorzaakt worden 
door een hogere dollarkoers. Het 
heeft dus alleszins met elkaar te 
maken. 
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De Koning 

Minister De Koning: Wij willen de 
koopkrachtbescherming van de 
laagste inkomens niet afhankelijk 
maken van de dollarkoers. 

De heer Buurmeijer (PvdA): De 
minister ontraadt de aanvaarding van 
mijn motie op procedurele gronden. 
Ondersteunt de minister de materiële 
betekenis van zowel de motie van 
november als van deze motie? Als 
dat zo is, ben ik bereid de motie in te 
trekken. 

Minister De Koning: Ik heb in dit 
debat alleen willen spreken over 
procedurele zaken. Procedureel heb 
ik bezwaar tegen de motie van de 
heer Buurmeijer. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Namens de Kamer 
dank ik de regering voor de verstrekte 
inlichtingen. 

Ik stel voor, hedenmiddag over de 
ingediende moties te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
een verslag van een op 21 maart 
1985 gehouden mondeling 
overleg over de uitvoering van 
de W e t op de Bejaardenoorden 
(18600 X V I , nr. 167). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzitter! 
Vorige week hebben wij een monde-
ling overleg gevoerd over de uitvoe-
ring van de inning van de eigen 
bijdrage voor bewoners van bejaar-
denoorden, omdat vanuit VNG en 
DIVOSA de klacht naar voren kwam 
dat de vergoeding van het Rijk voor 
een door het Rijk opgelegde taak 
veel te laag zou zijn. De onrust die 
hierdoor ontstaat bij VNG en DIVOSA 
kan een belemmering zijn voor het 
goed uitvoeren van de wet. 

Ik heb overwogen een motie in te 
dienen waarbij de minister gevraagd 
werd te voldoen aan de eisen van de 
gemeenten. Na diep nadenken heb ik 
echter besloten die motie niet in te 
dienen, maar een motie aan de 
Kamer voor te leggen met het 
verzoek om wanneer zou blijken dat 
gemeenten meer kosten hebben dan 
waarvan de minister op dit moment 
uitgaat, deze kosten alsnog achteraf 
te vergoeden door extra middelen ter 
beschikking te stellen aan het 
Gemeentefonds. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Ter Veld 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat de inning van de 
eigen bijdrage van de bewoners van 
bejaardenoorden door de gemeenten, 
de gemeenten voor extra kosten 
plaatst; 

vaststellend, dat de omvang van de 
extra kosten door de Raad voor de 
Gemeentefinanciën ruim 10 miljoen 
gulden hoger zijn geraamd dan het 
bedrag van 10,1 miljoen gulden dat 
het ministerie van WVC daarvoor ter 
beschikking stelt; 

van oordeel, dat gemeenten een 
adequate vergoeding behoren te 
ontvangen voor taken die haar door 
de rijksoverheid zijn opgedragen; 

verzoekt de regering, wanneer in of 
na 1985 zou blijken dat de extra 
vergoeding van 10,1 miljoen gulden 
onvoldoende zou zijn om de extra 
kosten te bestrijden, alsnog extra 
middelen ter beschikking te stellen 
van het Gemeentefonds, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 174 (18 600-XVI). 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzitter! 
Bij de behandeling van deze algemene 
maatregel van bestuur inzake het 
bijdragebesluit bewoners van 
bejaardenoorden is een artikel door 
mijn fractie ernstig bekritiseerd, 
namelijk artikel 1 7 over de verplichting 
van de gemeenten maandelijks een 
overzicht te verstrekken aan de 
houders van een bejaardenoord met 
de namen van de bewoners die een 
betalingsachterstand hebben en met 
de hoogte van de betalingsachter-
stand. Wij vinden dat een zodanige 
aantasting van de privacy, die zich 
niet verhoudt met het directe belang 
dat houders van bejaardenoorden 
hebben bij deze informatie, dat ik ook 
een motie aan de Kamer voorleg met 
het verzoek aan de regering om dit 
artikel uit de algemene maatregel van 
bestuur te doen vervallen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Ter Veld 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, de door de Kamer 
tijdens de behandeling van de Wet 
op de Bejaardenoorden geuite wens 
om vanuit het oogpunt van privacy-
bescherming van bewoners van 
bejaardenoorden de oorden niet te 
belasten met de vaststelling en 
inning van de eigen bijdragen; 

constaterende, dat in artikel 17 van 
de AMvB dd. 27 december 1984 
Staatsblad 677 houdende Bijdragebe-
sluit bewoners van bejaardenoorden 
de gemeenten zijn verplicht maande-
lijks een overzicht aan de houder van 
een bejaardenoord te verstrekken 
van de namen van de bewoners die 
niet of niet volledig aan hun betalings-
verplichting hebben voldaan onder 
vermelding van ieders betalingsach 
terstand; 

voorts constaterende, dat volgens de 
Wet op de Bejaardenoorden uitslui-
tend de gemeenten zijn belast met 
vaststelling, inning en eventuele 
gerechtelijke invordering van de 
verschuldigde eigen bijdrage van de 
bewoners van een oord; 

van oordeel, dat een overzicht als 
bedoeld in artikel 17 van de bedoelde 
AMvB de privacy van de bewoners 
van een bejaardenoord aantast, 
terwijl voor de houder van het oord 
geen direkt belang is gelegen in het 
kunnen beschikken over de bedoelde 
informatie; 

verzoekt de regering, artikel 17 van 
de AMvB dd. 27 december 1984 
houdende Bijdragebesluit bewoners 
van bejaardenoorden Staatsblad 677 
te doen vervallen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 175 (18 600-XVI). 

D 
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil ook twee punten 
aan de orde stellen. Ik kom eerst te 
spreken over de apparaatskosten. 
Ten aanzien van het verschil van 
mening tussen minister Brinkman 
enerzijds en de Raad voor de 
Gemeentefinanciën anderzijds over 
de apparaatskosten voor de uitvoering 
van de Wet op de bejaardenoorden 
verleent de fractie van de VVD de 
minister het voordeel van de twijfel. 
Juist om te voorkomen dat onnodig 
geld uit het budget voor bejaarden-
oorden wegvloeit naar de post 
apparaatskosten voor de gemeente 
stelt de fractie van de VVD voor om 
vooralsnog de berekeningen van de 
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Terpstra 

minister aan te houden als werkelijke 
apparaatskosten. 

Aangezien het evenwel niet 
ondenkbaar is, dat hetzij in het eerste 
jaar, hetzij structureel, de werkelijke 
apparaatskosten voor de gemeente 
hoger blijken uit te vallen, verzoekt 
de VVD de minister aan het einde 
van het jaar de zaak te evalueren en 
te garanderen dat de dan bewezen 
extra gemaakte apparaatskosten tot 
een totaal maximum van het door de 
Raad voor de Gemeentefinanciën 
berekende bedrag alsnog aan de 
gemeente wordt vergoed. Hierbij 
beveelt de VVD de minister dringend 
aan om de door deze fractie tijdens 
het mondeling overleg gesuggereerde 
vereenvoudiging van administratieve 
handelingen op bruikbaarheid te 
toetsen. 

Ten aanzien van de privacy stelt de 
VVD nadrukkelijk dat zij akkoord is 
gegaan met een wettekst waarin 
wordt gesteld dat een bewoner de 
verzorgingsprijs is verschuldigd aan 
het bejaardenoord om daarmee de 
directe consumentenband tussen de 
consument en de dienstverlener 
duidelijk in beeld te brengen. De VVD 
is er per se - ik leg daar de nadruk op 
- niet akkoord mee gegaan om 
directie en bestuur van bejaardenoor-
den de gelegenheid te geven in de 
financiën van bewoners te grasduinen. 

Sterker nog, juist om de privacy 
van de bewoners te beschermen, om 
ter zake van directie en bestuur geen 
verschillen te doen ontstaan tussen 
zelfbetalers, deelbetalers en bewo-
ners die geen eigen bijdrage kunnen 
betalen, is de totale afwikkeling van 
de betalingsverplichting in handen 
gelegd van de sociale diensten van 
de gemeente. Zij fungeren als 
incassobureau. Het gaat dan heel 
nadrukkelijk niet alleen om de 
vaststelling van de verschuldigde 
eigen bijdrage, maar ook om de 
inning. 

Indien een bewoner in gebreke 
blijft ter zake van het betalen van de 
verschuldigde eigen bijdrage, dient 
de gemeente zich dan ook recht-
streeks te richten tot de desbetreffen-
de bewoner, dan wel tot degene die 
zijn of haar financiën beheert. Het 
betrekken van bestuur of directie bij 
het aanmanen tot betaling is voor de 
fractie van de VVD volstrekt onaan-
vaardbaar als ongewenste inmenging 
in de privacy van de bewoners. De 
fractie van de VVD ondersteunt dan 
ook van harte de motie van mevrouw 
Ter Veld. 

D 
De heer Van der Heijden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil eerst 
iets zeggen over de vergoedingen 
aan de gemeenten. Bij het mondeling 
overleg over de uitvoeringskosten is 
duidelijk geworden dat een aantal 
aanloopkosten op te vangen zijn in 
een bedrag ineens. De raming van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten en van de Raad voor de Gemeen-
tefinanciën lijkt daarmee voorlopig 
minder rekening te houden dan de 
minister in zijn raming. Het is de 
vraag of de vereenvoudigingen in het 
systeem op langere termijn en de 
extra werkzaamheden op korte 
termijn nu al voldoende overzien 
kunnen worden. Het kan best toch 
nog iets anders uitpakken dan de 
eerste berekeningen nu laten zien. 

Derhalve blijf ik bij mijn opvatting 
in het mondeling overleg: beginnen 
met de vergoeding van ruim tien 
miljoen gulden die nu door de 
minister is vastgesteld, bekijken hoe 
de aanloopkosten en de structurele 
kosten zich in het eerste jaar ontwik-
kelen en dan in nader overleg de 
aanpassing bespreken. Dat lijkt mij 
een heel goede weg. In dat licht ben 
ik niet helemaal tegen de motie van 
mevrouw Ter Veld. Zij geeft er echter 
zo'n absoluut karakter aan, dat 
overleg niet meer mogelijk is. Ik wil 
mijn oordeel daarover nog even 
voorbehouden. 

Ik kom nu bij het privacyprobleem. 
De bedoeling is inderdaad geweest, 
zoals mevrouw Terpstra duidelijk 
heeft gezegd, de relatie met het oord 
vast te houden in het kader van het 
verzorgingscontract. Het kan, 
volgens mij, geen kwaad als er via 
het bejaardenoord een seintje komt 
bij een bewoner als er iets mis is. Dat 
lijkt mij beter in een bepaalde situatie 
dan een brandbrief van B&W. Ik kan 
echter niet ontkennen dat er een 
privacyaspect aan kan zitten. Het 
kan heel vervelend voor de bewoners 
zijn. Wil de minister, in overeenstenv 
ming met zijn uitspraken in het 
mondeling overleg, eventueel 
bekijken hoe dat in de tekst kan 
worden opgevangen? 

D 
Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Het eerste punt in deze 
discussie is de apparaatskostenver-
goeding voor gemeenten. Het is, 
naar ik meen, de Kamer duidelijk dat 
indien er een hoger bedrag beschik-
baar zou moeten komen dan nu door 
mijn departement, onder mijn 

verantwoordelijkheid, is voorgesteld 
dit dan ten koste zou gaan van het 
bedrag dat bestemd is voor de 
bejaardenoorden. Ik ben daar niet 
zo'n groot voorstander van. Desal-
niettemin heb ik in het mondeling 
overleg toegezegd op een zinvol 
moment, bij voorbeeld rond de 
komende jaarwisseling, na te gaan 
hoe de op dit moment beschikbaar 
gestelde apparaatskostenvergoeding 
in de praktijk uitpakt. Alleen al 
daarom heb ik geen behoefte aan de 
motie van mevrouw Ter Veld. 

Ik heb immers al toegezegd de 
situatie nog eens te zullen evalueren. 
Het gaat mij te ver mij nu al vast te 
leggen op de uitkomst van die 
evaluatie en op dat wat ik met die 
uitkomst zou moeten doen. Er zijn 
dan niet alleen budgettaire vragen te 
beantwoorden maar bovendien wil ik 
mij nu nog niet vastleggen op een 
uitspraak wie dan precies voor welke 
kosten moet opdraaien en welke 
werkzaamheden door gemeenten, 
dan wel door anderen moeten 
worden verricht. Ik blijf ten principale 
bereid hierover rond de jaarwisseling, 
of op elk ander zinnig moment, met 
de Kamer te spreken, indien zij dat 
wenst. 

Artikel 17 van het bijdragenbesluit 
van de Wet op de Bejaardenoorden 
handelt over de privacy. Ik ben van 
mening dat er niet - ik citeer de 
woorden van mevrouw Terpstra -
'wordt gegrasduind' in de financiële 
positie van individuele bejaarden. Het 
gaat in dat artikel over het informatie 
verschaffen over het wel, resp. niet 
betalen van verschuldigde bedragen. 
Er worden dus geen inkomensgege-
vens verstrekt of andere opmerkingen 
gemaakt over de financiële positie, 
het is een simpel signaal dat er niet 
of niet op tijd wordt betaald. 

Daarbij komt dat vóór de inwerking-
treding van de wetswijziging alle 
bewoners van de bejaardenoorden 
rechtstreeks betalingsplichtig aan de 
bejaardenoorden waren, zonder 
tussenkomst van een andere instantie. 

Ook toen waren de bejaardenoor-
den precies ervan op de hoogte 
welke bejaarden betalingsachterstand 
hadden. Men ondernam daartegen zo 
nodig stappen. In zekere zin is er nu 
dus sprake van verbetering. Ik vind het 
wat verbazingwekkend, dat het 
bezwaar zo sterk wordt aangezet. 
Uiteraard heeft de Kamer er recht op, 
maar ik meen, dat onder de nieuwe 
wet de situatie bepaald is verbeterd 
ten opzichte van die onder de oude 
wet. 
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Tegelijk met de inwerkingtreding 
van het bijdragebesluit is een andere 
eveneens geheel nieuwe algemene 
maatregel van bestuur afgekondigd, 
het zogenaamde besluit persoonlijke 
gegevens bejaardenoorden. Daarin 
wordt de provincies opgedragen in 
hun verordeningen regelen te stellen 
omtrent beheer van persoonsgege-
vens van bewoners, te weten regelen 
voor: het verzamelen en het beheren 
van gegevens in verband met het 
doel van de registratie; het recht van 
de geregistreerde op inzage in de op 
hem betrekking hebbende gegevens; 
het recht van de geregistreerde op 
verbetering, aanvulling en verwijde-
ring van de op hem betrekking 
hebbende gegevens; het verstrekken 
van gegevens aan derden. Dit is dus 
mijn tweede hoofdbezwaar tegen het 
bij motie door mevrouw Ter Veld, 
gesteund door mevrouw Terpstra, 
aan mij voorgelegde verzoek. 

Mijn derde bezwaar sluit aan bij 
wat de heer Van der Heijden zei. In 
de wet is op aandringen van de 
Kamer opgenomen, dat de bewoner 
aan het oord de kosten van verblijf is 
verschuldigd. Dat betekent dus in de 
termen van mevrouw Terpstra, dat er 
een directe relatie moet zijn tussen 
consument en dienstverlener. In de 
praktijk betekent dat ook, dat de 
dienstverlener de problemen onder-
vindt, indien de consument niet of 
niet op tijd betaalt. 

Ik heb al gezegd, dat mij overigens 
geen duidelijke indicaties bekend 
zijn, die op problemen zouden wijzen 
en ik heb eraan toegevoegd, dat 
indien die indicaties er wel komen, ik 
uiteraard bereid ben nog eens over 
de regeling na te denken. Vooralsnog 
blijf ik bij mijn in het mondeling 
overleg ingenomen stelling, dat het 
advies, dat ons door het IPO en de 
Centrale Commissie voor Bejaarden-
oorden op dit punt is aangedragen en 
dat is verwerkt in de gewraakte 
regeling, voor mij nog altijd navol-
genswaard is. Om die reden ontraad 
ik de Kamer aanvaarding van de 
motie. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
spreektijd in tweede termijn te 
bepalen op een minuut per fractie. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het zal zo langzamer-
hand niemand meer verbazen 
wanneer ik stel, dat ik het ook op 
deze punten met het beleid van de 

minister op het terrein van de 
bejaarden niet eens ben. 

Ik acht de toegezegde evaluatie 
over de meerkosten bij de uitvoering 
van de inning van de eigen bijdrage 
belangrijk. Wanneer echter aan die 
evaluatie op geen enkele wijze de 
consequentie wordt verbonden dat 
de gemeenten voor hun door de 
rijksoverheid opgedragen taken een 
adequate vergoeding ontvangen - bij 
wijze van spreken ga ik dan akkoord 
met de clausulering van mevrouw 
Terpstra, dat het niet meer dan f20,5 
miljoen in totaliteit mag kosten - dan 
vind ik een dergelijke evaluatie meer 
iets waarmee achteraf kan worden 
gezegd: we zien wel. Het is inderdaad 
te betreuren, dat het bedrag van de 
bejaardenoorden af moet. Ik zou de 
minister willen aanraden, toch eens 
na te gaan, of er geen andere 
mogelijkheden zijn om het te 
financieren. 

Mooi is het, dat de privacybescher-
ming verbeterd wordt, maar waarom 
zijn we hier anders met wetgeving 
bezig; stel je voor, dat we alles alleen 
maar verslechterden. Het lijkt mij, dat 
als ook in de provinciale verordening 
komt te staan: informatie aan derden 
te regelen, in ieder geval deze 
informatie aan een houder van een 
bejaardenoord niet op deze wijze 
hoort plaats te vinden, zeker niet 
maandelijks bij iedere kleine beta-
lingsachterstand, waar het oord zelf 
ook niet enige invorderingsprocedure 
kan starten. 

D 
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Over de apparaatskos-
ten zou ik de minister willen vragen, 
welke concrete consequenties hij aan 
die evaluatie, die aan het eind van 
het jaar nodig is, verbindt. Ik herinner 
hem aan wat hij bij de behandeling 
van de Wet op de bejaardenoorden 
heeft gezegd, namelijk dat hij 
garandeerde, dat bij de uitvoering 
van de Wet op de bejaardenoorden 
de apparaatskosten daarvan in 
redelijkheid dooi- het Rijk zouden 
worden vergoed en niet op rekening 
van de gemeenten zouden komen. 

Het gaat dus om die term 'in 
redelijkheid'. Vandaar dat ik nog een 
keer de suggestie onder zijn aandacht 
breng te proberen de administratieve 
handelingen dusdanig te laten 
vereenvoudigen, dat in redelijkheid 
ook geen hogere kosten dan de door 
de minister berekende kosten uit de 
uitvoering van de Wet op de bejaar-
denoorden zullen voortvloeien. 

Het belangrijkste is, dat wij de 
minister willen houden aan de door 
hem gegeven garantie de kosten van 
de uitvoering van een nieuwe taak, 
opgelegd door de rijksoverheid, niet 
op het bordje van de gemeenten te 
schuiven. 

Voorts heeft de minister met 
betrekking tot de privacy gezegd: het 
is al beter. Dat is juist, maar het is 
nog niet best. En wij zitten hier om 
dat te bereiken. 

Ik vind de andere argumenten van 
de minister niet overtuigend. Hij 
heeft gezegd: het verschaffen van 
informatie over het wel of niet 
betalen, is een simpel signaal: er 
wordt wel of niet betaald, directie/be-
stuur. Dat simpele signaal geeft de 
minister niet voor niets. Het is een 
regelrechte uitnodiging aan directie 
en bestuur om zich te bemoeien met 
het financiële reilen en zeilen van de 
betrokken bewoner. Wij vinden dit 
een regelrechte aantasting van de 
privacy. 

D 
De heer Van der Heijden (CDA): 
Voorzitter! Er zit niet veel licht tussen 
de opvatting van de minister en de 
opvatting van de CDA-fractie over de 
vergoedingskosten. Ik hecht aan het 
overleg. Ik merk daarbij ten overvloede 
op, dat de Financiële-Verhoudingswet 
voorschrijft wat er moet gebeuren als 
door de gemeenten kosten worden 
gemaakt, die voortvloeien uit 
rijkstaken en die niet volledig 
vergoed worden. Misschien is in dit 
opzicht de motie van mevrouw Ter 
Veld extra overbodig. Wi j hebben die 
zaak immers in principe geregeld. 

Wat de privacy betreft, merk ik op 
dat zeker niet de indruk moet worden 
gewekt, dat hiermee gesold wordt. Ik 
sta in dit opzicht dicht bij de opvatting 
van de minister. Het geven van het 
seintje dat iets niet in orde is met 
iemands betalingsrekening is zeker 
niet hetzelfde als het grasduinen in 
iemands gegevens. Ik sluit mij aan bij 
het standpunt van het IPO en het 
CCB. Ik heb geen aanleiding, op dit 
moment een ander standpunt in te 
nemen dan ik in eerste termijn 
innam. 

D 
Minister Br inkman: Voorzitter! Ik 
meen dat het niet nodig is om in 
deze bespreking nog eens over en 
weer ten principale stellingen te 
betrekken. In het mondeling overleg 
hebben wij elkaar op enige onderdelen 
helaas niet kunnen overtuigen. Ik 
betreur dit overigens zeer. 
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Ik beperk mij in tweede termijn tot 
de beantwoording van enige concrete 
vragen. Mevrouw Terpstra vroeg wat 
onder de woorden 'in redelijkheid' bij 
de evaluatie van de apparaatskosten-
vergoeding moet worden verstaan. 
Wij zijn al bezig om de gemeenten in 
het zoeken naar vereenvoudiging van 
administratieve handelingen te 
ondersteunen. Er zijn onder andere 
computerprogramma's ontworpen 
om te voorkomen dat iedere gemeente 
op dit punt het wiel gaat uitvinden. 
Wij kunnen uiteraard geen enkele 
gemeente verplichten om een 
bepaald computerprogramma te 
hanteren. Wij verlenen dit type 
bijstand wel. 

Verder is uit de gesprekken met de 
Raad voor de Gemeentefinanciën en 
andere deskundigen gebleken dat 
verschil van inzicht mogelijk is over 
de hoeveelheid tijd die met de 
verschillende handelingen, die op 
zichzelf onomstreden zijn, gemoeid 
is. Op basis van die interpretatiever-
schillen ontstaan ook financiële 
discussies. Ik zal mij in de loop van 
dit jaar oriënteren en laten oriënteren 
over de feitelijk te verrichten werk-
zaamheden. Ik sluit evenwel niet uit 
dat bij de evaluatie blijkt dat er 
interpretatieverschillen blijven. Ik 
hoop het niet, maar ik sluit het niet 
uit. 

Vervolgens moet ik nog een keer 
melden dat elke beslissing over deze 
zaak ook in het licht van de dan 
geldende budgettaire omstandighe-
den moet worden gezien. Ik realiseer 
mij overigens zeer wel dat de 
Financiële-Verhoudingswet op dit 
punt vrij concrete marges aangeeft 
die tegelijkertijd beperkt zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Verder 
meen ik thans geen nieuwe gezichts-
punten te kunnen aandragen. Ik hoop 
nog altijd vurig dat de Kamer bij 
nader inzien toch overtuigd wil zijn 
van hetgeen ik in het bijzonder over 
arikel 1 7 naar voren heb gebracht. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
stemmingen over de moties te 
houden aan het einde van deze 
vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 1 3.00 uur 
tot 13.45 uur geschorst. 

De Voorzitter: De ingekomen 
stukken staat 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. 

Ik deel aan de Kamer mede, dat ik in 
de bijzondere commissie voor het 
rapport nieuwe religieuze bewegingen 
(16635, nr. 4) de volgende leden en 
plv. leden heb benoemd: 
Van Dis (SGP), Haas-Berger (PvdA) 
(pv. Vermeend (PvdA)), Cornelissen 
(CDA) (plv. Borgman (CDA)), Worrell 
(PvdA) (plv. Vos (PvdA)), Kraaijeveld-
Wouters (CDA) (plv. Van den Toorn 
(CDA)), Müller-van Ast (PvdA) (plv. 
Dales (PvdA)), Mik (D'66) (plv. 
Wessel-Tuinstra (D'66)), Terpstra 
(VVD) (plv. De Grave (VVD)), Van der 
Burg (CDA) (plv. Laning-Boersema 
(CDA)), Leerling (RPF), De Pree 
(PvdA) (plv. Kosto (PvdA)), Schutte 
(GPV), Krajenbrink (CDA) (plv. Van 
Noord (CDA)), Van Es (PSP), Wieben-
ga (VVD) (plv. Kamp (VVD)) en 
Lucassen-Stauttener (VVD) (plv. 
Dees (VVD)). 

Het Presidium heeft met eenparigheid 
van stemmen nader besloten, te 
stellen in handen van de bijzondere 
commissie Groene structuurschema's 
de Partiële herziening van het 
Structuurschema Vaarwegen 
(16701). 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, de nota 
Viskweek (18 663), behandeld in de 
UCV van 11 maart 1985, voor 
kennisgeving aan te nemen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, op 
dinsdag 16 april a.s. ook te stemmen 
over: 

a. de tijdens de UCV van 28 januari 
1985 over het Waddengebied 
(1 7 990 en 18 220) voorgestelde 
moties - indien voldoende onder-
steund - ; 

b. de tijdens de UCV van 13 maart 
1985 over het IMP geluid 1985-1989 
(18 604) voorgestelde motie - indien 
voldoende ondersteund - . 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
toe te voegen aan de agenda van 16, 
17, 18, 23, 24 en 25 april a.s.: 

het wetsvoorstel Wijziging van de 
Experimentenwet onderwijs (Machti-
ging tot afwijking van de maximale 
experimenteertermijn ten behoeve 
van enige lerarenopleidingen) 
(18800); 

de gezamenlijke behandeling van 
de wetsvoorstellen: 
- Wijziging van de Algemene 
burgerlijke pensioenwet, de Spoor-
wegpensioenwet, de Algemene 
militaire pensioenwet en van enige 
andere wetten alsmede intrekking 
van de Wet gemeenschappelijke 
bepalingen overheidspensioenwetten 
in verband met afschaffing van de 
overneming premie AOW/AWW 
(Wet afschaffing overneming premie 
AOW/AWW) (18891); (indiende 
voorbereiding zal zijn voltooid); 
- Wijziging van de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers 
in verband met de afschaffing van de 
overneming van de premie AOW/ 
AWW (18 892); (indien de voorberei-
ding zal zijn voltooid); 
- het wetsvoorstel Herziening 
regeling van het wetenschappelijk 
onderwijs (Wet op het wetenschap-
pelijk onderwijs 1984) (16 802); 
- het wetsvoorstel Tijdelijke voorzie-
ning met betrekking tot de wettelijke 
minimumloonaanspraken van 
werknemers die gelijktijdig arbeid 
verrichten en onderricht ontvangen 
(Tijdelijke voorziening wettelijk 
minimumloon) (18896); (indien de 
voorbereiding zal zijn voltooid); 
- het wetsvoorstel Wijziging in het 
Wetboek van Koophandel, in het 
Burgerlijk Wetboek en in de Faillisse-
mentswet in verband met de 
scheepshuurkoop van teboekstaande 
binnenschepen (Wet huurkoop 
teboekstaande binnenschepen) 
(18177) ; 
- het wetsvoorstel Verhoging van de 
zelfstandigenaftrek in de inkomsten-
belasting voor startende ondernemers 
(18 692); 
- het wetsvoorstel Verhoging van de 
dividendvrijstelling in de inkomsten-
belasting (18739). (indien de 
voorbereiding zal zijn voltooid). 

Ik stel voor, op 23 april a.s. bij het 
begin van de vergadering te stemmen 
over: 

het wetsvoorstel Invoeringswet 
Boeken 3-6 van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek (tweede gedeelte) (algeme-
ne voorwaarden) (1 6 983). 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

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

woensdag 17 april: 
I. van 9.30 tot uiterlijk 12.15 uur van 
de vaste commissie voor Verkeer en 
Waterstaat over de nota Ophoogzand 
(18495) ; 
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II. van 9.30 tot uiterlijk 12.15 uur 
van de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken over de voort-
gangsrapportage rampenbestrijding 
(18 600-VII, nr. 52); 

maandag 22 april: 
I. van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de vaste commissie voor Welzijn 
en Cultuur over de nota Jeugdbeleid 
(18 545); 

II. van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de vaste commissie voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening over de Structuurschets 
stedelijke gebieden (18048); 

woensdag 24 april: 
van 9.30 tot uiterlijk 12.15 uur van 
de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid over de 
problematiek van de vergrijzing in 
Nederland (18 600-XV, nr. 15); 

maandag 29 april: 
I. van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid over de 
Algemene Bijstandswet; 

II. van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de vaste commissie voor de 
Volksgezondheid over de nota 
Geestelijke volksgezondheid (18 473). 

Na overleg met de fracties stel ik 
voor, 72 moties - dat is de produktie 
van ongeveer twee weken - van de 
stand der werkzaamheden af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

(Deze moties zijn opgenomen aan 
het eind van deze weekeditie)5 

Aan de orde is de behandeling van 
de brieven van de minister en de 
staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat over het PTT-sprei-
dingsplan ( 1 2 8 3 1 , nrs. 95 en 97). 

Hierbij zijn tevens aan de orde: 
- de brief van de staatssecretaris 
van Economische Zaken, de heer Van 
Zeil, over de sociaal-economische 
situatie in de regio Den Haag 
(18 540, nr. 2); 
- de motie-Eshuis over voorwaarden 
voor overplaatsing (12 8 3 1 , nr. 81). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heet de minister van 
Verkeer en Waterstaat van harte 
welkom. Ze is vanmorgen niet zo erg 

warm ontvangen in ons land, gezien 
de sneeuw en de regen die zijn 
gevallen. Misschien kan ze zich nu 
warmen aan de gunsten van de 
volksvertegenwoordiging, al zal een 
kritische noot niet kunnen ontbreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal over 
twee onderwerpen spreken, namelijk 
de spreiding van de centrale directie 
van de PTT naar Groningen en de 
brief van de staatssecretaris van 
Economische Zaken over de sociaal-
economische situatie in Den Haag. 

De PTT is erin geslaagd om te 
voldoen aan de opdracht om voor 1 
maart 1984 een realistisch, en dus 
uitvoerbaar spreidingsplan te maken. 
Dit plan is gebleven binnen het door 
de Kamer en de regering toegestane 
bedrag van 250 miljoen gulden 
exclusief onvoorziene kosten, maar 
hierop kom ik nog terug. Hiervoor 
spreek ik waardering uit. 

De brief van de minister van 
Verkeer en Waterstaat waarmee het 
plan aan de Kamer wordt aangeboden, 
is toch wel een uiterst merkwaardige 
brief. Ik druk mij uiteraard tegenover 
de bewindsvrouwe uiterst beleefd 
uit. In deze brief worden 'grote 
woorden' niet geschuwd. Ik citeer 
enkele passages. 'Het kabinet', zegt 
de minister en dus de regering, 'kan 
niet tot een positiever oordeel komen 
dan de begeleidingscommissie.' 
Maar het kabinet maakt het nog wat 
erger door te zeggen: 'Eerder nog 
acht het het commentaar van de 
commissie te optimistisch.' Het 
volgende citaat: 'Het gaat om een 
zware, zo niet onmogelijke opgave.' 
Het volgende: 'Het plaatst het bedrijf 
voor grote problemen, de risico's 
voor de taakuitvoering en de risico's 
voor de kosten zijn niet gering.' 'De 
PTT wordt zeer zwaar belast, grote 
offers moeten worden gebracht.' 
'Grote risico's voor het uit de hand 
lopen van de kosten.' 

Voorzitter, hiermee eindigt de 
bloemlezing. Na twee bladzijden van 
deze literatuur is er eigenlijk maar 
één conclusie mogelijk, namelijk dat 
de minister zegt: hoor eens Kamer, ik 
doe het niet want het is onverant-
woord, ik neem daar geen verantwoor-
delijkheid voor. Maar nee, na twee 
bladzijden van deze literatuur komt er 
één cryptische zin, het klapstuk: Het 
kabinet heeft overwogen dat de 
Kamer meermalen heeft uitgesproken 
dat aan de operatie niet mag worden 
getornd en daarom heeft het kabinet 
besloten het door te zetten. 

Voorzitter, hoe heb ik het nu? Wie 
regeert er nu eigenlijk in dit land? Is 
dat de regering, of is dat de Kamer? 
Een regering is er om te regeren. 

En dan een concrete vraag: Staat 
de minister achter haar voorstel? 
Acht zij het verantwoord deze 
operatie door te zetten, of kruipt zij 
weg achter de Kamer om haar 
verantwoordelijkheden te ontlopen? 
Zo zit de parlementaire democratie 
niet in elkaar. Er mag geen misver-
stand over bestaan: de CDA-fractie is 
bereid de regering te volgen bij haar 
voorstellen ten aanzien van de 
PTT-spreiding. Maar een kordate 
regering en een kordate minister 
moeten instaan voor hun beleid en 
dat beleid verdedigen en uitdragen 
en niet zelf onderuit halen. De 
minister zal hier in de Kamer duidelijk 
opheldering moeten verschaffen en 
klip en klaar met ja of nee antwoorden. 
Vluchten kan niet meer. 

Voorzitter, het kabinet stelt dat er, 
mocht onverhoopt - ook ik leg de 
nadruk op dit woord - het beschikbaar 
gestelde bedrag van 270 miljoen niet 
voldoende zijn om de operatie te 
klaren, een lager aantal PTT'ers naar 
het Noorden moet verhuizen. De 
CDA-fractie houdt vast aan minstens 
2200 over te plaatsen PTT-functies 
bij de centrale directie. Tevens gaat 
zij ervan uit, dat de berekening die op 
245 miljoen uitkomt, realistisch is. Ik 
zeg er nadrukkelijk bij: uiteraard in 
guldens van nu. 

Wij gaan er dus van uit, dat het 
karwei met dit bedrag geklaard kan 
worden. We zijn wel bereid, die 20 
miljoen extra uit te trekken, waardoor 
het geheel op 270 miljoen mag 
uitkomen. Het hoeft dus niet. Ik voeg 
er wel een waarschuwing aan toe: 
dat eventueel extra ter beschikking te 
stellen bedrag mag niet geput 
worden uit extra tariefsverhogingen 
bij de PTT. Dat zal met name de 
staatssecretaris een groot genoegen 
doen, denk ik. 

Ik hoop dat dit zijn zorgen iets zal 
ontlasten. Voor alle duidelijkheid: 
voor de CDA-fractie is zowel het 
beschikbaar gestelde bedrag als het 
aantal een hard gegeven. 

Een vreemde eend in de spreidings-
bijt is de Dienst omroepbijdragen. Dit 
betreft 140 functies die tot heden 
niet onder de spreidingsoperatie 
vallen; daar zijn dus nul geclausuleer-
den. Dat maakt toch deze overplaat-
sing extra duur? Strikt genomen 
hebben toch alle 140 personeelsle-
den, onder wie maar liefst 80 
vrouwen, recht op wachtgeld? Ik heb 
mij laten voorrekenen dat dit op 
jaarbasis ongeveer f 2 0 miljoen zal 
zijn. Wil de regering hierop nader 
ingaan? Hoe zit het precies in elkaar? 

Is er bovendien een kans dat deze 
dienst te zijner tijd valt onder het 
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commissariaat voor de media en dus 
niet of niet meer bij de PTT behoort 
en derhalve buiten de overplaatsing 
van de CD/PTT kan vallen? 

Hoe is het gesteld met de overplaat-
sing van de Verbindingsdienst van 
PTT naar Groningen in relatie met de 
overige departementen? Wordt een 
deel van deze afdeling niet veelvuldig 
ingeschakeld door diverse departe-
menten in Den Haag, met name als 
het gaat om telecommunicatiewerk-
zaamheden? Zou niet dat deel van 
deze afdeling in hoofdzaak in Den 
Haag moeten werken? Maakt ook 
weer niet juist dit deeltje de sprei-
dingsoperatie extra duur? 

In het spreidingsplan staat dat, 
mocht naast de Postbank-operatie en 
de spreiding nog eens zwaar worden 
ingegrepen in taak en functie van PTT 
tijdens de looptijd van de spreidings-
operatie, het predikaat 'uitvoerbaar' 
dat de commissie aan het plan heeft 
gegeven aan het onderhavige 
spreidingsplan ontvalt. Wat vindt de 
regering van deze uitspraak van de 
commissie? Overigens wijs ik er met 
enige nadruk op dat de CDA-fractie 
eerder een motie van de heer Van 
der Doef steunde ( 1 2 8 3 1 , nr. 92), 
waarin wordt uitgesproken dat een 
dergelijke operatie tijdens de 
spreiding niet dient te worden 
uitgevoerd. 

De staatssecretaris van Economi-
sche Zaken heeft een brief geschreven 
die betrekking heeft op Den Haag, 
naar aanleiding van de met een ruime 
meerderheid aanvaarde motie-Evers-
dijk c.s. Daarin wordt de regering 
gevraagd om structureel overleg te 
plegen met de regio-Den Haag, ten 
einde plannen te ontwerpen voor 
verbetering van de slechte economi-
sche situatie in de Haagse regio. Het 
overleg is uitvoerig gevoerd. Wat dat 
betreft, is de motie dus uitgevoerd. 
Daarmee is het meeste echter wel 
gezegd. Een minimaal aantal echt 
uitvoerbare plannen is namelijk uit de 
bus gekomen. 

Er is nogal wat discussie geweest 
over de vraag of de motie-Eversdijk 
c.s. budgettair neutraal is. Vanaf het 
begin is het niet de bedoeling 
geweest om exogeen geld, dus ten 
laste van het financieringstekort, naar 
Den Haag te sluizen. Collega Van der 
Doef heeft hierop recentelijk ook nog 
de nadruk gelegd. Wel is het steeds 
onze bedoeling geweest om te 
proberen, binnen de bestaande 
middelen van de departementen een 
zodanige prioriteitenstelling tot stand 
te brengen dat via herschikking en 

met gebruik van bestaande posten 
iets extra's voor Den Haag kan 
worden gedaan. Ik moet constateren 
dat daar weinig uit is gekomen. 

Ik merk dat mijn spreektijd bijna 
om is. Ik moet dan ook snel mijn 
betoog afronden. Gelukkig heeft de 
minister de volledige tekst van mijn 
bijdrage voor zich liggen. 

De Voorzitter: Niet-gemaakte 
opmerkingen worden uiteraard niet 
beantwoord. U hebt overigens nog 
een tweede termijn. 

De heer Eversdijk (CDA): Precies. Ik 
stel nu dan ook alleen nog maar 
vragen over de Scheveningse haven 
en de toeristische mogelijkheden. 
Willen wij iets voor Den Haag doen, 
dan is het van buitengewoon groot 
belang om de marktsector te 
verstevigen. Tegen deze achtergrond 
lijkt ons de vierde Scheveningse 
haven een goed project. Wil de 
regering in mei aanstaande met de 
gemeente Den Haag naast het 
overleg over een vierde haven het 
overleg openen over de plannen tot 
herstructurering van het bestaande 
havengebied met het oog op het 
realiseren van optimale ontwikkelings-
mogelijkheden in dit gebied voor de 
functies visserij, vrachtvaart, recreatie 
en offshore? 

Wil de regering nagaan of dat ook 
kan slaan op het aangrenzende 
haventerrein? Welke mogelijkheden 
ziet de staatssecretaris ten slotte om 
de speerpuntpositie van Den Haag 
op toeristisch terrein te verstevigen? 

D 
Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Gelijk hebben is leuk; 
gelijk krijgen is vaak helemaal niet 
leuk. In 1975 verzochten wij de 
regering in een motie omde spreidings-
plannen in te trekken. Waarom? Het 
zou in Groningen weinig oplossen, 
het was duur, het was schadelijk voor 
het bedrijf en het was slecht voor de 
werknemers. In 1980 verzochten wij 
de regering bij motie om de spreidings-
plannen toe te spitsen op nieuw in 
te stellen diensten. In april 1984 
vroegen wij de regering de spreiding 
op te schorten en te toetsen aan het 
rapport Swarttouw en de commissie-
Steenbergen. In november 1984 
vroegen wij opnieuw om af te zien 
van verdere overplaatsing van 
PTT-ers. Al deze argumenten, die nu 
overal in de pers te lezen zijn, en al 
deze moties werden door de Kamer 
en de regering onaanvaardbaar 
geacht. 

Maar dan, in maart 1 985, zijn er 
nieuwe ontwikkelingen aan het 

spreidingsfront. Er verschijnt een 
bijgesteld spreidingsplan voor de 
PTT, waarvan de Begeleidingscom-
missie zegt dat het een zeer kritische 
operatie is. Het kabinet stuurt een 
brief. De minister zegt dat het 
commentaar van de Begeleidings-
commissie te optimistisch is. Het 
kabinet stuurt nog een brief, waarin 
aan het spreidingsbeleid van rijksdien-
sten een eind wordt gemaakt en 
waarin een beleid van vestiging van 
nieuwe diensten respectievelijk 
uitbreiding van bestaande diensten 
wordt ingevoerd. 

De argumentatie luidt dat de 
sociale, organisatorische en financiële 
nadelen de voordelen overtreffen. 
Welnu, dat heeft het personeel al 
vanaf 1 974 gezegd. Dat heeft de 
CPN al sinds jaar en dag in en buiten 
dit parlement beweerd. Het is aan de 
niet aflatende acties en inzet van de 
PTT-mensen te danken, dat de 
regering nu eindelijk onder ogen moet 
zien dat spreidingsbeleid slecht 
beleid is. 

Het slagveld overziende, dringt 
zich één vraag op: wie is er nog vóór 
de spreiding? De bijzondere commis-
sie niet, de Begeleidingscommissie 
niet, het personeel niet, de bedrijfs-
leiding niet en de minister eigenlijk 
ook niet. En in de grote fracties 
begint de twijfel hevig te knagen. 

De heer De Beer (VVD): Mag ik 
vragen waarop u die laatste uitspraak 
baseert? 

Mevrouw Eshuis (CPN): Ik denk 
alleen even terug aan het laatste 
debat, toen de VVD nog nachtelijk 
beraad nodig had om de fractie weer 
in het gelid te krijgen. Ik denk aan de 
geruchten die wel eens naar buiten 
komen. 

De heer De Beer (VVD): Wat de 
VVD-fractie betreft heeft u volslagen 
onzin uitgekraamd. Dat beraad ging 
niet over de vraag of de spreiding 
moest doorgaan, maar over de wijze 
waarop dat moest gebeuren, zodat 
zowel aan Den Haag als aan Gronin-
gen recht kon worden gedaan. U zit 
er volledig naast. 

Mevrouw Eshuis (CPN): Wat je dan 
nog spreiding kan noemen! Ik blijf 
erbij dat in alle fracties de spanning 
tussen de mensen die voor een 
gezond bedrijf zijn en de mensen die 
voor de regio zijn, steeds groter 
wordt. 

De heer Eversdijk (CDA): Ik wil nu 
niet het woord 'onzin' herhalen, maar 
Mevrouw Eshuis zal er toch wel 
vanuit willen gaan dat de CDA-fractie 

Tweede Kamer 
28 maart 1985 PTT-spreidingsplan 4394 



Eshuis 

in elk geval pleit voor een gezond 
bedrijf? 

Mevrouw Eshuis (CPN): Ja, maar 
hoe verhoudt dit zich tot de spreiding? 
Ik kan mij herinneren dat tijdens het 
vorige debat hier affiches voor de 
ramen verschenen, met de tekst 
'PTT-spreiding? Nee! ' En dat was 
niet op onze verdieping! Ik weet niet 
vanuit welke fractie die kwamen, 
maar ik weet wel dat zij vanuit een 
grote fractie kwamen. 

De minister zegt eigenlijk dat het 
onverantwoord beleid is. Ik heb de 
heer Eversdijk zojuist ook horen 
zeggen dat de minister een onduide-
lijke brief schrijft. Zij schrijft - ik zeg 
het dan even in mijn eigen woorden 
- dat het slecht voor het beleid is en 
duur, maar als de Kamer het wil. 

Voorzitter, wij stellen zoveel 
openheid van de minister natuurlijk 
buitengewoon op prijs. Ik heb echter 
het gevoel dat het kabinet zich hier 
indekt voor als er later eens een 
onderzoek naar het PTT-beleid wordt 
gedaan. Dan kunnen ze zeggen dat 
zij het ook niet zo goed vonden en 
dat ze het zo tegen de Kamer hebben 
gezegd. Die onderzoekscommissie 
zal zich dan natuurlijk afvragen of de 
Kamer misschien zat te slapen dan 
wel afwezig was. Zo eenvoudig is het 
echter niet. 

De minister is verantwoordelijk 
voor het beleid en als ze het een 
onverantwoord beleid vindt, zal ze de 
Kamer daarvan moeten overtuigen. 
Als de Kamer desalniettemin niet met 
haar meegaat, kan ze de verantwoor 
delijkheid niet bij de Kamer leggen. 
Die blijft bij de minister en zij moet 
dan de enige consequentie trekken 
en aftreden. Zo simpel is dat, ook al 
hebben wij in dit geval sympathie 
voor haar standpunt. 

Ik kom nu bij een andere kwestie. 
Het kabinet heeft ingegrepen in de 
keuze van leveranciers van digitale 
centrales. Directeur-generaal Wit 
noemt dit een aanmerkelijke verzwa-
ring van taken van de PTT. Is dit ook 
één van de verzwaringen die van 
invloed is op de uitvoerbaarheid? 

Die ingreep werpt trouwens een 
merkwaardig licht op het begrip 
staatsbedrijf. Wij zijn altijd grote 
voorstanders geweest van staatsbe-
drijven omdat het gaat - zeker in dit 
geval - om infrastructurele voorzienin-
gen zoals post, gelddiensten, 
telefoon en andere vormen van 
telecommunicatie. De VVD was daar 
altijd tegen. Die partij eist privatise-
ring, marktconform opereren. Hoe 
past daarin een ingreep in het beleid 

van een bedrijf? Is dit de nieuwe 
opvatting van de VVD: staatsbedrijven 
als proeftuin voor multinationals? 

Tot slot wil ik iets zeggen over de 
dienst Omroepbijdragen, die wordt 
voorgedragen voor spreiding. Gezien 
de toezeggingen aldaar - geen 
geclausuleerden; sterker nog, velen 
die niet naar Groningen wilden, 
veranderden om die reden van baan 
en kwamen bij de DOB werken - is 
dit onverantwoord. Wij vragen de 
minister, hiervan af te zien. 

Ik zou de minister willen vragen, dit 
plan te stopppen. De gezamenlijke 
dienstcommissies bieden een 
perspectief: werken aan plannen op 
basis van vrijwilligheid en met het 
bedrijfsbelang voor ogen. Nodig hen 
uit aan tafel. Ik bied u een motie aan. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de regering 
voornemens is het beleid inzake de 
spreiding van rijksdiensten te 
wijzigen in een beleid van vestiging 
van rijksdiensten; 

overwegende, dat aan de wijziging 
van beleid de overwegingen ten 
grondslag liggen dat de sociale, 
organisatorische en financiële 
nadelen van de verplaatsingen de 
voordelen overtreffen, en dat een 
voortzetting van het spreidingsbeleid 
de problemen van de regio Den Haag 
zou vergroten, 

van oordeel, dat deze overwegingen 
in het bijzonder gelden voor de 
overplaatsing van de Centrale 
Directie van de PTT; 

dringt er bij de regering op aan, 
eveneens ten aanzien van de PTT-
spreiding haar beleid te herzien en de 
PTT te verzoeken zoveel mogelijk, 
nieuwe, op afstand bestuurbare 
diensten in het Noorden te vestigen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 101 (12831). 

De heer Van der Doef (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Deze motie 
anticipeert ook op de discussie die 
wij nog over het spreidingsbeleid van 
de regering moeten hebben. Ik vraag 
u te overwegen of de motie, die 
ervan lijkt uit te gaan alsof het door 
de Kamer gesanctioneerd beleid is, 

in deze vorm in dit debat kan worden 
afgewikkeld. Het is een puur formele 
vraag, afgezien van het dictum dat 
op de PTT is toegespitst en wat 
uiteraard wel binnen de orde is. 

De Voorzitter: De hele motie is dus 
binnen de orde. Of mevrouw Eshuis 
die motie vanmiddag in stemming 
wenst te brengen of dat zij haar toch 
maar liever een paar weken aanhoudt, 
is in de eerste plaats aan haar. 

Mevrouw Eshuis (CPN): Laten wij 
maar zien wat het debat oplevert. 
Misschien is de motie straks wel 
overbodig. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Gegeven de politieke 
besluitvorming kan de fractie van 
D'66 de opzet van het voorgelegde 
spreidingsplan aanvaarden. Wel 
heeft de brief die de regering heeft 
gemeend te moeten sturen aan de 
Kamer ter begeleiding van dat plan, 
ons bijzonder verbaasd. Het is 
vanzelfsprekend dat in de brief wordt 
gewezen, in navolging van de 
begeleidingscommissie, op de 
krachtsinspannig die van het PTT-be-
drijf wordt gevraagd om tot uitvoering 
van het spreidingsplan te komen. 

Het roept dan ook geen kritiek op 
dat een dergelijke constatering ook is 
terug te vinden met zoveel woorden 
in de brief. Dat roept geen verbazing 
op. Een aantal andere kanttekeningen 
die de regering bij het spreidingsplan 
maakt, doet dan wel. Door die 
kanttekeningen wordt de sterke 
indruk gevestigd dat de regering de 
verantwoordelijkheid voor de 
spreiding van het PTT-bedrijf volgens 
dit plan eigenlijk niet wil aanvaarden 
en dat de regering deze verantwoor-
delijkheid afschuift, aan de ene kant 
naar de Kamer, maar aan de andere 
kant misschien ook naar de bedrijfs-
leiding, terwijl de bedrijfsleiding niet 
anders heeft gedaan dan, binnen de 
moeilijke politieke randvoorwaarden, 
te proberen tot een voorstel tot 
spreiding te komen. 

Ik meen, dat met inachtneming van 
de gestelde voorwaarden, de 
bedrijfsleiding er ook in zeer sterke 
mate in geslaagd is om tot een 
verantwoord plan te komen. 

Nu is het echter van tweeën één. 
Misschien leeft bij de regering de 
overtuiging dat de krachtsinspanning 
voor het bedrijf te groot wordt en is 
zij op grond daarvan er niet van 
overtuigd dat het plan uitvoerbaar is. 
In dat geval behoort dat echter open 
en duidelijk gezegd te worden. Dan 
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behoort ook de regering met de 
conclusie te komen dat het gehele 
plan niet doorgaat. Zij moet zo iets 
dan aan de Kamer durven voor te 
stellen. 

Misschien is het echter anders en 
misschien denkt de regering dat het 
plan wel moet doorgaan. In dat geval 
moet duidelijk worden dat de 
regering vertrouwen in dat plan 
heeft. Bij de verwezenlijking van het 
PTT-spreidingsplan is één van de 
belangrijkste punten dat degenen die 
bij de uitvoering van het plan zijn 
betrokken het vertrouwen moeten 
hebben dat het om een reëel plan 
gaat en dat het uitvoerbaar is. Een 
dergelijk vertrouwen heeft namelijk 
een direct gevolg voor de volgbereid-
heid van het personeel, het personeel 
dat uit Den Haag naar Groningen 
moet vertrekken om inhoud te geven 
aan het spreidingsplan. 

Men kan op deze wijze een 
vicieuze cirkel tot stand brengen. 
Men kan dat namelijk doen door te 
laten blijken dat de regering onvol-
doende vertrouwen heeft in de 
haalbaarheid van het plan. Dat 
vermindert de volgbereidheid en 
daardoor wordt de haalbaarheid van 
het plan verminderd. Dat is een 
buitengewoon slechte en onaanvaard-
bare zaak. In onze ogen moet de 
regering dus heel duidelijk laten 
weten of zij al dan niet in het plan 
gelooft en of de verantwoordelijkheid 
voor dat plan al dan niet wordt 
aanvaard. 

Om de kansen voor het slagen van 
het plan te verhogen zal het ook 
nodig zijn rekening te houden met de 
suggesties die door de verschillende 
dienstcommissies in het verleden zijn 
gedaan. Dit is met name nodig om de 
volgbereidheid te vergroten. Het 
vergroten van die volgbereidheid is 
niet alleen mogelijk door de financiële 
tegemoetkomingen, bij voorbeeld die 
voor de verhuiskosten, te verhogen, 
maar ook door mogelijkheden te 
scheppen voor loopbaangaranties. 
Daarvoor zou een plan opgesteld 
kunnen worden. Dat plan zou in het 
bijzonder moeten gelden voor 
degenen die aan de spreiding 
deelnemen. 

Ook veel meer dan tot nu toe het 
geval is geweest, zal er rekening 
gehouden moeten worden met de 
mogelijkheden van functieruil. De 
dienstcommissie uit Den Haag 
adviseert dan ook de bedrijfsleiding 
een herplaatsings- en opleidingsplan 
te laten opstellen en om meer 
gebruik te maken van functieruil Dat 

is ook een vanzelfsprekende en goede 
zaak, als men ten minste de realisatie 
van het plan wil garanderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
vervolgens een vraag stellen over het 
afgebroken overleg. Dat is op 
zichzelf een buitengewoon ernstige 
zaak. Het gaat hierbij om het feit dat 
er geen overleg plaatsvindt met de 
bijzondere commissie. Er is een 
conflict voorgelegd aan de commis-
sie-Albeda. Ik wil graag vernemen 
wat het standpunt van de regering in 
dezen is. Hoe wil zij uit de impasse 
komen en ervoor zorgen dat ook het 
overleg tot stand komt? 

Verder is van grote betekenis dat 
de regering ervoor zorgt dat de 
dienstcommissie uit Groningen meer 
wordt ingeschakeld bij het uitvoeren 
van het spreidingsplan. Ik heb 
begrepen dat dit tot nu toe nauwelijks 
of niet gebeurt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een afronding. Het overleg met de 
Haagse regio is in onze ogen ver 
beneden de maat geweest. Men 
heeft tegen de Haagse regio gezegd: 
'In het algemeen kunt u concurreren 
met anderen'. Collega Van der Doef 
zal aangeven op welke gronden hij en 
ik van mening zijn dat het nodig is tot 
een uitspraak op dit punt te komen. 
Daartoe zal een door ons gezamenlijk 
ingediende motie worden gewijzigd. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Over de toonzetting van 
de brief van de regering aan de 
Kamer over de spreiding van de 
Centrale Directie van de PTT is heel 
wat te doen geweest. De VVD-fractie 
volstaat in dit debat met uit te 
spreken dat de regering een eigen 
verantwoordelijkheid draagt en houdt 
met betrekking tot de spreiding van 
de PTT. 

Het is verstandig dat de regering 
boven de oorspronkelijk geraamde 
245,7 miljoen gulden - dat lag dus 
mooi beneden de 250 miljoen 
waarover wij een paar maanden 
spraken - een post onvoorzien heeft 
gezet van 24,6 miljoen. Wij stemmen 
daar van harte mee in. Het lijkt ons 
zeer verstandig. Wel bestaat daarover 
bij ons een tikkeltje verbazing. 
Tijdens het vorige debat dat wij met 
de regering mochten hebben over 
deze kwestie maakte de regering er 
immers een zwaar punt van dat het 
bedrag niet meer mocht zijn dan 250 
miljoen. Niettemin, toch onze 
verheugenis. 

Toch is er iets dat in dit verband 
moeilijk valt te begrijpen. Vier 

maanden geleden ging de regering 
nog ervan uit dat de resterende 1400 
functies die nog naar Groningen 
moesten worden gespreid daar voor 
het bedrag van 250 miljoen gulden 
naartoe konden. Thans geeft de 
regering blijk van grote twijfels of dat 
wel voor een bedrag van ruim 270 
miljoen kan. Wij vragen ons af wat 
inmiddels is geschied dat deze 
andere opstelling rechtvaardigt. 
Houdt dat verband met het voorlig-
gende spreidingsplan, dat er toen 
nog niet was? Zijn er wellicht 
redenen om aan te nemen dat de 
volgbereidheid lager zal zijn dan door 
het bureau Berenschot theoretisch is 
benaderd een aantal maanden 
geleden? Wij weten allemaal dat die 
volgbereidheid van grote invloed is 
op de kosten. Gaarne verneem ik een 
antwoord op deze vragen. Indien 
overigens de Kamer akkoord gaat 
met een bedrag van 270 miljoen 
gulden, is dit - ik zeg het met enige 
nadruk - toch op grond van de door 
de regering overgelegde gegevens. 

Het belangrijkste punt uit de 
spreidingsbrief is zonder twijfel de 
tweede conclusie aan het eind van de 
brief: bij een dreigende overschrijding 
van het bedrag van 270,3 miljoen 
gulden in de voorgestelde variant zal 
compensatie worden gevonden in 
het aantal te spreiden functies. Dat 
kan echt niet. Er is een akkoord 
bereikt over minstens 2200 plaatsen 
in de uiteindelijke situatie. 

Er mag geen onduidelijkheid over 
bestaan dat dit aantal overeind blijft. 
Bovendien - dat is eigenlijk een nog 
groter bezwaar - worden de kosten 
van de spreiding in belangrijke mate 
beïnvloed door de volgbereidheid. 
Het mag dus niet zo zijn dat, indien 
straks maar genoeg ambtenaren te 
kennen geven niet naar Groningen te 
willen verhuizen, dit tot gevolg zal 
hebben dat de 270 miljoen dreigt te 
worden overschreden en dat dus 
minder plaatsen zullen worden 
gespreid. Deze wetenschap op 
zichzelf zou namelijk omgekeerd 
weer de volgbereidheid negatief 
kunnen beïnvloeden. Daarom hebben 
de fracties van de VVD en het CDA 
de eer daarover de navolgende motie 
in te dienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De 
Beer en Eversdijk wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 
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Voorzit ter 

van oordeel, dat geen onzekerheid 
mag bestaan dat het uiteindelijk naar 
Groningen te spreiden aantal 
PTT-functies 2200 zal bedragen; 

van oordeel, dat de voorgenomen 
spreidingsoperatie voor maximaal 
270,3 miljoen gulden kan worden 
uitgevoerd; 

verzoekt de regering, bovengenoem-
de uitgangspunten te handhaven bij 
de verdere uitwerking van de 
spreidingsoperatie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 102 (12 831). 

De heer Van der Doef (PvdA): Mag 
ik de eerste ondertekenaar van de 
motie vragen, wat er nu gaat gebeuren 
bij een eventuele uitvoering van die 
motie, als de kosten wel worden 
overschreden? De regering voorziet 
dat in niet geringe mate en zegt dat 
dit niet op de rijksbegroting, maar 
binnen de PTT-begroting zal moeten 
gebeuren, dus via de tarieven. De 
heer Eversdijk heeft verklaard dat wat 
hem en zijn fractie betreft hierdoor 
geen tariefsverhogingen mogen 
ontstaan. Dat is het oordeel van de 
VVD-fractie ? Wat moet er gebeuren? 

De heer De Beer (VVD): Voordat ik 
antwoord geef op uw vraag, moet ik 
eerst een correctie in uw vraag 
aanbrengen. Als ik het goed heb 
begrepen zei u dat de regering ervan 
uitgaat dat eventueel via tariefsver-
hogingen kostenoverschrijdingen 
moeten worden opgevangen. Als de 
regering dat had gezegd, was onze 
opstelling wellicht anders geweest. 
De regering zegt echter dat, als het 
bedrag van 270 min. wordt overschre-
den, dit ten koste gaat van de 2200 
arbeidsplaatsen. 

De heer Van der Doef (PvdA): U 
hebt gelijk wat de laatste drie zinnen 
van de brief betreft. Ik heb echter 
gelijk wat de verder in de brief 
voorkomende alinea's betreft, waar 
de minister zegt dat al de zaken die 
te laag of helemaal niet zijn geraamd 
ten laste van de burger zullen komen. 
Wij hebben aanzienlijke overschrijdin-
gen te verwachten, die via tariefsver-
hogingen ten laste van de burger 
zullen komen. De heer Eversdijk heeft 
gezegd dat dit, wat zijn fractie 
betreft, niet zal gebeuren. 

De heer De Beer (VVD): Als straks 
blijkt dat de post wordt overschreden, 
ontstaat een nieuwe situatie, waarop 
wij ons moeten beraden. Dat geldt 
voor iedere begrotingspost die wij in 

dit parlement accepteren, of het nu 
over de Oosterschelde of over 
huursubsidies gaat. Dit algemene 
gegeven geldt ook voor dit punt. Ik 
heb mijn motie ingediend omdat de 
beide fracties bezwaar maken tegen 
de nu reeds door de regering als 
beleid gekwalificeerde stelling dat als 
het bedrag wordt overschreden, dit 
primair ten koste van de arbeidsplaat-
sen gaat. Dat willen wij met deze 
motie voorkomen door te zeggen dat 
wij dit niet accepteren. 

De heer Van der Doef (PvdA): Deelt 
u ook het oordeel van de C D A . fractie 
dat een en ander in elk geval niet in 
de tarieven zal mogen worden 
verwerkt, wat in strijd is met de 
stelling van de regering dat het dan 
voor rekening van de PTT zal komen? 

De heer De Beer (VVD): Die vraag 
komt pas aan de orde wanneer 
inderdaad blijkt dat het bedrag van 
270 min. wordt overschreden. Als 
dat gebeurt, zien wij wel verder. Wij 
doen daar op dit moment nog geen 
uitspraak over. Ik vind het te meer 
niet noodzakelijk om nu al te specu-
leren over een eventuele kostenover-
schrijding, omdat mijn stellige 
overtuiging is dat wij ook wel eens 
aanmerkelijk lager dan 270 min. uit, 
zouden kunnen komen. Dat hangt af 
van de volgbereidheid, die door het 
bureau Berenschot destijds zeer 
pessimistisch is geschat. 

De heer Schutte (GPV): Begrijp ik u 
en waarschijnlijk ook de mede-onder-
tekenaar van de CDA-fractie goed 
dat het verschil tussen de motie en 
het regeringsstandpunt in dit stuk is 
dat u minder twijfelt aan de haalbaar-
heid van de raming dan de regering? 
Mocht u alsnog gaan twijfelen, dan is 
evenals voor het kabinet ook het 
aantal van 2200 arbeidsplaatsen voor 
u bespreekbaar. 

De heer De Beer (VVD): Neen, dat 
hebben wij niet bij voorbaat gezegd. 
Wi j hebben alleen gezegd dat wi j de 
stelling van de regering dat het 
automatisch ten koste van 2200 
arbeidsplaatsen gaat, afwijzen. 

De heer Schutte (GPV): Ja, maar het 
is voor u in dat stadium wel bespreek-
baar. 

De heer De Beer (VVD): De motie 
zegt iets over het standpunt van de 
Kamer over het tweede punt aan het 
eind van de brief van de regering. Als 
wij dat namelijk zouden laten passeren, 
zou de Kamer stilzwijgend instemmen 
met die conclusie van de regering. Dat 
beoogt deze motie te voorkomen. 
De heer Schutte (GPV): Dat zal ik 
straks in mijn termijn dan ook doen. 

Ik moet echter constateren dat ook u 
niet kunt uitsluiten dat het financieel 
toch wat anders uitpakt dan u nu 
denkt en hoopt. Er zijn niet zo erg 
veel uitwegen meer: het moet een 
financiële uitweg zijn, waarop de 
heer Van der Doef zinspeelde, of één 
op het gebied van het aantal plaatsen. 
Dan is het toch niet zo vreemd 
wanneer ik nu constateer dat u voor 
een eventueel later, door u niet 
gehoopt, stadium de mogelijkheid 
van minder dan 2200 plaatsen open 
houdt? 

De heer De Beer (VVD): Wij houden 
alle opties open. De motie is toch 
niet voor niets ingediend. Er is nog 
geen brand en ik verwacht ook niet 
dat die zal komen. Op dit moment 
willen wij echter niet door de Kamer 
stilzwijgend geaccepteerd zien dat 
moet gebeuren wat de regering 
voorstelt. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik was het juist met de 
motie van de heer De Beer eens. Ik 
dacht dat het erom ging om de 2200 
arbeidsplaatsen veilig te stellen. Nu 
de heer De Beer zegt dat hij alle 
opties open houdt, kan ik net zo goed 
tegen die motie stemmen. Ik dacht 
dat hij zou zeggen: wij maken die 
2200 hard maar wanneer het meer 
gaat kosten, kunnen wij niet zeggen 
of het opgelost moet worden in de 
sfeer van de tarieven - het CDA wijst 
dit af - of via de rijksbegroting en de 
algemene middelen. 

De heer De Beer (VVD): Ik wil er 
geen enkele twijfel over laten bestaan 
dat - ik hoop dat dit een aantal leden 
gerust kan stellen - onze voorkeur er 
duidelijk naar uitgaat om de 2200 
functies te handhaven. Een en ander 
moet later aan de orde komen, maar 
een volstrekte uitspraak daarover lijkt 
ons rijkelijk voorbarig. Ik hoop dat 
deze opmerking duidelijk genoeg is. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mag 
mijn conclusie dan zijn, dat deze 
motie eigenlijk een soort motie van 
vertrouwen is, maar dan in eigen 
inzichten? 

De heer De Beer (VVD): Daarvoor 
hebben wij geen motie nodig, want 
dat is bij ons rijkelijk aanwezig! 

In het spreidingsrapport wordt 
opgemerkt, dat het spreidingsplan 
slechts uitvoerbaar is, indien ingevol-
ge de uitkomst van de studie van de 
commissie-Steenbergen niet wordt 
ingegrepen in de taak en de functie 
van de PTT. Dat dit door de PTT als 
bedrijfspolitiek naar voren wordt 
gebracht, is begrijpelijk. Het is echter 
wel rijkelijk voorbarig. Daarom heeft 
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De Beer 

het bij de fractie van de VVD enige 
verwondering gewekt dat ook de 
regering dit argument impliciet tot 
het hare maakt. Zijn er dan inderdaad 
concrete aanwijzingen dat hier 
conflicterende doelstellingen zullen 
optreden? Gaarne een reactie van de 
regering hierop. Zo neen, waarom 
deze rijkelijk voorbarige beaming 
door de regering? 

De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Kan de heer De Beer 
zich voorstellen dat enig bedrijf met 
honderdduizend werknemers dat in 
korte tijd twee grote operaties te 
verwerken krijgt, namelijk de privati-
sering, een losmaking van een groot 
deel, en een spreiding, eigenlijk geen 
derde zeer grote operatie kan 
hebben, zonder dat het bedrijf in 
grote problemen komt? 

De heer De Beer (VVD): Twee van 
die drie zijn feitelijk één. De privatise-
ring, al of niet, en de reorganisatie 
hebben feitelijk betrekking op één 
plan. Een en ander hangt dus zeer 
nauw met elkaar samen, maar laten 
wij daarover niet met elkaar twisten. 
De essentie van de vraag van de heer 
Eversdijk beantwoord ik negatief. Op 
dit moment blijkt op geen enkele 
manier, tenzij de regering straks met 
zeer interessant nieuws komt, dat 
deze twee operaties elkaar bijten. Als 
de heer Eversdijk over andere 
aanwijzingen beschikt, hoor ik die 
graag. Je zou het haast denken. 

De heer Van der Doef (PvdA): De 
heer De Beer is toch niet zo naïef dat 
hij niet ziet dat in de desbetreffende 
brief die aanwijzing besloten ligt? De 
minister zegt een en ander niet 
veronderstellenderwijs! Nee, hij zegt 
stellig en letterlijk dat de PTT 
rekening moet houden met de 
gevolgen van de uitvoering van de 
aanbevelingen van de commissie-
Steenbergen en andere reorganisa-
ties. Dat ligt als een gigantische 
bedreiging boven dat bedrijf. De 
minister schrijft dat niet toevallig, 
want dan had ze het ook achterwege 
kunnen laten. Zij heeft dus politieke 
motieven om dat wel te doen. 

De heer De Beer (VVD): De interrup 
tie van de heer Van der Doef geeft 
mij aanleiding tot het maken van 
twee opmerkingen. Het spreekt 
vanzelf dat in de brief iets wordt 
gesuggereerd, impliciet. Vandaar dat 
ik expliciet heb gevraagd aan de 
regering om hierover uitsluitsel te 
geven. De opvatting van de heer Van 
der Doef dat dit uiterst schadelijk 
voor de PTT is, deel ik in de verste 

verte niet. Het zou heel heilzaam 
voor het bedrijf kunnen zijn - dit 
moet de commissie-Steenbergen 
bekijken en wij moeten het rapport 
afwachten - als er een reorganisatie 
zou plaatsvinden, al was het alleen 
maar om - dit heb ik destijds in een 
motie bepleit, en daar heeft de PvdA 
tegen gestemd - de concurrentie ten 
opzichte van het bedrijfsleven 
enerzijds te versterken, maar 
anderzijds gelijkwaardig te maken, 
zodat het geen verborgen voordelen 
geniet bij de concurrentie. 

Ik keer weer terug naar mijn 
verhaal. Wij waarderen het dat er 
verkenningen gaande zijn ten einde 
na te gaan op welke wijze de 
volgbereidheid kan worden gestimu-
leerd. Volgens onze informatie is de 
situatie met betrekking tot de 
clausulering zo dat bij interne 
promotie of bij vrijwillige overplaat-
sing naar een dienstonderdeel dat 
gespreid wordt, van betrokkene 
niet wordt gevergd dat hij alsnog 
tekent voor verhuizing naar Gronin-
gen. 

Wij vragen de regering dringend 
om dit thans wel voor te schrijven, 
mede uit kostenoverwegingen en uit 
een oogpunt van billijkheid. Wanneer 
iemand een promotie maakt naar een 
dienstonderdeel dat gespreid zal 
worden en daardoor een salarisverho-
ging verkrijgt, mag en kan zo iemand 
na een paar jaar niet zeggen dat hij 
niet meegaat naar Groningen, 
waardoor hij ook nog een aanmerkelijk 
hoger wachtgeld zal genieten. Als 
men bewust naar een te spreiden 
onderdeel promoveert, moet men 
ook de bereidheid hebben naar 
Groningen te gaan. Kan de regering 
hierop antwoorden? 

Ik maak een compliment aan de 
PTT dat het spreidingsplan keurig op 
tijd is ingediend. Het plan voldoet 
aan de grote lijnen die reeds in de 
vorige brief waren uitgezet. Wij 
zullen ons niet bezighouden met de 
details, want dat lijkt ons meer een 
verantwoordelijkheid van de uitvoe-
rende macht. Niettemin maak ik 
enkele kritische kanttekeningen bij 
het betrekken van de dienst omroep-
bijdragen bij de spreiding. Dreigt er 
inderdaad vertraging bij de registre-
ring van de eerste inschrijvingen van 
de verhuizingen waardoor achterstan-
den bij de inning kunnen optreden? 
Dit kan budgettaire gevolgen 
hebben. Waarom is bovendien een 
dienstonderdeel uitgezocht waarbij 
0% is geclausuleerd? Over de gang 
van zaken bij de nieuwbouw kunnen 
wij na veel strubbelingen gelukkig 
onze verheugenis uitspreken. 

Ik kom toe aan de brief over de 
sociaal-economische situatie in de 
regio Den Haag. Deze brief is voor 
Den Haag wel bijzonder mager 
uitgevallen. In totaal wordt niet meer 
dan een bedrag van 5,5 miljoen 
gulden toegezegd. De VVD-fractie is 
er voorstander van dat voor zover 
nog bestaande functies uit het 
Westen naar het Noorden moeten 
worden verplaatst, deze zo min 
mogelijk uit de Haagse regio moeten 
komen. Snelle besluitvorming 
omtrent het plan-Waterman, waarin 
voor Den Haag de vierde haven zit, is 
noodzakelijk. Op korte termijn moet 
een project van formaat worden 
aangepakt dat in belangrijke mate 
bijdraagt aan de structuurverbetering 
voor de regio. 

Wij hebben geaarzeld tussen een 
aantal projecten, zoals een evenemen-
tenhal bij het Nederlands congresge-
bouw dan wel structuurverbetering 
van de haven. Na overleg met de 
Haagse liberalen hierover zijn wij tot 
de conclusie gekomen dat er een 
voorkeur bestaat voor een evenemen-
tenhal bij het congresgebouw en 
voor structurele verbeteringen aan 
dit gebouw zelf, omdat dit project op 
korte termijn met naar verhouding 
weinig subsidie grote bouwactivitei-
ten garandeert. 

Vervolgens biedt dit project voor 
tientallen mensen blijvende werkgele-
genheid. Daarnaast werkt het 
structuurverbeterend voor de 
exploitatie van het Nederlands 
congresgebouw, want de combinatie 
van evenementenhal en congresge-
bouw is veel beter dan alleen een 
congresgebouw. Hierdoor zal voorts 
een flinke uitstraling optreden naar 
de gehele horecasector. Ik wil 
hierover een motie indienen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

ovewegende, dat ter versterking van 
de sociaal-economische structuur 
van de Haagse regio een project van 
formaat dient te worden aangepakt; 

verzoekt de regering, haar medewer-
king te verlenen aan de totstandko-
ming van een evenementenhal en 
verbetering van de huidige accommo 
datie van het Nederlands Congresge-
bouw en daartoe een rijksbijdrage te 
leveren zodat dit project nog in 1986 
van start kan gaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Voorzitter 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 3 (18 540). 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de moeilijke besluitvor-
ming inzake de PTT-spreiding heeft 
de Kamer getracht vanuit haar 
verantwoordelijkheid de vele tegenge-
stelde belangen te verzoenen. Het 
kabinet heeft gemeend de afwegingen 
van de Kamer tot de zijne te moeten 
maken. Daarop is het kabinet zelf 
met een voorstel gekomen, of 
misschien moet ik zeggen, de 
VVD-top is met een voorstel gekomen 
dat vervolgens tot kabinetsbeleid 
werd gemaakt. Dit voorstel was een 
duidelijk compromis, met alle zwakke 
kanten die eigen zijn aan elk compro-
mis. In hun laatste brief zetten de 
bewindslieden nu het volle licht op 
de zwakke kanten van het compromis. 
Hun eigen verantwoordelijkheid 
daarvoor minimaliseren zij, door er 
bij herhaling op te wijzen dat het de 
wens van de Kamer is. Is dat niet wat 
vreemd? 

Als de minister dit beleid onverant-
woord vindt, dan moet zij dat met 
zoveel woorden uitspreken en dat 
beleid niet uitvoeren. Als zij de harde 
conclusies van de overgelegde 
rapporten deelt, of zelfs nog te 
optimistisch vindt, moet zij daaruit de 
consequenties trekken. Dan zal de 
Kamer daarna wel oordelen of zij 
eveneens zo onder de indruk is van 
de conclusies uit het spreidingsplan 
dat zij op haar schreden wil terugke-
ren. Een ondubbelzinnige keus van 
de minister in dezen zal de Kamer bij 
haar standpuntbepaling zeker niet 
koud laten. Mocht de Kamer deson-
danks besluiten dat de zaak door 
moet gaan, dan kan de minister 
zonder enig gezichtsverlies daaruit 
haar consequenties trekken. 

De vraag of het nu allemaal echt zo 
moet als in het spreidingsplan wordt 
voorgesteld is overigens legitiem. 
Essentieel in de c-variant in het 
rapport-Berenschot was dat de op 
afstand bestuurbare onderdelen van 
het bedrijf verplaatst zouden worden. 
Als echter ook de centrale besluitvor-
ming in Groningen dient plaats te 
vinden, verliest dit onderdeel zijn zin. 
Die op afstand bestuurbare onderde-
len zouden dan juist beter in Den 
Haag kunnen blijven. Is het voorlig-
gende plan daarom niet innerlijk 
tegenstrijdig? 

Mijn fractie heeft ook steeds veel 
waarde gehecht aan een volwaardig 

besliscentrum in Groningen. Dat 
betekent natuurlijk niet dat geen 
afweging van kosten en baten van 
een horizontale doorsnijding van het 
bedrijf zou moeten plaatsvinden. 

Het moet mij verder van het hart 
dat ik niet zoveel waardering heb 
voor de onverholen dreiging in het 
rapport in de richting van Kamer en 
kabinet om de eventuele aanbevelin-
gen van de commissie-Steenbergen 
maar in een donkere la te stoppen. Ik 
kan mij voorstellen dat het opereren 
van het PTT-bedrijf extra wordt 
bemoeilijkt door de spreidingsopera-
tie. Het is ook legitiem erop te wijzen 
dat wijzigingen naar een meer 
marktconforme structuur moeilijk te 
combineren zijn met een spreiding. 
Wij zullen dit ook zeker in onze 
overwegingen moeten betrekken. Uit 
deze passage uit het rapport klinkt 
echter meer onwil dan oprechte zorg. 

In de reactie van de dienstencom-
missie-Den Haag is erop gewezen 
dat het hele spreidingsplan is 
opgesteld zonder het overleg dat in 
het ARAR is voorgeschreven. Is dat 
waar? Zo ja, komt het plan dan niet 
een beetje op losse schroeven te 
staan? Ik neem tenminste aan dat het 
voorgeschreven overleg alsnog zal 
plaatsvinden. 

De overschrijding van de grens van 
250 miljoen met een kleine 10% is 
voor mij moeilijk te aanvaarden, maar 
niet onoverkomelijk. Het gaat tot 
1 990 om een bedrag van zo'n 4 
miljoen per jaar, een fractie van de 
jaarlijkse afdracht van de PTT aan het 
Rijk. Om echter te voorkomen dat wij 
ons op een hellend vlak begeven, lijkt 
het mij wel juist dat nu direct een 
streep wordt gezet onder de kosten. 
Deze 270,3 miljoen zal, wat mij 
betreft, de uiterste grens zijn. In dit 
verband wil ik graag duidelijkheid 
over de betekenis van de opmerking 
dat nog geen rekening is gehouden 
met de mate waarin het voor 1984 
beschikbare bedrag daadwerkelijk is 
besteed. Betekent dit dat alleen 
reeds hierdoor het bedrag van 270,3 
miljoen zou kunnen worden over-
schreden? 

Essentieel in het kabinetsbesluit is 
dat dreigende overschrijdingen ten 
koste zullen gaan van het aantal te 
spreiden functies. Wanneer dit nu 
niet onomstotelijk vast wordt gelegd 
worden wederom grote, en naar mijn 
mening te grote financiële risico's 
genomen. Daartoe ben ik niet meer 
bereid. Gezegd is wel dat dit onder-
deel van het besluit een uitnodiging 
zou inhouden om het zo duur 
mogelijk te maken, zodat zo min 

mogelijk functies behoeven te 
worden gespreid. Die vrees deel ik 
niet. Zowel een onafhankelijk 
onderzoeksbureau als de PTT zelf 
hebben vrij gedetailleerd uitgerekend 
wat de kosten zijn. Wel is het 
natuurlijk van groot belang welke 
functies het eerst zouden afvallen als 
de financiële grenzen onverhoopt 
zouden worden bereikt. Dan zal zeker 
nader overleg met de Kamer nodig 
zijn. 

Inmiddels is ook bekend geworden 
dat het kabinet een grote terughou-
dendheid bepleit bij de tweede fase 
van de spreidingsoperatie. Uit de 
vele reacties hierop is wel gebleken 
dat de Kamer ook hier wil vasthouden 
aan gedane toezeggingen, althans 
aan een deel daarvan. Is ook overwo-
gen een uitruil van deze tweede fase 
met een complete PTT-spreiding, 
conform de aanvankelijke plannen? Is 
daarover ook overleg gepleegd met 
de Bestuurscommissie Noorden des 
Lands? Zo nee, ziet de regering 
daarin dan alsnog mogelijkheden om 
uit de moeilijkheden te komen? 

D 
De heer Van der Doef (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! In bespreking 
is een hoogst curieuze brief en dan 
zie ik nog af van de verkeerde 
opening, waardoor het lijkt alsof de 
brief afkomstig is van de minister en 
de staatssecretaris van Econo-
mische Zaken. Deze brief is hoogst 
opmerkelijk en, naar ik hoop aan te 
tonen, voor de Kamer ook niet 
aanvaardbaar. Er wordt verwezen 
naar de brief van 6 november 1984, 
waarvan de inhoud na ampele 
overwegingen tot stand was geko-
men. Wie in dit huis herinnert zich 
niet de gierende tegenstellingen 
binnen het kabinet en in het bijzonder 
tussen prominenten uit de VVD? 

Wie herinnert zich niet het VVD-
compromis, dat ons toen als kabinets-
besluit is gepresenteerd? De heren 
Scherpenhuizen en Vonhoff kregen 
het besliscentrum in Groningen en 
mevrouw Smit-Kroes mocht de 
operationele directies in Den Haag 
houden. Van grote zorg voor het 
bedrijf, zo heb ik toen ook vastgesteld, 
werd geen blijk gegeven. De Kamer 
wist er niet veel meer van te maken 
dan het te toetsen aan de uitgangs-
punten van het voorjaar en stelde 
vast, dat het besliscentrum naar 
Groningen ging. Dat leek het 
allerbelangrijkste. 

De Kamer deed nog iets. Er werd 
namelijk een motie aangenomen, 
waarin werd uitgesproken, dat in 
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verband met de diep ingrijpende 
operatie, die spreiding heet, dit 
bedrijf in de komende jaren niet nog 
met andere bedrijfsvreemde ingrepen 
in structuur en dergelijke zou mogen 
worden belast. Wat zien we nu in de 
brief van 12 maart? De bewindslieden 
schrijven, dat de PTT zich met nog 
enkele andere grote en moeilijke 
operaties moet bezighouden, zoals 
bij voorbeeld de mogelijke wijziging 
in taak, functie en structuur als 
gevolg van de studie van de commis-
sie-Steenbergen en andere organisa-
torische wijzigingen. De kameruit-
spraak wordt genegeerd en de 
voorwaarde voor een succesvolle 
operatie wordt onderuit gehaald. 

De brief bevat samengevat en 
kernachtig alle hoofdbezwaren tegen 
deze spreidingsoperatie, niet als 
theoretische exercitie, maar nu zijnde 
de overtuiging van de bewindslieden. 
Het wordt, zo zuchten de minister en 
de staatssecretaris, een zware, zo 
niet onmogelijke opgave. Daar 
zouden ze best gelijk in kunnen 
hebben. Immers, de begeleidings-
commissie vindt dat ook. De ambte-
lijke top van het departement onder 
leiding van de secretaris-generaal, 
bijgestaan door het bureau Beren-
schot, kan zelfs niet tot een positief 
of negatief oordeel komen. Het 
commentaar van die spreidingsbege-
leidingscommissie is niet kinderachtig 
en voor zover een dergelijk commen-
taar invloed zou mogen hebben, dan 
zou het hebben kunnen leiden tot de 
conclusie, dat het zo absoluut niet 
kan. Wat zeggen de bewindslieden? 
Het oordeel van de commissie is nog 
te optimistisch. Ademloos lees je dan 
de brief verder: 'Het bedrijf wordt 
verticaal maar ook horizontaal 
doorkliefd.' 'Het bedrijf dat thans 
goed functioneert wordt voor grote 
problemen geplaatst.' 'Risico's voor 
de taakuitvoering (..) zijn niet gering.' 
Je kunt je ogen niet geloven. Hier 
schrijven verantwoordelijke bewinds-
lieden, dat ze er niet borg voor staan, 
dat het staatsbedrijf de hem opgedra-
gen taken naar behoren kan uitvoeren 
als deze spreiding doorgaat. 

De brief vervolgt dan en voorspelt 
belangrijke overschrijdingen van de 
f 2 5 0 miljoen. Sommige kosten zijn 
niet meegerekend, andere niet 
realistisch berekend, weer andere 
helemaal niet geraamd. Allemaal 
komen ze uiteindelijk bij de burger 
terecht, zo dreigen de bewindslieden. 

De climax van de brief is dan, alles 
nog eens samengevat: moelijke 
beslissing, zeer zware belasting, 

De heer Van der Doef (PvdA) 

grote offers, grote risico's voor een 
adequate taakuitoefening, grote 
risico's voor het uit de hand lopen 
van de ermee gemoeide kosten. 

De conclusie ligt voor de hand: ja, 
als je met logische mensen te maken 
hebt, neen, als je te maken hebt met 
de schutter-majoors als deze twee. 

De conclusie van de brief is, dat 
omdat de Kamer meermalen nadruk-
kelijk heeft uitgesproken, dat aan de 
spreidingsoperatie inclusief kwalita-
tieve en kwantitatieve voorwaarden 
niet mag worden getornd, het 
kabinet nu ook tot voortzetting 
besluit. Dat is geen conclusie. Dat is 
vanuit de opvatting van de bewinds-
lieden gezien grote onzin. Het is de 
verantwoordelijkheid leggen bij het 
parlement, terwijl deze bij de 
regering hoort te liggen, in het 
bijzonder bij deze twee bewindslieden. 
Ik vind het ook laf, als bewindslieden 
met zulke uitgesproken en onder 
bouwde meningen niet ook voor die 
opvatting durven te staan, uitsluitend 
omdat er dan misschien weer een 
politieke rel dreigt. Dat vind ik, ook als 
ik het met dat inhoudelijke standpunt 
oneens ben. 

Er is al gevraagd: wie regeert in dit 
land? Dat zijn niet de commissarissen 
van de Koningin, de partijvoorzitters 
en de Kamer. Als de minister vreest 
in botsing te komen met de Kamer, is 
dat niets nieuws en is dat ook niet 
schandelijk. Het is aan de orde van 
de dag. 

Voorzitter! De positie van de PTT 
en met name de leiding van dat 
bedrijf, wordt een volstrekt onmoge-
lijke. Aan die leiding wordt een 
bedrijfsvreemde opdracht opgedron-
gen, die naar het oordeel van deze 
leiding alleen dan kan worden 
uitgevoerd, als geen ingrijpende 
veranderingen worden aangebracht 
in taak, functie en structuur van de 
PTT. Ik wijs op de brief van de 
directeur-generaal aan zijn medewer-
kers van de Centrale Directie. Hij 
stelt dat er sprake is van een onont-
koombaarheid van wijziging van de 
spreiding als een en ander toch zou 
gebeuren. Ik verneem graag het 
oordeel van de regering over deze 
passage. 

De regering probeert de keuze te 
ontlopen, terwijl die keuze toch moet 
worden gedaan. Die keuze is simpel: 
öf er komt een andere brief met een 
ander standpunt, namelijk een brief 
die de eigen opvattingen van de 
regering weergeeft terwijl blijkt dat 
de regering daarvoor verantwoorde-
lijkheid neemt, óf er komen eventueel 
andere bewindslieden, mensen die 
verantwoordelijkheid nemen voorde 
uitvoering van de spreiding in die zin, 
dat waarborgen worden geboden dat 
de continuïteit en de taakuitoefening 
niet door de spreiding in gevaar 
worden gebracht. Het laatste is ook 
het standpunt van mijn fractie. Die 
waarborgen ontbreken geheel in het 
kabinetsstandpunt. 
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De financiële insnoering die hierin 
weer centraal staat is een- en 
andermaal door mijn fractie afgewe-
zen. Als er een verantwoorde 
spreiding is te realiseren dan kan dat 
alleen binnen het kader van waarbor-
gen en zekerheden voor wat het 
overeindhouden van een nu uitste-
kend functionerend staatsbedrijf 
betreft. De PvdA zal niet toestaan dat 
dit bedrijf in zijn bestaan wordt 
bedreigd, noch dat aan het bedrijf de 
mogelijkheden worden onthouden 
om zich staande te houden in de 
veranderende markten waarin de PTT 
werkt. 

Spreiding? Ja, maar dan wel 
omgeven door die zekerheden. Ik wil 
van de bewindslieden in dit debat 
- of later als dat nodig is, maar dan 
schorten wij ons eindoordeel tot dat 
moment op - exact inzicht krijgen in 
de voorwaarden waaraan moet zijn 
voldaan en de omstandigheden die 
moeten worden geschapen om te 
bereiken dat deze spreiding aanvaard-
baar kan worden uitgevoerd. Dat wil 
zeggen dat risico's tot een aanvaard-
baar niveau worden teruggebracht. 

Zijn de bewindslieden daartoe 
bereid en zijn zij daartoe in staat? 
Waaruit zullen die waarborgen 
bestaan? Hoe kan de Kamer de 
zekerheid krijgen dat de continuïteit 
en dienstverlening van het staatsbe-
drijf niet door deze spreiding 
wezenlijk zullen worden aangetast? 
Die zekerheid en waarborg van de 
bewindslieden dienen er te komen nu 
zijzelf de spreiding een nagenoeg 
onmogelijke opgave vinden en ik in 
een courant las dat bij voorbeeld 
Berenschot de kans op slagen niet 
groter dan 50% acht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
te spreken over de Haagse regio. De 
regering heeft naar het oordeel van 
mijn fractie de motie-Eversdijk niet 
loyaal uitgevoerd. Er werd om 
gestructureerd overleg en het werken 
aan het opheffen van knelpunten ter 
verbetering van de sociaal-economi-
sche situatie in Den Haag gevraagd. 
De regering denkt kennelijk dat 
'gestructureerd' betekent dat het 
lang moet duren en moeizaam moet 
verlopen. Zo was het niet bedoeld. 

Ik heb in het laatste debat over 
deze kwestie met collega Nypels een 
motie ingediend, waarin op overleg 
wordt aangedrongen en om het 
aanbrengen van voorzieningen op de 
begroting wordt gevraagd. Die motie 
is destijds aangehouden. Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou deze motie met 
enkele wijzigingen in dit debat willen 
betrekken. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Van der 
Doef/Nypels (12 831 , nr. 91), 
ingediend en afgevoerd van de 
agenda op 20 november 1984, is in 
die zin gewijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

in aanmerking nemende de motie-
Eversdijk c.s. (12 8 3 1 , nr. 63), waarin 
de regering wordt gevraagd met de 
regio Den Haag te overleggen over 
plannen om tot verbetering te komen 
van de slechte sociaal-economische 
situatie; 

verzoekt de regering, het overleg met 
de regio Den Haag over het verlenen 
van een bijdrage aan het oplossen 
van gesignaleerde specifieke 
knelpunten te heropenen en over het 
resultaat daarvan de Kamer vóór 
1 mei 1985 te informeren; 

verzoekt de regering tevens, de 
daarvoor noodzakelijke voorzieningen 
in de begroting te treffen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 103(12 831). 

Deze motie is thans mede aan de 
orde. 

Ik geef het woord aan de heer De 
Beer, die het heeft gevraagd. 

De heer De Beer VVD): Ik wil een 
vraag aan u stellen, mijnheer de 
Voorzitter. Is het ter wille van de 
overzichtelijkheid wellicht mogelijk 
dat deze motie wordt gedrukt onder 
het nummer van de stukken betref-
fende de versterking van de Haagse 
regio en niet onder het nummer van 
de spreiding-PTT? 

De heer Van der Doef (PvdA): Al is 
de vraag tot u gericht, mijnheer de 
Voorzitter, ik wil toch onder de 
aandacht brengen dat het onderwerp 
nadrukkelijk aan de orde kwam en 
dient te blijven in relatie met de 
spreiding van de centrale directie van 
de PTT. 

De heer De Beer (VVD): Dat geldt 
natuurlijk voor alle stukken die onder 
het nummer zijn gedrukt waaronder 
de stukken betreffende de versterking 
van de regio Den Haag vallen. 

De heer Van der Doef (PvdA): Ik 
ben geen formalist. 

De Voorzitter: Het kan mij niet erg 
veel schelen, want het komt toch 
allemaal vandaag in stemming. 

Wellicht had de brief van de staats-
secretaris ook beter gedrukt kunnen 
worden onder nr. 12 8 3 1 . Aangezien 
de vorige motie van de heer Van der 
Doef onder nr. 12 831 is gedrukt, lijkt 
het mij logisch om het met deze ook 
te doen. Ik zie, dat men zich daarmee 
kan verenigen. 

De heer Van der Doef (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
wenst zich niet uit te spreken over 
enig project, noch wenst zij prioritei-
ten aan te geven in de knelpunten en 
verlangens die in het overleg aan de 
orde zijn. Dat is de verantwoordelijk-
heid van de Haagse regio. Het is 
primair ter beoordeling aan de 
regering. 

De heer De Beer (VVD): Wi j kunnen 
natuurlijk eindeloos met de regering 
debatteren en zeggen dat er iets voor 
Den Haag moet gebeuren. Blijkbaar 
heeft dat wel wat opgeleverd, maar is 
het minder dan de Kamer wil. Zou 
het niet verstandig zijn om nu eens 
man een paard te noemen en een 
concreet project aan te wijzen dat in 
Den Haag - niet alleen de Haagse 
liberalen natuurlijk - kennelijk 
uitstekend ligt? Ik geloof dat het voor 
Den Haag tijd wordt dat wij eens tot 
zaken komen. 

De heer Van der Doef (PvdA): Ik zit 
niet in de gemeenteraad van Den 
Haag. Het is ook niet onze verantwoor-
delijkheid om op die stoel te gaan 
zitten en op geen enkele wijze heeft 
ons het verzoek bereikt om die 
positie in te nemen. Integendeel, 
men heeft alleen gevraagd om 
uitvoering van de motie-Eversdijk c.s. 
Binnen de begroting van diverse 
departementen kunnen in dat 
verband bedragen voor Den Haag 
worden vastgelegd. Het gaat dan om 
behandeling met voorrang. Overleg 
moet leiden tot zekerheden voor de 
Haagse regio. 

Voorzitter! Ik wil nog een enkele 
vraag stellen over het plan zelf. De 
dienstcommissie van de centrale 
directie-PTT in Groningen heeft onder 
de aandacht van de regering en van 
de directieraad gebracht dat er een 
grotere bereidheid tot volgen zou 
kunnen ontstaan als meer zou worden 
gedaan aan functieruil en herplaat-
singsonderzoek in Den Haag. Is dat 
gebeurd en zo neen, waarom niet? 
Zeker als het invloed kan hebben op 
de bereidheid om te volgen, lijkt het 
mij interessant om dit te bezien. 

Een tweede vraag betreft de 
verbindingsdienst. Is het, gelet op de 
aard van deze dienst en haar nauwe 
contacten met de militaire staven en 
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het ministerie van Defensie reëel en 
uitvoerbaar om die dienst te spreiden? 
Ofwel, levert dit mogelijk een ernstige 
verstoring op in de relatie tussen deze 
verbindingsdienst van de PTT en de 
militaire dienst? 

D 
De heer Van Rossum (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Politiek is 
afwegen en kiezen en indien wij 
vooruit zien is het oordeel wel eens 
anders dan wanneer wij achteruit 
zien. Achteruit zien betekent wel 
eens dat ook bestuurscolleges tot de 
ontdekking komen dat ze bepaald 
geen onfeilbare besluiten nemen. Dat 
eerlijk bekennen, ontsiert niemand. 
Bestuurscolleges bestaan uit feilbare 
mannen en vrouwen. Een eerlijke 
bekentenis is echter wat anders dan 
de schuld op anderen afwentelen. 

De brief van de minister en de 
staatssecretaris wekt de indruk dat zij 
met die afwenteling bezig zijn en dat 
de Kamer de schuld krijgt. Dat klinkt 
in mijn oren als: 'de vrouw die gij mij 
gegeven hebt'. Het besluit op welke 
wijze de PTT moest worden gedeeld, 
is een door het kabinet gefiatteerd 
besluit van enkele VVD-prominenten. 
Als dat een niet te handhaven besluit 
is, dat leidt tot een doorkliefd bedrijf, 
zoals eigenlijk uit de brief van 12 
maart blijkt, dan moeten degenen die 
dat besluit hebben genomen daar de 
verantwoordelijkheid voor nemen en 
desnoods dat besluit terugnemen en 
een ander aan de Kamer voorleggen, 
maar dan wel een volledig besluit. 

Er zijn in het Noorden verwachtin-
gen gewekt. Er hebben wijzigingen in 
bestemmingsplannen plaatsgehad, er 
zijn aankopen gedaan, er is gebouwd 
en zo is nog er een groot aantal 
voorzieningen getroffen. Er zijn al 
heel wat kosten gemaakt en dat moet 
geen weggegooid geld zijn, zoals wij 
dat soms bij andere projecten wel 
eens zien. Nu zegt de minister dat 
indien de verplaatsing van de 
onderdelen van de PTT waarover 
afspraken zijn gemaakt naar Gronin-
gen moet doorgaan, dit niet kan voor 
het destijds afgesproken bedrag van 
250 miljoen. 

De minister is bereid daar nog 
eens ongeveer 10% bij te doen, maar 
dan is de grens bereikt. Als het 
bedrag nog hoger zou worden, 
moeten er maar minder mensen naar 
het noorden. Hierin klinkt de onder 
toon door dat een gesplitste PTT 
eigenlijk niet kan. Dat motief spreekt 
mij niet zo aan. De Postcheque- en 
Girodienst werkt in Den Haag, in 

Arnhem en in Amsterdam. Dienaan-
gaande hoor ik niets van moeilijkhe-
den. Zijn zij er wel? 

Bij vele bedrijven die niet onder de 
overheid vallen, zien wij hetzelfde 
verschijnsel. Mogelijk moet onder de 
verantwoorlijkheid van de bewindslie-
den aan de PTT-top enige ruimte 
geboden worden om een doelmatige 
structuur te ontwikkelen, om te 
bepalen wat wel en wat niet naar 
Groningen zal gaan. Het goed 
functioneren van het bedrijf moet 
voorop staan. Dat blijkt ook uit het 
ingediende plan. Door gewijzigde 
omstandigheden zal de Kamer ook 
haar besluitvorming moeten aanpas-
sen. Wij zullen met minder genoegen 
moeten nemen dan waartoe in de 
achterliggende jaren is besloten. 

Mogelijk leveren minder overplaat-
singen ook minder gevallen op 
waarin wachtgeld moet worden 
uitgekeerd, dan kan het gespaarde 
geld gebruikt worden voor de regio 
Den Haag. Het kabinet is reeds bezig 
aandacht te besteden aan de regio 
Den Haag, zoals destijds door de 
Kamer in de motie Eversdijk is 
gevraagd. De haven van Schevenin-
gen en de weginfrastructuur zijn al in 
bespreking. Het is echter meer een 
geraamte dan een lichaam, als ik het 
goed bekijk. En aan een evenemen-
tenhal hier in Den Haag hebben wij 
volgens mij geen behoefte, omdat wij 
die al hebben. 

De Kamer is 'evenement' genoeg! 
Gelet op de verschillende brieven en 
de geschakeerde ondertekening door 
verschillende bewindslieden is er een 
duidelijk streven van het kabinet om 
op de rem te trappen en de spreidings-
operatie wat de bestaande diensten 
betreft geheel te beëindigen. Alleen 
nieuwe diensten zullen zoveel 
mogelijk in het noorden worden 
gevestigd. Waar moet ik dan aan 
denken? Bij de PTT ging het om iets 
concreets. Dan geldt het spreekwoord 
'beter één vogel in de hand dan tien 
in de lucht'. 

Mooie beloften heeft het Noorden 
al genoeg gehad en aan loze beloften 
hebben zij geen behoefte. Het 
Noorden zat niet op de PTT, maar op 
werkgelegenheid te wachten. Indien 
er 'minder PTT' komt, hoe worden 
dan de beloofde 2200 arbeidsplaat 
sen geschapen? 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! De brief van de 
minister én de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat is verheugend 
duidelijk. Het komt niet zo vaak voor 
dat bewindslieden schrijven dat ze 
het commentaar van externe deskun-
digen of van ambtenaren nog aan de 
optimistische kant vinden. Bestuur-
ders hebben in het algemeen de 
neiging om armelijke stukken wat 'af 
te vlakken', de scherpe kantjes er af 
te halen. Het is juist dat het nu niet is 
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gebeurd. Dat zou ook bij andere 
gelegenheden minder vaak moeten 
plaatsvinden; de Kamer is beter af 
met heldere en eerlijke meningen, ze 
moet daar niet zenuwachtig of boos 
over worden, maar ze moet eisen dat 
dat in alle gevallen gebeurt. 

Natuurlijk heeft de PTT-spreiding 
een geschiedenis en kan daarin een 
verklaring voor de heldere brief 
gevonden worden, dat begrijp ik wel. 
Maar ook de meerderheid van de 
Kamer heeft op dit punt een verleden. 
Zowel door de regering als door 
individuele kamerleden en fracties 
zijn voorstellen ter zake gedaan die 
bij nader inzien niet haalbaar bleken 
te zijn. Het begint allemaal erg op het 
bekende 'de pot verwijt de ketel' te 
lijken. 

Dat neemt niet weg, da de PTT-sprei 
ding een tragikomedie begint te 
worden: Groningen krijgt niet waarop 
het in eerste instantie mocht rekenen, 
Den Haag krijgt te maken met extra 
werkloosheid, een staatsbedrijf 
wordt opgezadeld met twee centrale 
locaties en de gebruikers van de 
PTT diensten draaien daar straks 
voor op. Dat alles is nogal wat! 

Uit het spreidingsplan-PTT, de 
daarop ontvangen commentaren en 
nog meer uit de brief van de minister 
en de staatssecretaris blijkt dat het 
staatsbedrijf door de uitvoering van 
de gehele operatie voor grote 
problemen wordt geplaatst. Organisa-
torisch, financieel, technisch en zeker 
op grond van overwegingen van 
sociale aard gaat de spreiding van 
2200 functies van de Centrale 
Directie van de PTT naar Groningen 
niet van een leien dakje. Toch wenst 
ook de PPR-fractie daaraan vast te 
houden 

De spreiding is in gang gezet, er 
zijn 800 functies in Groningen 
aanwezig, er zijn hoge kosten 
gemaakt en de onzekerheid mag niet 
langer duren. Er is geen weg terug 
meer. De fractie van de PPR wil dan 
ook vasthouden aan de op 2 november 
van het vorige jaar overeengekomen 
voorwaarden voor een spreidingsplan. 
Dat de uitvoering van die voorwaarden 
niet eenvoudig zou zijn, wisten wij 
toen natuurlijk ook al. Dat dit in het 
spreidingsplan nog eens benadrukt 
wordt, is op zichzelf niets nieuws. 

Wat wel nieuw is, is dat de f 250 
miljoen onvoldoende is. Daar komt 
nu ruim f 2 0 miljoen bij. Daarbij is 
echter nog geen rekening gehouden 
met de jaarlijkse structurele lasten 
van de spreiding Het kabinet zegt 
nu: tot hier en niet verder; bij een 

eventuele overschrijding van f 2 7 0 
miljoen moeten er maar minder 
functies worden gespreid. Dit vindt 
mijn fractie een gevaarlijke oplossing. 

Het zou immers betekenen dat 
Groningen niet de 2200 functies 
krijgt, dat de organisatorische 
problemen van de twee locaties 
alleen maar groter worden, dus nog 
hogere kosten, dat afbreuk wordt 
gedaan aan het uitgangspunt dat het 
besliscentrum van de Centrale 
Directie in Groningen komt en dat 
het streven naar een grotere slagvaar-
digheid en flexibiliteit definitief in de 
prullebak kan belanden. Het zou een 
halfhartige oplossing zijn met nog 
meer ellende. 

Kortom, punt 2 van het kabinets-
besluit kan niet. Bij een onverhoopte 
overschrijding van het budget van 
f 270 miljoen moet de Kamer tijdig 
op de hoogte worden gesteld Alsnog 
moet dan bekeken worden welke 
mogelijkheden er zijn om die over-
schrijding te beperken, met nog 
steeds als uitgangspunt de uitvoering 
van de voorwaarden van 2 november 
van het vorige jaar. Ten minste een 
periodieke rapportage over de 
uitvoering van de gehele operatie is 
daarvoor noodzakelijk. Mag de 
Kamer daarop rekenen, met of 
zonder de gevraagde politieke luwte? 

Naar onze mening is de motie-Evers-
dijk over het samen met Den Haag 
plannen opstellen ter verbetering van 
de slechte sociaal-economische 
situatie in Den Haag door het kabinet 
op de meest minimale wijze uitge-
voerd. Terecht hebben de vertegen-
woordigers van de Haagse regio 
bezwaren gemaakt tegen het 
uitgangspunt dat de uitvoering van 
de motie geen extra geld mag 
kosten. 

Op die manier is het ondenkbaar 
dat zelfs ook maar een begin kan 
worden gemaakt met, zoals in het 
spreidingsplan staat, een omvangrijke 
herplaatsingsoperatie in Den Haag. 
Hoe ziet de staatssecretaris van 
Economische Zaken dit? Ik pleit 
opnieuw voor een effectief, algemeen, 
regionaal, sociaal-economisch beleid 
met bevoegdheden voor provincies 
en gemeenten. Ik pleit dus uitdrukke-
lijk niet voor evenementhal-achtige 
moties. Zulke keuzen behoort te 
Kamer niet te maken, maar de 
gemeenten en de provincies. 

D 
De heer Janmaat: Mijnheer de 
Voorzitter! De politieke partijen 
spelen dikwijls met belangen van 
groepen uit onze samenleving en 

soms met bedrijven. Dat zien wij 
vandaag gebeuren met de PTT. Zal 
een aantal jaren geleden vooral door 
politieke partijen die het Noorden van 
ons land wilden ontwikkelen, gedacht 
zijn aan de spreiding van de PTT, dan 
kan nu vastgesteld worden, wat toen 
ook in ieder geval bekend mocht 
worden verondersteld, nl. dat de 
economische ontwikkeling niet 
bevorderd wordt door ambtenaren 
diensten te spreiden. 

Het Noorden had zich horen te 
ontwikkelen ten gevolge van de 
gigantische aardgasbel die daar in de 
grond zit. De winsten daarvan 
hadden in eerste instantie gebruikt 
moeten worden voor de ontwikkeling 
van het Noorden. Dat heeft de 
VVD-top over het hoofd gezien. 
Hoogstwaarschijnlijk zal hun dat 
intern nog kwalijk zijn genomen. 
Vandaar dat men in die partij de 
visie van de Partij van de Arbeid is 
gaan overnemen, vooral om de 
spreiding van de ambtenarendiensten 
naar het Noorden door te zetten. 

Wat zien wij nu? Dat was toch ook 
buitengewoon gemakkelijk te 
voorzien: een ambtenarenstad als 
Den Haag die nauwelijks economische 
mogelijkheden heeft, zakt daardoor in 
elkaar 

De heer De Beer komt nu met allemaal 
mooie plannen. Zo langzamerhand 
mag je toch wel somber gaan 
denken. Als de PTT het al zo buiten-
gewoon moeilijk heeft door die 
spreiding, is het dan soms de 
bedoeling, door nu herstructurering 
op te leggen, dat de PTT het zo 
moeilijk krijgt dat zij rijp is voor 
privatisering? Heeft de heer De Beer 
misschien al gedacht aan het 
Congresgebouw als het nieuwe 
gebouw voor het bestuur? Voor dat 
gebouw had hij al plannen. Misschien 
past dit er ook bij. 

Intussen is het wel duidelijk dat de 
belangen die bij het bedrijf zelf 
spelen, helemaal niet staan voor een 
voortzetting van het beleid dat de 
regering, schijnbaar onder grote druk 
van de Kamer, heeft vastgesteld en 
aan het uitvoeren is. De grootste 
regeringsfractie, het CDA, komt er 
niet vanaf door te zeggen dat de 
regering haar eigen beleid niet moet 
afstemmen op dat van de Kamer en 
dat de regering, als de Kamer het er 
niet mee eens is, maar moet opstap-
pen. De regering moet haar eigen 
visie uitvoeren. Wij kunnen in de 
brief lezen dat die visie niet is 
voortzetting van dit beleid. Het lijkt 
mij zinnig om de gelden die nu 
worden uitgetrokken voor de sprei 
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ding, in te zetten om de spreiding 
ongedaan te maken. Misschien is dat 
het beste plannetje voor de Haagse 
regio. 

D 
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris en ik 
zijn blij met de adhesie, die weliswaar 
niet door elke geachte afgevaardigde 
is uitgesproken, met het spreidings-
plan dat ter tafel ligt. Dit spreidings-
plan, waarvan was toegezegd dat het 
voor april naar de Kamer zou worden 
gestuurd, is een gigantische prestatie 
van de PTT geweest. Het is ook zeer 
loyaal uitgevoerd. Ik hecht eraan om 
ook vanaf deze plaats daarvoor mijn 
waardering uit te spreken. 

Over het spreidingsplan zelf zijn 
niet zoveel opmerkingen gemaakt. 
De opmerkingen zijn veeleer gemaakt 
naar aanleiding van de brief bij dat 
spreidingsplan. Als ik de kernvraag 
samenvat, luidt die hoe het kabinet 
dit besluit zo kan verwoorden en 
deze brief kan schrijven. Hoe kunnen 
zulke grote twijfels worden uitgespro~ 
ken, terwijl heel duidelijk uit de brief 
en uit mededelingen daaromtrent 
blijkt, dat het kabinet wil doorgaan en 
zelfs zover wil gaan om f 2 0 miljoen 
extra beschikbaar te stellen? Waarom 
dat pessimisme? Is dat gerechtvaar-
digd, want het gaat uiteindelijk om 
de uitwerking van het eigen voorstel 
van november 1984? Zou je niet 
moeten concluderen, zo heb ik van 
veel leden begrepen, dat het eigenlijk 
niet kan? Menig geachte afgevaardig-
de heeft gezegd dat wij dat dan 
moesten zeggen en zelf de verant-
woordelijkheid daarvoor moesten 
nemen. Nu wordt in de brief de 
verantwoordelijkheid bij de Kamer 
gelegd. Zo hebben althans een aantal 
afgevaardigden de brief gelezen. 

In de Bijbel staat een spreuk: 
'Vrees niet, geloof alleenlijk'. In vele 
situaties is deze spreuk wellicht van 
toepassing. Als wij over deze 
operatie spreken, is die een schrale 
troost, een strohalm die zeker niet als 
beleidsinstrument mag worden 
gehanteerd. 

Ik wil de zaak nog even recapitule-
ren. Op 6 november van het vorige 
jaar hebben de staatssecretaris en ik 
de Kamer in een brief laten weten, 
dat het besluit van het kabinet over 
de spreidingsoperatie was genomen. 
In die brief is uiteengezet waarom tot 
deze spreidingsvariant gekomen is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook uit die 
brief bleek dat het geen gemakkelijk 

Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat 

besluit was maar dat wij meenden, 
alle positieve maar ook de vele 
negatieve kanten overwegende, dat 
het verantwoord was om die weg op 
te gaan. Ook toen - ik herhaal dat -
is niet onder stoelen of banken 
gestoken dat de operatie op zich zelf 
verre van eenvoudig zou zijn, 
allereerst verre van eenvoudig voor 
het staatsbedrijf der PTT. Dat is 
overigens ook door veel leden 
herhaald in het debat. Desalniettemin 
heeft het kabinet besloten om door te 
gaan. De Kamer heeft dat besluit 
onderstreept en zelfs aangescherpt. 
Er zijn toen een aantal moties 
aangenomen die niet voor tweeërlei 
uitleg vatbaar zijn. 

Ik noem bij voorbeeld de motie 
onder stuk nr. 79 van de heren 
Eversdijk en De Beer waarin aan de 
regering verzocht werd, er met name 
op toe te zien dat in het uitvoerings-
besluit dusdanige maatregelen 
zouden worden opgenomen dat zou 
worden gewaarborgd dat de hoofd-
zetel in Groningen ook daadwerkelijk 
het volwaardig besliscentrum van de 
PTT zou zijn. Een andere motie van 
dezelfde leden vroeg om bij de 
invulling van het uitvoeringsplan 
ervan uit te gaan dat afgeronde 
levensvatbare organisatorische 
eenheden naar Groningen zouden 
worden overgeplaatst. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat zijn 
duidelijke uitspraken waar een 

kamermeerderheid zich achter heeft 
geschaard. Na het debat dat daarover 
heeft plaatsgevonden, is de PTT aan 
de slag gegaan om tot de uitwerking 
van het besluit te komen. De begelei-
dingscommissie - ook dat was toen 
met de Kamer afgesproken - heeft de 
gehele operatie en uitwerking 
begeleid en becommentarieerd. 
Zoals de Kamer heeft gezien, is men 
op tijd de belofte nagekomen. 

Welnu, als je de uitwerking onder 
ogen krijgt, blijkt dat het toch wat 
gemakkelijker praten is over een 
aantal essentiële zaken die in zo'n 
uitwerking aan de orde komen. Bij de 
uitwerking is een stuk duidelijker 
naar voren gekomen wat het in 
november genomen besluit daadwer-
kelijk voor het bedrijf betekent. Dat is 
geen gevoelsmatige uiting die ik nu 
doe maar dat is een feitelijke 
constatering op het moment dat er 
een uitvoeringsplan op tafel ligt waar 
veel meer gegevens inzitten. Nu kan 
ook veel meer met reden gezegd 
worden hoe de vlag er voor staat. 

Mijnheer de Voorzitter! Mochten 
we al zelf niet tot zo'n conclusie 
komen - ik mag aannemen dat ook 
de leden van uw Kamer tot zo'n 
conclusie komen bij de uitwerking -
dan is het commentaar van de 
begeleidingscommissie inderdaad 
een heel duidelijk commentaar. De 
begeleidingscommissie spreekt 
immers van: 'het lijkt nauwelijks van 

Tweede Kamer 
28 maart 1985 PTT-spreidingsplan 4404 



Smit-Kroes 

realisme getuigend, de komende 
jaren een goed functionerend 
concernsbesturingscentrum te 
verwachten'. 
Verderop gaat men door: 'zelfs als 
aan enkele voorwaarden wordt 
voldaan, dan nog vindt de commissie 
het niet mogelijk om een eindoordeel 
uit te spreken'. Dat betekent dat er 
niet een eindoordeel in positieve 
maar ook niet in negatieve zin uit te 
spreken is. 

Ik meen dat het van wijsheid 
getuigt van de begeleidingscommis-
sie, ziende hoe moeilijk de operatie 
is, om toch deze opmerkingen te 
maken. Die uitspraak van de begelei-
dingscommissie kunnen wij niet, 
omdat zij ons misschien niet zo 
uitkomt, zo maar naast ons neerleg-
gen. Ook over de kosten wordt door 
de begeleidingscommissie gezegd, 
dat de raming boven het beschikbaar 
gestelde bedrag uitkomt, terwijl met 
enkele soorten kosten geen rekening 
is gehouden. Dit is niet anders dan 
een feitelijke weergave van de 
berekeningen zoals die in het 
spreidingsrapport naar voren 
gekomen zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Als je 
dusdanige gegevens voor je gelegd 
krijgt, dan zijn daaronder een aantal 
nieuwe feiten. 

De Kamer kan en mag mijns 
inziens niet van ons verwachten dat 
wij voor deze nieuwe feiten de kop in 
het zand steken. Het ging om een 
concrete uitwerking van het besluit 
op hoofdlijnen. Daarover hadden wij 
het vorig jaar november. Als je die 
concrete uitwerking voor je ziet, kun 
je niet anders dan een herbezinning 
overwegen. Zo iets mag men niet 
uitsluiten. Dat is de teneur die in de 
brief is neergelegd. Ook wij hebben 
ons bezonnen op de vraag: is dit de 
weg waarop wij moeten doorgaan? 

Uit de eindconclusie van de brief 
heeft men kunnen opmaken dat het 
kabinet, onder de voorwaarden die in 
de brief zijn weergegeven, kiest voor 
het doorgaan van het plan Daarbij 
blijft overigens de grote verantwoor 
delijkheid gelden voor de bewindslie-
den die voor dit plan als eersten 
aanspreekbaar zijn. Zij zullen nauwlet 
tend op de uitvoering van het 
voorgestelde moeten toezien. In de 
weg die wij verder te gaan hebben 
om het plan tot uitvoering te brengen, 
zal steeds weloverwogen nagegaan 
moeten worden waar zich knelpunten 
voordoen. 

Mijnheer de Voorzitter! In de 
begeleidingscommissie hebben niet 
alleen vertegenwoordigers van 

toporganisatie en adviesbureaus een 
plaats. Ook zeer kundige en hoge 
ambtenaren maken deel uit van deze 
commissie. Ik vind daarom dat wij een 
indringend commentaar, omdat het 
ons niet goed zou uitkomen, niet naast 
ons neer mogen leggen. 

Misschien mag ik in dit verband op 
de laatste opmerking uit het rapport 
van de begeleidingscommissie 
wijzen. Aan het eind van haar 
commentaar merkt zij op dat het haar 
in de afgelopen maanden gaandeweg 
duidelijker is geworden dat het 
gelijktijdig toepassen van twee 
geheel verschillende concepties 
organisatorisch gezien op grote 
bezwaren stuit. Men doelt daarbij 
uiteraard op enerzijds het besliscen-
trum en anderzijds op de concepties 
van de afgeronde organisatorische 
eenheden. Deze feitelijke constatering 
impliceert dat een extra beroep 
wordt gedaan op de leiding van de 
PTT om in een zoveel mogelijk 
werkbare situatie te blijven opereren. 
Ik denk dat menigeen in deze Kamer 
zich dat ook tijdens het novemberde-
bat heeft gerealiseerd. 

De heer Van der Doef (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dit 
wat te gemakkelijk gesteld. De 
bedoelde commissie doet zeer 
verantwoord feitelijke constateringen. 
Die opdracht had zij ook. De consta-
teringen zijn echter van een strekking 
en een betekenis die tot iets meer 
moeten leiden dan de drie elementen 
die in de stukken worden genoemd. 
Twee elementen hebben betrekking 
op de financiën. Bij het derde wordt 
gezegd dat de PTT vooral aandacht 
moet besteden aan de uitwerking van 
de besturingsmiddelen. 

Dat is toch niet reëel ingaan op de 
constateringen van de begeleidings-
commissie! Een dergelijke constate-
ring vraagt toch om andere maatre-
gelen en om andere voorzieningen. 
Op zijn minst zou de minister de 
Kamer moeten laten weten of zij het 
met deze constateringen eens is. Zij 
zegt echter alleen dat zij ze wat 
optimistisch vindt. Dat moet ertoe 
leiden dat er voor haar nog meer 
reden is om meer te doen dan nu uit 
de brief blijkt. Hoe kan zij een 
dergelijke opmerking nu aan het 
adres van de PTT doen? 

Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! Er dreigt een misverstand 
te ontstaan. Nu wordt uit mijn 
woorden opgemaakt dat ik de PTT 
met de moeilijkheden laat zitten. Als 
ik van iets overtuigd ben, dan is het 

wel van het feit dat het hierbij om 
een gezamenlijke operatie zal 
moeten gaan. Ik denk daarbij niet 
alleen aan de leden van de PTT-top 
maar ook aan al degenen die bij deze 
operatie betrokken zijn. Deze 
gezamenlijke operatie zal moeten 
worden gedragen door de PTT en 
door de politiek verantwoordelijke 
bewindslieden. Op dit punt wil ik dus 
geen enkele twijfel laten bestaan: het 
dient een gezamenlijke operatie te 
zijn. 

Als echter vanuit de politieke 
invalshoek de besluitvorming luidt 
zoals die luidt, zal dit een extra 
belasting betekenen voor de PTT-top. 
Daarover mag ook geen misverstand 
bestaan. Het gaat hierbij dus om 
twee concepties, om het nu maar 
even zwar tw i t te stellen. Enerzijds 
gaat het om afgeronde eenheden en 
anderzijds om de heel duidelijk eis 
vanuit de politiek: de PTT verblijden 
met het besliscentrum. Het kan dan 
niet anders dat uiteindelijk de 
PTT-top deze twee zeer moeilijke 
zaken toch zal moeten realiseren met 
hulp en steun van de politiek verant-
woordelijke bewindslieden. Er is geen 
enkele twijfel over dat het niet om 
een afschuiven gaat. De staatssecre-
taris en ik nemen de volledige 
verantwoordelijkheid betreffende het 
gezamenlijk met de PTT verwezenlij-
ken van deze operatie. 

De heer Eversdijk (CDA): Ik ben 
zeer gelukkig met deze duidelijke 
uitspraak, maar ik vraag mij nu toch 
af of het niet beter c.q. verstandiger 
ware geweest dat ook nog eens 
keihard in die brief te zetten. Ik heb 
er natuurlijk geen bezwaar tegen dat 
in de brief meer dan een volle 
bladzijde besteed wordt aan een 
exegese van hetgeen de begeleidings-
commissie heeft gezegd. De regering 
zegt dan niet - daar heb ik bezwaar 
tegen - dat zij het niet eens is met de 
begeleidingscommissie om haar 
eigen redenen. Het enige wat de 
regering zegt is: het kabinet heeft 
overwogen dat de Kamer heeft 
uitgesproken dat aan de operatie niet 
mag worden getornd en daarom 
heeft het kabinet besloten het door te 
zetten. 

Het kabinet heeft dus niet besloten 
door te zetten omdat het, alles 
overwegende, toch zelf vindt dat het 
moet gebeuren. Ik begrijp nu van de 
minister dat ik dat verkeerd begrijp, 
dat de volle verantwoordelijkheid 
door het kabinet en de bewindslieden 
wordt genomen en dat zij van harte 
en met enthousiasme achter deze 
spreiding gaan staan. 
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Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! Het ontbreekt de heer 
Eversdijk niet aan mensenkennis, 
zoals gebruikelijk. Nu heel serieus, 
het gaat erom dat je dit soort 
feitelijke constateringen voor je krijgt 
van niet de eerste de beste. Ik neem 
aan dat de heer Eversdijk en ik het 
zeer snel met elkaar eens zijn dat het 
een club zeer deskundige mensen is, 
die in niet mis te verstane taal in 
dezen uitspraken heeft gedaan. Dat is 
reden geweest voor de staatssecre-
taris en mij zelf, maar ook voor het 
kabinet, om ons opnieuw te bezinnen 
op de vraag, of dit een verantwoorde 
weg is om de spreidingsbelofte aan 
het noorden in te vullen. Niet de 
spreiding staat ter discussie, niet de 
spreiding is aanleiding geweest voor 
een herbezinning. Neen, aanleiding 
voor een herbezinning op deze weg 
is geweest of datgene wat bij de 
uitwerking van het plan in november 
in grote lijnen is besproken al dan 
niet moet worden geamendeerd. 

Bij die grondige bezinning die heeft 
plaatsgevonden is natuurlijk aan de 
orde - u zou ons op dat punt terecht 
verwijten kunnen maken - de vraag 
of er politieke ruimte is. De Kamer 
heeft in november buitengewoon 
duidelijk gesproken en heeft buiten-
gewoon duidelijke voorwaarden 
gesteld: het aantal, het bedrag en het 
karakter van dat aantal in de organi-
satievorm en in het functioneren van 
de PTT. Ik stel vast dat de politieke 
ruimte uiterst beperkt is. Dat is ook 
mede reden geweest voor het 
kabinet om te zeggen: als wij ons op 
deze manier op de 250 miljoen 
vastprikken, terwijl binnen die 
moeilijke twee concepties verenigen-
de opstelling in het spreidingsplan 
met 270,3 miljoen de kans bestaat dat 
het te realiseren is zoals de Kamer 
het ook heeft uitgesproken, is dat 
inderdaad het zoeken binnen zeer 
nauwe marges naar datgene waarop 
de meerderheid in de politiek zich 
zou kunnen vinden. 

Juist omdat het zo'n politiek 
gevoelige materie is, lijkt het mij 
buitengewoon aan de orde dat wij in 
de brief geen omwegen bewandelen. 
Wij hebben geen omwegen bewan-
deld wat betreft het moeilijke pad wat 
te gaan is. Wij hebben geen omwegen 
bewandeld betreffende de toch te 
zware last die op de schouders van 
de PTT wordt gelegd. Wij hebben ook 
geen omweg bewandeld ten aanzien 
van hetgeen binnen de ruimte nog 
wel en niet meer mogelijk is. Dat is 
het karakter van de brief en niets 
anders. Het is niet het weglopen voor 

verantwoordelijkheid, maar ook niet 
het weglopen voor de verantwoorde-
lijkheid de Kamer te informeren op 
deze manier, waarop de Kamer recht 
heeft. U zou ons nu of later terecht 
kunnen verwijten: had ons dat dan 
maar gezegd, dan had dat wellicht 
een overweging kunnen zijn. Alles 
wat wij weten is nu op tafel gekomen, 
zowel de zorgen die wij hebben als 
de grote consequenties en het pad 
dat af te leggen is in de komende 
jaren om dit te realiseren. 

De heer Schutte (GPV): Na deze 
kanttekeningen naar alle kanten, is 
dus de conclusie van de minister - ik 
vind die conclusie niet met zoveel 
woorden in het stuk terug, maar zij 
spreekt haar nu uit - dat het voorstel 
zoals het er nu ligt is naar de mening 
van het kabinet een verantwoorde 
invulling is van de spreidingsoperatie. 
Dat bevestigt zij dus? 

Minister Smit-Kroes: Hiervoor is 
het kabinet bereid, de verantwoorde-
lijkheid op zich te nemen, waarbij 
vastgesteld dient te worden dat de 
politieke ruimte om een variant te 
kiezen die wat minder risico's in zich 
zou dragen, niet aan de orde lijkt te 
zijn, want dan zouden wij terugkomen 
bij de C-variant. Als er over iets geen 
onduidelijkheid heeft bestaan, dan is 
het over de haalbaarheid van de 
C-variant in de politiek. 

De heer Schutte (GPV): Het nemen 
van de verantwoordelijkheid betekent 
dan uiteraard dat u het, met inacht-
neming van alle door u genoemde 
beperkingen, een verantwoord 
besluit vindt. Als dat niet zo is, neemt 
u immers die verantwoordelijkheid 
niet op u. 

Minister Smit-Kroes: Omdat dit een 
zeer indringende vraag van de 
geachte afgevaardigde is, luistert het 
antwoord nauw. Met inzet - dat bent 
u overigens van deze bewindslieden 
gewend - zullen wij samen met de 
PTT deze operatie ter hand nemen. 
Dat ontheft ons uiteraard niet van 
zorg voor het afleggen van het pad, 
maar dat gebeurt wel meer in het 
leven. Soms zijn wegen moeilijk, 
maar wel begaanbaar. 

De heer Schutte (GPV): Deze inzet 
vloeit voort uit geloof in de realiteits-
waarde van deze oplossing. 

De heer Eversdijk (CDA): Het is een 
smalle weg, maar de smalle weg is 
de beste. 

De heer Van der Doef (PvdA): Is het 
ontbreken van de politieke ruimte om 
iets anders voor te stellen, de enige 

reden waarom er ligt wat er ligt? Ik 
nodig de regering niet uit om een 
ander standpunt in te nemen. Ik 
nodig de regering een- en andermaal 
uit om wat wij gezamenlijk willen, 
mogelijk te maken. Ik verwijt u dat u 
dat niet doet. Ik snap niet waarom u 
alleen een beroep doet op uw 
waarneming dat er geen politieke 
ruimte is, want daarin ligt eigenlijk 
altijd besloten: ' Breek mij de bek 
niet open, want ik zou eigenlijk wel 
wat anders willen'. U wordt wel de 
bek opengebroken, want wij hebben 
er recht op te weten, wat u zou willen 
dat er gebeurt, omdat u niet alleen 
verantwoordelijkheid draagt voor de 
spreiding, maar ook voor het goed 
functioneren van het gehele bedrijf. 
U bent meer dan iemand anders in 
dit Huis, ook verantwoordelijk voor 
het spanningsveld. 

Minister Smit-Kroes: Vandaag is 
niet aan de orde wat ik zou willen dat 
er gebeurt, want lieverkoekjes 
worden in het leven niet gebakken. 
Aan de orde is of de staatssecretaris 
en ik de verantwoordelijkheid 
hiervoor op ons durven nemen. U 
kunt uit onze brief en onze reactie 
hedenmiddag opmaken dat wij dat 
doen en dat u ervan uit kunt gaan dat 
het daarbij gaat om een verantwoor-
delijkheid van 100%. U weet uit het 
vorige debat dat er varianten zijn die 
minder risico's voor de PTT met zich 
brengen en die dus waarschijnlijk ook 
wat minder risico's voor het functio-
neren van het bedrijf met zich 
brengen. Ik vertel hierbij niets 
nieuws, want ik herinner mij dat de 
heer Van der Doef dit met zoveel 
woorden zelf heeft gezegd. 

Mevrouw Eshuis (CPN): Geldt die 
100%-verantwoordelijkheid ook voor 
het financiële plaatje uit de brief? 

Minister Smit-Kroes: Ik ben ervan 
overtuigd dat de financiële conse-
quenties van deze variant, zoals zij 
nu, voor zover dat op dit moment 
mogelijk is, zijn weergegeven, zeer 
nauwgezet zijn weergegeven. Omdat 
het organisatie-adviesbureau 
Berenschot en deskundigen van de 
PTT daarover ook hun hoofd hebben 
gebogen, kunnen wij ervan uitgaan 
dat ijs en weder dienende dit een 
haalbare zaak zou moeten zijn. Een 
van de duidelijke uitspraken uit de 
brief is dat het kabinet de mening 
van de Kamer deelt dat het aantal 
van 2200 een afgesproken aantal is. 
Het kabinet is bereid geweest om de 
250 min. op te hogen tot 270,3 min. 
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Er moet een limiet gesteld worden. 
Wij hebben te veel recente ervaringen 
met het verschijnsel dat elke keer 
een plakje meer betekent dat er 
uiteindelijk aanzienlijk meer komt. 
Dat is de reden geweest waarom het 
kabinet tot het oordeel is dat het 
voor dit bedrag gerealiseerd moet 
kunnen worden. Indien onverhoopt 
het bedrag hoger wordt, dient 
vervolgens het aantal bezien te 
worden. Ik deel de mening van de 
heren De Beer en Eversdijk dat dit 
wel eens een omgekeerde werking 
kan hebben. Je kan nu eenmaal geen 
omelet maken zonder eieren te 
breken. 

Wij moeten nu duidelijkheid geven 
over het bedrag, want anders 
vervallen wij weer in een heilloze 
discussie. De mogelijkheid dat aan 
dit bedrag nog kleine beetjes meer 
worden toegevoegd, is niet in de 
besluitvorming van het kabinet terug 
te vinden en kan niet als zodanig 
gegarandeerd worden; sterker nog, 
het zal zelfs niet geaccepteerd 
worden. Daarover kan dus geen 
enkel misverstand bestaan. Alles zal 
erop gericht moeten zijn een en 
ander te realiseren voor een bedrag 
van 270,3 miljoen gulden. Dat is het 
topbedrag en meer niet. Terecht is 
door de geachte afgevaardigden de 
heren Schutte en Van Rossum 
gezegd dat er straks ten aanzien van 
de operationale kosten nog een 
rekening komt. Daarover moeten wij 
elkaar ook geen sprookjes vertellen. 
Voornoemd bedrag is het topbedrag 
voor de uitvoeringskosten. Als het 
onverhoopt hoger wordt, moet het 
aantal aan de orde gesteld worden. 

Ik kom tot aan de opmerkingen van 
mevrouw Eshuis. Het standpunt van 
haar fractie is overduidelijk en is dat 
overigens door de jaren heen ook 
geweest. Zij heeft gevraagd of er een 
extra belastende werking op de 
spreiding zal uitgaan van de nieuwe 
mededeling over de leverantie die 
gedaan zal worden in de telecommu-
nicatiesfeer. Neen, de verzwaring die 
op kan treden door drie verschillende 
leveranciers, is niet van dusdanige 
omvang dat het ook maar enig effect 
op de spreidingsoperatie kan 
hebben. 

Ik hoop dat de heer Nypels ervan 
overtuigd is dat er in de brief 
allerminst van afschuiven sprake is. 
Hierbij is evenwel aan de orde onze 
opvatting dat de Kamer recht heeft 
op alle informatie waarover wij 
beschikken, zodat zij tot een verant-
woorde besluitvorming kan komen. 

Ik heb de heer Eversdijk zojuist al 
impliciet geantwoord met mijn 
opmerking dat het bedrag van 270,3 
miljoen gulden de limiet is. Hij heeft 
opgemerkt dat voor een verhoging 
daarboven geen tariefsverhogingen 
mogen worden aangewend. Daarover 
behoeft de heer Eversdijk zich geen 
zorgen te maken, want boven de 
270,3 miljoen gulden wordt niet 
uitgekomen. Dat zou namelijk in 
strijd zijn met het kabinetsbesluit. 

Ik wil hieraan toch een opmerking 
toevoegen. Er heerst nog wel eens 
het misverstand dat wanneer de PTT 
positieve resultaten behaalt, daarover 
binnen de PTT beschikbaar wordt. Er 
is heel duidelijk afgesproken dat de 
bedrijfsresultaten afvloeien in de 
algemene middelen. Op het moment 
dat uit de bedrijfsresultaten andere 
zaken bekostigd worden door de PTT, 
komen er elders minder middelen, in 
dit geval bij de algemene middelen. 
In de termen van vandaag moeten er 
dan of meer ombuigingen of meer 
bezuinigingen komen. 

De heer De Beer is wat verbaasd 
over de post onvoorzien. Men zal zich 
ongetwijfeld herinneren dat in een 
interruptiedebat heel duidelijk is 
gesteld dat een post onvoorzien bij 
een operatie als waarover wij 
spreken, zeer voor de hand ligt. Dat 
het beschikbare bedrag het bedrag 
waarover wij toen hebben gesproken 
niet te boven gaat, is duidelijk 
geworden. 

De heer De Beer (VVD): Mijn 
verbazing was niet zozeer gelegen in 
het feit dat er een post onvoorzien 
was. Daarover heb ik mijn verheugenis 
uitgesproken. Mijn verbazing was 
gebaseerd op het feit dat de regering 
bij het vorige debat, vier maanden 
geleden, zei: f 2 5 0 min. en geen cent 
meer. Nu is het f 2 7 0 min. en geen 
cent meer. 

Minister Smit -Kroes: Zo blijft het in 
elk geval niet gaan! Het kabinet heeft 
heel duidelijk gezegd dat de f 2 5 0 
min. het plafond is. Waarom is nu 
gekomen tot f 2 7 0 min., een ophoging 
met f 2 0 min.? Gezien het besliscen-
trum in Groningen en de afgeronde 
organisatorische eenheden in de 
uitwerking van het plan, kon het met 
deze uitwerking. Met f 2 0 min. kon 
dus aan de voorwaarde van de 
Kamer voldaan worden. Ik wil er 
geen misverstand over laten bestaan: 
één keer betekent niet dat het altijd 
zo gaat. Er is dus geen open-eind-re-
geling ten aanzien van de spreidings-
operatie. De Kamer heeft met 
open-eind-regelingen al voldoende 
leergeld betaald, en zij niet alleen! 

De heer Schutte heeft gevraagd 
hoe de declarabele kosten voor 1984 
worden verwerkt. Betekent dit dat 
het bedrag van f 2 7 0 min. al over-
schreden is? Het is bijna overbodig 
om hierop te antwoorden; dit gezien 
mijn eerdere antwoord. De declarabe-
le uitgaven die in 1984 zijn gedaan, 
en waarvan de hoogte thans wordt 
vastgesteld, hebben betrekking op 
het maximale bedrag van f270 ,3 
min. 

De heer Schutte (GPV): Op zichzelf 
is het een logische verklaring, maar 
ik begrijp de zin niet die halverwege 
pag. 2 staat. Daar staat dat bij het 
bedrag van f270,3 min. nog geen 
rekening is gehouden met het feit dat 
nog niet is vastgesteld welk deel van 
het bedrag van f 2 5 min. dat voor 
1984 is uitgetrokken door de PTT 
daadwerkelijk is besteed aan de 
declarabele spreidingskosten. Wat is 
de functie van die vermelding dan? 

Minister Smit -Kroes: Voor 1984 is 
f 25 min. in de uitwerking opgenomen. 
Op het moment dat wij de brief 
schreven, was het nog niet duidelijk 
of dat het bedrag zou worden, of dat 
het lager of hoger zou zijn. In ieder 
geval kan men ervan uitgaan dat de 
declarabele kosten van 1984 in het 
bedrag van f270,3 min. zullen 
worden opgenomen. Er zal geen 
overschrijding plaatsvinden. 

De heer Schutte (GPV): Dat is dus 
een nieuwe ontwikkeling na 12 maart 
jongstleden toen de brief werd 
geschreven. 

Minister Smit -Kroes: Ja. 
Dan kom ik te spreken over de 

alinea die is gewijd aan de activiteiten 
van de commissie-Steenbergen. 
Niemand, zelfs de voorzitter van de 
commissie-Steenbergen niet, is op 
dit moment in staat om concreet aan 
te geven hoe de rapportage aan het 
eind zal zijn. De commissie is niet 
voor niets bezig. Er zal iets op tafel 
komen. Dat kan verstrekkende 
gevolgen hebben, maar het is niet 
nodig. 

De commissie heeft haar werkzaam-
heden aangevat met instemming van 
de Kamer. Het gaat om het PTT-bedrijf 
en daarom is een vermelding in de 
brief op zijn plaats. Er vindt dus geen 
concrete aanwijzing plaats. Wi j 
hopen dat de commissie de werk-
zaamheden in de zomer zal afronden. 
Wij hebben niets anders gedaan dan 
gesignaleerd dat niet alleen de 
spreidingsoperatie aan de orde is bij 
het PTT-bedrijf, maar ook een aantal 
andere operaties, bij voorbeeld het 
onderzoek van deze commissie. 
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De heer Van der Doef (PvdA): Ik 
heb gewezen op de mededeling van 
de directeur-generaal aan zijn 
personeel. In zijn brief staat letterlijk: 
'Zou echter van buitenaf aanzienlijk 
op de taak functie van de PTT 
worden ingegrepen, bij voorbeeld 
door aanbevelingen van de commis-
sie-Steenbergen, dan is bijstelling van 
de plannen (de spreidingsplannen) 
onontkoombaar.'. Deelt de minister 
deze opvatting? 

Minister Smit-Kroes: Ik vind het 
veel te vroeg om daarover ook maar 
enige uitspraak te doen. Dan prelu-
deren wij op de uitkomsten van de 
commissie-Steenbergen en op de 
discussie in het kabinet naar aanlei-
ding van die uitkomsten. Vervolgens 
preluderen wij op de uitkomsten van 
een discussie daarover in het 
parlement om dan ten slotte met 
elkaar vast te stellen of dat wel of 
niet veel of weinig effect zou kunnen 
hebben. De uitspraak van de direc-
teur-generaal is zeer voorstelbaar, 
maar het is nog veel te vroeg om 
daaraan ook maar enige politieke 
uitspraak vast te knopen. 

De heer Van der Doef (PvdA): Ik 
vraag ook niet zozeer om een 
politieke uitspraak. De Kamer heeft 
een motie aangenomen waarin iets 
dergelijks wordt gevraagd. Nu is er 
een duidelijk signaal van de directie. 
Zij zegt: wij voeren het spreidingsplan 
uit, want het kan, maar wijziging is 
onontkoombaar als, bij voorbeeld op 
grond van de studie van de commis-
sie-Steenbergen, aanzienlijk wordt 
ingegrepen in taak en functie. Ik wil 
graag weten of de minister dat ook 
zo ziet. De Kamer ziet dat wel zo. 
Daarover hebben wij een uitspraak 
gedaan. 

Minister Smit -Kroes: Wij komen op 
deze manier in een wat academische 
discussie terecht, want wij zullen dan 
eerst moeten uitmaken wat in dezen 
'aanzienlijk' zou zijn. Wij moeten 
allemaal toch het geduld kunnen 
opbrengen af te wachten wat de 
werkzaamheden van de commissie-
Steenbergen opleveren. Als zij 
inderdaad deze zomer haar eindrap-
port uitbrengt dan heeft zij waarachtig 
een huzarenstuk geleverd. Wi j zullen 
dan zo snel mogelijk daarover 
moeten discussiëren opdat er in 
ieder geval duidelijkheid en zekerheid 
komt, niet in de laatste plaats voor de 
PTT. Ik ben het namelijk met de 
geachte afgevaardigde eens dat bij 
dit soort operaties altijd onrust zal 
ontstaan. 

Ik vat mijn eerste termijn samen. Ik 
vond de uitspraak van de heer 
Lankhorst heel juist: er is geen weg 
terug voor de spreiding. Daarover 
behoeft geen enkel misverstand te 
bestaan. Wij hebben een route 
uitgestippeld die verre van gemakke-
lijk is. Het valt echter te doen onder 
de vermelde voorwaarden en binnen 
de politieke ruimte die ons gegeven 
is. Onze inzet blijft een concernbestu-
ringscentrum in Groningen in de 
uitvoeringsvariant zoals wij dat eind 
vorig jaar hebben afgesproken. Wij 
kunnen daarvoor nooit voor 100% 
garanties geven. De staatssecretaris 
en ik hebben gezegd er met alle 
kracht naar te zullen streven. De PTT 
heeft daar, met onze steun, ook ja op 
gezegd. Daarom zullen wi j , met de 
waarschuwing van de begeleidings-
commissie in het achterhoofd, alles 
moeten doen wat ons te doen staat. 

Wij hebben geen verstoppertje 
willen spelen en wij willen geen 
verstoppertje spelen. Wij zullen de 
Kamer op de hoogte houden van alle 
problemen die wij tegen zullen 
komen. De Kamer kan ervan overtuigd 
zijn dat wij in ieder geval alle kaarten 
op tafel hebben gelegd. In de 
komende periode zullen wij via de 
begeleidingscommissie horen welke 
problemen zich voordoen bij de 
bestuurbaarheid en beheersbaarheid 
van het PTT-apparaat. Mocht het aan 
de orde zijn, dan zullen wij dat de 
Kamer laten weten. 

D 
Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! Een aantal 
leden van uw Kamer heeft nog nader 
geïnformeerd naar de Dienst Omroep-
bijdragen, die in het spreidingsplan is 
opgenomen. De DOB maakt deel uit 
van de door het bureau Berenschot 
ontwikkelde c-plus-variant. Die ligt 
deels ten grondslag aan het nu 
ingediende spreidingsplan. 

Waarom de DOB? Het is bij uitstek 
een op afstand bestuurbare eenheid. 
De werkzaamheden zijn niet vervloch-
ten in andere bedrijfsprocessen. Het 
vormt bij een volledige overplaatsing 
naar Groningen een afgeronde 
eenheid in aanvulling op het deel van 
de DOB dat daar reeds zit Daarom 
valt dit bij uitstek onder de criteria 
van het spreidingsplan en daarom is 
het er ook in opgenomen. Er zit 
immers ook al een aantal mensen 
van de DOB in Groningen. 

Open moet worden gezegd, dat 
een probleem is, dat deze dienst pas 
vrij recent voor deze spreidingsope-
ratie is aangewezen. Er moet daarom 

met grote zorgvuldigheid worden 
gelet op plaats, functie en andere 
mogelijkheden voor de mensen die 
eventueel niet mee willen. Dat heeft 
duidelijk onze aandacht. 

De heer De Beer vroeg, of de 
incassofunctie in gevaar kan komen. 
Alles wat gespreid wordt kan tijdelijk 
enige moeite hebben met bepaalde 
activiteiten en kan even onder druk 
staan, maar vanzelfsprekend zal bij 
de DOB alles in het werk worden 
gesteld, zoals bij alle te spreiden 
onderdelen, om dit zo min mogelijk 
van invloed te doen zijn op de 
werkzaamheden die men moet 
uitvoeren. 

De heer De Beer (VVD): U zegt dus 
met zoveel woorden: het kan een 
bezwaar zijn maar geen overwegend 
bezwaar. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! Het is geen 
overwegend bezwaar. 

Door mevrouw Eshuis en de heer 
Eversdijk is gevraagd, of deze 
spreiding niet erg moeilijk is, omdat 
er geen geclausuleerden bij de DOB 
zijn. Dit moet ik enigszins verduidelij-
ken. 

Alle medewerkers die na 1 
september 1976 bij de Centrale 
Directie van de PTT in dienst zijn 
genomen, zijn in wezen geclausuleerd, 
maar de DOB was niet opgenomen in 
het spreidingsplan van 1980. Op dat 
moment heeft de bedrijfsleiding van 
de PTT uitgesproken, dat hun 
rechtspositie overeenkomstig die van 
ongeclausuleerden zou zijn. Men zal 
waarschijnlijk toch wel naar de 
ambtenarenrechter gaan. Ik weet 
niet, hoe dat zal uitpakken. Daardoor 
kunnen de kostenconsequenties op 
dit moment ook niet duidelijk 
overzien worden. 

De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Concreet zijn er bij de 
DOB dus geen echt geclausuleerden, 
want die toezegging van de directie is 
toch een harde toezegging. Mijn 
volgende vraag is, of dat bedrag van 
f 20 miljoen realistisch is. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog 
geen enkel cijfer gezien van de 
kosten voor de spreiding van de DOB 
sec. 

De heer Van der Doef (PvdA): U 
hebt geen overleg met de dienstcom-
missie? 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! Het overleg 
met de dienstcommissie wordt 

Tweede Kamer 
28 maart 1985 PTT-spreidingsplan 4408 



Staatssecretaris Scherpenhuizen van Verkeer en Waterstaat 

Scherpenhuizen 

gevoerd door de directie. Ik wil nu 
een opmerking maken over het 
overleg dat men heeft met de 
dienstcommissies en de bijzondere 
commissies 

Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is toch niet realistisch 
te zeggen, dat als een dienst niet in 
het spreidingsplan is opgenomen, 
alle mensen die er na 1976 zijn 
komen werken automatisch eventueel 
voor spreiding in aanmerking komen, 
terwijl daar mensen heen zijn 
gegaan, die uit te spreiden afdelingen 
weggevlucht zijn? 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
gezegd, dat de tussen 1976 en 1 980 
in dienst gekomen mensen geclausu-
leerd zijn en na 1980 op grond van 
een beslissing van de directie niet, 
omdat deze dienst niet voor spreiding 
was aangewezen. 

Mevrouw Eshuis (CPN): De staatsse-
cretaris kan dan op zijn vingers 
natellen, dat het tot gigantische 
problemen zal leiden als juist die 
afdeling wordt overgeplaatst. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Het betekent, dat de staatssecretaris 
precies op zijn vingers kan natellen, 
dat met grote voorzichtigheid en 
behoedzaamheid met de DOB moet 
worden omgesprongen om de 
mensen maximaal te motiveren en 
maximale kansen te geven. 

Ik kom tot het formeel overleg van 
de directie. Vanaf het moment, dat 
de bedrijfsleiding van de PTT de 
opdracht had gekregen uiterlijk rond 
1 maart met het nieuwe spreidings-
plan te komen, heeft de bedrijfsleiding 
ernaar gestreefd dat te doen in nauw 
overleg met de centrales van 
overheidspersoneel. Zowel formeel 
als informeel is er overleg gevoerd 
met de bijzondere commissie. Ik kan 
de data noemen. Formeel is er een 
vijftal overleggen geweest. Ook de 
dienstcommissies zijn steeds 
geïnformeerd. Tijdens de bijeenkom-
sten met de bijzondere commissie is 
er steeds volledig opening van zaken 
gegeven en is ook ruimte geboden 
voor inbreng van de centrales. 

Van deze mogelijkheid heeft de 
bijzondere commissie aanvankelijk 
geen gebruik gemaakt, omdat zij zich 
met de gegeven opdracht niet kon 
verenigen. Pas op het laatste 
moment - op 25 februari 1 985 - na 
een nadrukkelijke uitnodiging heeft 
de bijzondere commissie commentaar 
op het spreidingsplan geleverd. Dit 

commentaar en dat van de dienscom-
missies zijn vanzelfsprekend in het 
spreidingsplan opgenomen als 
bijlage. 

Mijnheer de Voorzitter! De bijzon-
dere commissie heeft inmiddels de 
voorzitter van de advies- en arbitra-
gecommissie prof. dr. W. Albeda om 
advies gevraagd over een geschil 
tussen de bijzondere commissie en 
de bedrijfsleiding over de ruimte, 
waarbinnen het overleg over het 
spreidingsplan gevoerd moest 
worden. Het geschil daarbij is, dat de 
bedrijfsleiding van de PTT van 
mening is en was dat zij het overleg 
met de bijzondere commissie slechts 
kon en kan voeren binnen de uitgangs-
punten van het kabinetsbesluit, 
terwijl de bijzondere commissie van 
mening was - en is, neem ik aan - dat 
de bedrijfsleiding van de PTT een 
eigen verantwoordelijkheid in dezen 
heeft en daarmee ook ruimte heeft 
om met de bijzondere commissie 
overleg te voeren over de alternatie-
ven, die voornoemde uitgangspunten 
geheel of gedeeltelijk terzijde zouden 
kunnen stellen. 

Overleg over de uitvoering van het 
spreidingsplan zal uiteraard nog 
plaatsvinden. Nadat de Kamer zich 
over dit plan heeft uitgesproken, zal 
het overleg met de bijzondere 
commissie en de dienstcommissies 
zo spoedig mogelijk weer worden 
aangevangen. 

Ten aanzien van de vraag van de 
heer Schutte kan ik zeggen: naar de 
mening van de bedrijfsleiding van de 
PTT is er binnen de politieke voorwaar-
den maximaal overleg geweest. De 
vraag van de heer Nypels ten aanzien 
van de dienstcommissie te Groningen 
moet op dezelfde wijze beantwoord 
worden. 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de staatssecretaris 
zeggen waaruit het contact met de 
dienstcommissie uit Groningen tot nu 
toe heeft bestaan? Ik heb uit berichten 
van de dienstcommissie zelf begrepen 
dat dit contact vrijwel nooit plaats-
vindt. Dat is natuurlijk heel vreemd. 
Het betreft hier een van de kernpun-
ten, namelijk het contact met de 
vertegenwoordiging van het perso-
neel dat reeds is gespreid. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik weet de 
data van die contacten niet exact en 
ik weet ook niet hoeveel maal die 
contacten hebben plaatsgevonden. 
Vanuit de bedrijfsleiding van de PTT 
is mij gerapporteerd dat regelmatig 
overleg met 'Groningen' plaatsvindt 
en dat bij al die overleggen steeds 
duidelijk aandacht aan de spreiding 
wordt besteed. Tijdens mijn eigen 
bezoek aan Groningen is mij bevestigd 
dat men overleg over de spreiding 
heeft. Ik ben echter bereid om ook 
naar deze klacht te kijken. Ook 

Tweede Kamer 
28 maart 1985 PTT-spreidingsplan 4409 



Scherpenhuizen i 

hiervoor geldt, evenals voor de 
bijzondere commissie en de dienst-
commissie, dat het overleg weer zo 
snel mogelijk hervat moet worden. 

De heer Van der Doef (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! De staatsse-
cretaris heeft misschien begrepen i 
dat ik beoogde hem overleg met de 
dienstcommissie te laten voeren. Dit 
is niet helemaal uitgesloten, maar het 
gaat om het contact met de bedrijfs-
leiding. Ik heb ook gevraagd waarom 
de dienstcommissie op zijn minst het 
gevoel heeft dat er noch goed 
overleg is, noch dat er van hun 
ideëen, die nota bene sterk op het 
realiseren van de spreiding gericht 
zijn, goed gebruik wordt gemaakt. 
Het is de verantwoordelijkheid van de 
staatssecretaris om de bedrijfsleiding 
daarnaar te vragen. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! De bedrijfslei-
ding heeft gerapporteerd dat zij het 
overleg binnen de gestelde grenzen 
kan voeren. De bijzondere commissie 
en de dienstcommissie waren echter 
van mening dat vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid ook over andere 
mogelijkheden gesproken kon 
worden. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Van der Doef heeft gevraagd naar de 
verhoging van de ' volgbereidheid' 
naar aanleiding van de suggestie uit 
Groningen. Deze suggestie hield in 
dat nadere aandacht aan de functie-
wisseling geschonken moest worden 
met daaraan gekoppeld de vraag of 
dit voornemen zou worden uitgevoerd. 

Mijnheer de Voorzitter! De bedrijfs-
leiding heeft zich intensief met het 
opstellen van dit spreidingsplan 
beziggehouden. Ik meen dat wij elke 
mogelijkheid om die 'volgbereidheid' 
te verhogen moeten aangrijpen. Wij 
kunnen daarbij zeker suggesties 
vanuit Groningen en Den Haag 
gebruiken. Ik meen dat de bedrijfslei-
ding in de fase is gekomen waarin zij 
zich afvraagt op welke wijze de 
'volgbereidheid' kan worden ver-
hoogd. Ik kan de geachte afgevaar-
digden de zekerheid geven dat wij 
hiervoor zo snel mogelijk maatregelen 
zullen nemen. 

De heer De Beer vroeg naar de 
clausulering bij verplaatsing naar een 
te spreiden onderdeel. Volgens hem 
moeten geen mensen worden gezet 
op plaatsen die worden gespreid. 
Daarbij zal naar zijn mening een soort 
clausulering moeten worden aange-
bracht, althans dat begrijp ik uit zijn 
woorden. In de praktijk wordt een 
ongeclausuleerde die binnen de 
centrale directie naar een te spreiden 

onderdeel wordt verplaatst, in het 
algemeen niet geclausuleerd, ten 
einde doorstroming en promotiekan-
sen van medewerkers van de 
centrale directie niet te verminderen 
door een spreidingsoperatie die zich 
over een groot aantal jaren uitstrekt. 

Overigens zijn deze ongeclausuleer-
den wel gehouden hun functie te 
volgen, indien ten tijde van de 
overplaatsing reeds bekend was dat 
de functie binnen afzienbare tijd 
daadwerkelijk naar Groningen zou 
worden verplaatst. Dat laatste zal in 
sterke mate het geval zijn, wanneer 
een spreidingsplan is aangenomen 
en een dynamisch plan is opgesteld. 
Men weet dat men naar Groningen 
gaat en men is dan ook verplicht om 
te volgen. 

De heren Van der Doef en Eversdijk 
vroegen naar de relatie van de 
verbindingsdienst van de PTT met 
diverse departementen. Het bestuurs-
centrum in Groningen zal contacten 
met Den Haag onderhouden. Zo 
zullen ook door deze dienst de 
nodige contacten met Den Haag 
moeten worden onderhouden. Een 
aantal functies die thans reeds bij 
departementen zijn ondergebracht, 
worden niet voor verplaatsing 
aangewezen. Ook dit aspect zullen 
wij in het oog houden. 

D 
Staatssecretaris Van Zei l : Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil nog eens 
aangeven binnen welk kader in de 
afgelopen tijd het overleg door het 
kabinet is gevoerd met de provincie 
Zuid-Holland, het gewest Den Haag 
en de gemeente Den Haag. Van meet 
af aan stond dit overleg in het teken 
van de bereidheid tot het voeren van 
overleg. Er zijn geen extra middelen 
beschikbaar, maar er is bereidheid 
om op basis van concrete projecten, 
afhankelijk van aard, karakter en 
urgentie, na te gaan of herschikking 
binnen bestaande begrotingen 
mogelijk is. 

Begin mei verleden jaar is dit door 
de minister-president en de vice 
minister-president naar voren 
gebracht in een gesprek met een 
delegatie van de gemeente Den 
Haag. Het is door een delegatie uit 
het kabinet herhaald in december 
jongstleden en deze maand. Ik heb 
daarvan tot tweemaal toe verslag 
gedaan in debatten die verleden jaar 
november in deze Kamer zijn 
gehouden. Daarover kon, kan en mag 
geen misverstand bestaan. 

Voor het kabinet was en is randvoor-
waarde voor het overleg met, 
respectievelijk over de Haagse regio 
dat er geen extra middelen beschik-

baar zijn in het kader van de spreiding 
van een deel van de centrale directie 
van de PTT ten behoeve van de 
Haagse regio. 

Betekent dit, dat het kabinet zou 
willen ontkennen dat er in Den Haag 
bijzondere sociaal-economische 
problemen zijn? Dat is niet het geval, 
maar wij hebben de situatie van de 
Haagse regio zodanig beoordeeld dat 
de noodzaak tot het beschikbaar 
stellen van extra geld, respectievelijk 
het nemen van extra maatregelen, 
niet aan de orde is. Ik verwijs in dit 
verband naar sociaal-economische 
situaties in een aantal andere regio's 
in ons land. 

Ik wijs bij voorbeeld op het 
Noorden des lands, Twente, de 
regio-Nijmegen/Arnhem, de regio-
zuidoost-Brabant, Zuid-Limburg. Ook 
valt te denken aan de sociaal-econo-
mische situatie in de steden Amster-
dam en Rotterdam. Verder moet 
worden gewezen op de ontwikkeling 
in het personeelsbestand binnen 
de Haagse regio - en dan met name 
bij de rijksoverheid - in de afgelopen 
tien jaar. Ook daarin kan geen 
aanleiding worden gevonden om 
extra maatregelen te nemen. 

Ik wijs bovendien op een aantal 
injecties in deze regio, in de achter 
ons liggende jaren gegeven en in een 
aantal gevallen via projecten nog in 
uitvoering. Dan wijs ik op de bijdrage 
van de ministeries van Verkeer en 
Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer, 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
Economische Zaken en op de activit-
teiten van de Rijksgebouwendienst. 

Mijnheer de Voorzitter, de heren 
Van der Doef en Nypels hebben 
gezegd dat het overleg niet open is 
gevoerd en dat het wel lang heeft 
geduurd. De lange duur van het 
overleg is niet aan de rijksoverheid 
toe te schrijven. Eén- en andermaal 
hebben wij via informeel overleg, via 
ambtelijk overleg en op bestuurlijk 
niveau de Haagse regio gewezen op 
het aanvankelijke verlangen van deze 
Kamer om voor 1 januari 1985 te 
laten rapporteren over dat overleg. 
De heer Van der Doef heeft in het 
november-debat, toen hij van mij 
hoorde dat het overleg nog niet kon 
worden afgerond, de datum gewijzigd 
in 1 maart. Zelfs die datum hebben wij 
niet kunnen halen. Ik neem toch aan 
dat er ook in deze Kamer bgrip voor 
bestaat dat, wanneer men de bereid-
heid uitspreekt om over concrete 
projecten te praten, men zicht moet 
hebben op het voeren van een 
overleg. 

De discussiestof hoeft natuurlijk niet 
tot in punten en komma's te worden 
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uitgewerkt, maar moet wel zodanig 
worden geconcretiseerd dat men aard 
en karakter kan beoordelen en dat men 
samen kan nagaan of er zoveel 
urgentie is dat een herschikking tot de 
mogelijkheden behoort. Ik zal een 
paar voorbeelden geven. Blijkens mijn 
brief van 13 maart j l . is er gesproken 
over het bedrijfsterrein LEIZO. 

Er is op 13 maart een beslissing 
ten principale genomen, zonder dat 
er sprake was van een uitgewerkt 
projectvoorstel. Dat is een unicum, 
dat hebben we nooit eerder gedaan 
in het kader van regionaal sociaal eco-
nomisch beleid. We hebben het 
gedaan om te laten zien dat wij 
begrip hebben voor de situatie en dat 
wij het maximale willen doen. Wij 
hebben daaraan de datum van 1 juli 
aanstaande verbonden; op die datum 
wilden wij het uitgewerkte voorstel 
hebben. Er is ook gesproken over de 
vierde haven. De resultaten van een 
onderzoek naar de haalbaarheid 
zullen over één a twee maanden 
beschikbaar zijn. Omdat we die nog 
niet hebben, valt er nog niet over te 
praten. 

Er is gesproken over herstructure-
ring van het bestaande havengebied. 
In eerder gevoerd overleg hebben wij 
enkele voorwaarden gesteld die nog 
niet helemaal zijn vervuld. Daarom 
kon ook het gesprek daarover nog 
niet worden afgerond. De minister 
van Verkeer en Waterstaat heeft 
toezeggingen gedaan inzake verder 
te voeren overleg over de verkeersin-
frastructuur. Wij kennen in dit Huis 
de problemen rondom het Haagse 
hoefijzer en de verlengde Landschei-
dingsweg. Ik moge erop wijzen dat 
het niet aan de rijksoverheid ligt dat 
daarover nog niet in concreto kan 
worden gesproken. De verdubbeling 
van de Lozerlaan in Den Haag kan bij 
voorbeeld nog niet besproken 
worden omdat de plannen daartoe 
nog moeten worden ingediend. 

Men moet goed begrijpen, dat ik 
daarmee niet aangeef - dat misver-
stand mag niet ontstaan - dat er over 
geen enkel project kon worden 
gesproken. In de brief van 13 maart 
jongstleden wordt een aantal zaken 
aangegeven waarover afspraken zijn 
gemaakt respectievelijk toezeggingen 
zijn gedaan. 

Ik heb er zojuist op gewezen dat er 
nog geen haalbaarheidsonderzoek is 
verricht over een vierde haven in 
Scheveningen. Over één a twee 
maanden worden wel de resultaten 
van een dergelijk onderzoek verwacht. 
De minister van Verkeer en Waterstaat 
als eerst verantwoordelijke en 
ondergetekende vanwege de 

regionale, economische structuur, 
hebben de bereidheid uitgesproken 
om overleg te voeren, zodra die 
studie is afgerond. Dat zal gebeuren 
in het kader van een door de minister 
van Verkeer en Waterstaat in gang 
gezette studie over de plaats en de 
positie van de regionale havens in 
ons land en het met betrekking tot 
deze havens te voeren beleid. 

Over de herstructurering van het 
bestaande havengebied is tegen de 
Haagse delegatie gezegd dat, indien 
men geen koppeling maakt met de 
vierde Scheveningse haven en er 
sprake is van een voldoende deelname 
van de marktsector, alsmede dat er 
uitzicht is op rentabiliteit van het 
project, daarover met ons kan 
worden gesproken. Op 13 maart heb 
ik zeer nadrukkelijk gezegd, dat wij 
dit met dezelfde intentie doen als bij 
andere regio's, wanneer wij het 
hadden over regionale havens en 
havenprojecten. 

De heer De Beer heeft gesproken 
over het Nederlands Congresgebouw 
en de evenementenhal. Ik wil niet 
zeggen dat het hierbij om een slecht 
project gaat. Integendeel. Ik denk dat 
de positie van het Nederlands 
Congresgebouw en daarmee van Den 
Haag als centrum voor onder andere 
het congrestoerisme, ermee gediend 
is als het Nederlands Congresgebouw 
van de meest moderne accommodatie 
is voorzien en de beschikking heeft 
over een evenementenhal. Zo'n 
positief oordeel kan echter niet tot 
een conclusie leiden over enige 
handreiking door de rijksoverheid. In 
het begin van mijn antwoord heb ik 
er nog eens nadrukkelijk op gewezen, 
dat voor het kabinet randvoorwaarde 
was, is en zal zijn: geen extra 
middelen voor de Haagse regio. Wel 
zullen wij concrete projecten bekijken 
binnen de bestaande begrotingen en 
regelingen. 

De heer De Beer kent ongetwijfeld 
de Nota toeristisch beleid, die ik in 
december jongstleden heb uitge-
bracht. Deze nota is op 25 februari in 
dit Huis behandeld. Uit die nota blijkt 
dat voor de onderhavige zaak geen 
middelen in het kader van het 
toeristische beleid beschikbaar 
kunnen worden gesteld. 

Voorts kan worden gekeken naar 
de beschikbare middelen voor het 
regionaal, sociaal-economische 
beleid. Dit beleid richt zich op een 
verbreding en versterking van de 
economische structuur, maar een 
van de belangrijke bepalingen hierbij 
is dat de centraal voorwaardenschep-
pende middelen, alsmede die welke 
aan de provincies zijn gedecentrali-

seerd, nimmer ten goede kunnen 
komen aan één individueel bedrijf. 
Aan deze bepaling kan dus niet 
worden voldaan. 

Vervolgens wil ik er de aandacht 
op vestigen, dat wij samen moeten 
voorkomen dat er elementen van 
concurrentieverstoring en concurren-
tievervalsing optreden. Dat geldt 
zowel voor bestaande andere 
congres^ en conferentiecentra als 
voor hen, die plannen hebben om op 
dit gebied nieuwe accommodaties te 
stichten. Daarmee vraagt de heer De 
Beer dus het onmogelijke. En tot het 
onmogelijke kan niemand worden 
verplicht, ook het kabinet niet. Uit 
dien hoofde moet ik van zijn aan de 
Kamer voorgelegde uitspraak 
zeggen, dat die voor het kabinet niet 
uitvoerbaar is. 

De heer De Beer (VVD): Dat laatste 
is nu juist niet waar. Het is best 
mogelijk dat de huidige post op de 
begroting van Economische Zaken 
niet toereikend is om - ik doe nu 
geen concrete uitspraak hierover - in 
drie jaar 3 miljoen te geven aan dit 
project. Het is echter mogelijk, als de 
politieke wil bij de regering aanwezig 
is, om met een suppletoire begroting 
te komen, wat vroeg of laat toch bij 
iedere begroting gebeurt, en om via 
een herschikking binnen de begroting 
die post met het nodige geld te 
verhogen. Het is dus alleen formeel 
waar dat het onmogelijk zou zijn. 
Inhoudelijk is het niet waar. U kunt, 
als u dit wilt, er natuurlijk wel een 
mouw aan passen. 

Staatssecretaris Van Zei l : Verlangt 
de heer De Beer van het kabinet, met 
alle consequenties van dien, dat het 
kabinet met gemeenschapsgelden 
concurrentieverstorend en -verval-
send optreedt? 

De heer De Beer (VVD): Uit uw 
antwoord begrijp ik, dat u mijn eerste 
punt beaamt. U bent er niet op 
teruggekomen. 

Staatssecretaris Van Zei l : Nee. 

De heer De Beer (VVD): Dat moet 
dan nog blijken. Het zou inderdaad 
moeten blijken dat het concurrentie-
verstorend werkt. U stelt dit op 
voorhand. Het is echter een volstrekt 
onbewezen zaak. 

Staatssecretaris Van Zei l : Niet later 
dan hedenmorgen heb ik een 
gesprek mogen voeren met een 
andere regio dan de Haagse. Die 
regio, die overigens niet ver hier 
vandaan ligt, heeft ten aanzien van 
congresvoorzieningen ook bepaalde 
plannen. Ik wijs erop dat wij hiermee 
onmiddellijk in de sfeer van de 
consequenties terechtkomen. 
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De heer De Beer (VVD): Het 
Maastrichtse congresgebouw is ook 
met hulp van de overheid tot stand 
gekomen. Waar blijft u dan met uw 
redenering? 

Staatssecretaris Van Zeil : Nee. Als 
de heer De Beer zo'n uitspraak doet, 
moet hij wel het geheel overzien. Met 
betrekking tot Zuid-Limburg bestaat 
er een door de Kamer geaccordeerde 
verbinding via de Perspectievennota 
Zuid-Limburg. Voor de besteding van 
de gelden ligt de eerste verantwoor-
delijkheid bij de desbetreffende 
overheid. 

De heer De Beer (VVD): Juist, er 
kunnen deze regionale redenen zijn, 
PNL, ISP of andere, om toch van de 
regering zo'n daad te vragen. Welnu, 
wij stellen dat in Den Haag zo'n 
regionale reden aanwezig is, gezien 
de discussie over de PTT-spreiding. 
Dus vragen wij niet iets onmogelijks 
van de regering. Zowel ten aanzien 
van uw formele bezwaar van de 
begrotingspost als ten aanzien van 
de concurrentievervalsing heb ik in 
het interruptiedebat aangetoond, dat 
wij niet iets onmogelijks vragen. 

Staatssecretaris Van Zei l : U bent 
vrij snel overtuigd van de kwaliteit 
van uw eigen argumenten. Daarvan is 
namelijk bepaald geen sprake. Ik heb 
aangeduid dat wij voor Den Haag 
geen extra middelen ter beschikking 
stellen en dat dit alleen zou kunnen 
binnen de bestaande regelingen. Wij 
komen dan bij het voorwaardenschep-
pend beleid, zowel het centrale deel 
als het decentrale deel. Voor die 
beide voorzieningen bestaat de 
absolute voorwaarde dat die gelden 
niet ten nutte kunnen komen van één 
individueel bedrijf. De heer De Beer 
heeft nu gezegd dat je dan kunt 
herschikken. Ik heb gezegd dat dit 
allereerst wordt bepaald door aard, 
karakter en urgentie van de zaak en 
door de vergelijking met andere 
provincies en gebieden die voorstellen 
op hetzelfde terrein hebben. 

Maar het betekent hoe dan ook dat 
dit kabinet niet aan concurrentiever-
storing, respectievelijk concurrentie-
vervalsing wil doen, noch jegens 
bestaande noch jegens nieuw aan te 
leggen accommodaties op dit terrein. 
Ik handhaaf dan ook mijn oordeel dat 
de heer De Beer met zijn bijdrage het 
onmogelijke vraagt aan het kabinet. 

De heer Eversdijk (CDA): Voorzitter, 
omdat ik straks uiteraard advies moet 
uitbrengen aan de fractie over wat 
wij met de motie zullen doen - wij 

hebben haar immers niet mede 
ondertekend - vraag ik de staatsse-
cretaris wat zijn kwalificatie 'onuit-
voerbaar' inhoudt. Betekent dit dat 
hij het dan ook niet doet? Welke 
kwalificatie geeft de regering aan 
deze motie? 

Staatssecretaris Van Zeil: Daarover 
wil ik geen onduidelijkheid laten 
bestaan. Mijnheer de Voorzitter! Ik 
mout de Kamer zeer sterk de 
aanvaarding van die motie ontraden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de 
heer Eversdijk nog een antwoord 
schuldig over de situatie van 1985 en 
de jaren daarna voor wat het toerisme 
betreft. Er ligt op dit ogenblik een 
brief bij de provinciale besturen en 
Rijnmond om voor 1 mei aanstaande 
projecten in te dienen, respectievelijk 
voorstellen in te dienen met betrek-
king tot regio's met een toeristisch 
karakter, waarmee in 1985 kan 
worden begonnen. Wij zullen vrij snel 
na 1 mei beoordelen welke van de 
aan ons voor te leggen projecten 
respectievelijk plannen met betrek-
king tot regio's, voor realisering in 
aanmerking kunnen komen, anders 
gezegd, waarvoor wij een financiële 
handreiking kunnen bieden. 

Het is de bedoeling dat kort nadien 
een soortgelijke brief uitgaat voor het 
jaar 1986, zodat de provincies elk 
van de komende vier jaren de 
gelegenheid krijgen om dergelijke 
voorstellen aan ons voor te leggen. 
Nogmaals, mits zij aan de normen en 
criteria voldoen en het in de afweging 
blijken te winnen van andere, komen 
zij voor uitvoering, voor een financiële 
handreiking, in aanmerking. 

Ten slotte wil ik nog een opmerking 
maken over de door de heren Van 
der Doef en Nypels ingediende 
motie. Zij vragen het overleg te 
heropenen en het resultaat daarvan 
voor 1 mei aan de Kamer mee te 
delen. Het zal, gegeven mijn eerdere 
uitspraken, wel duidelijk zijn dat 
heropening van het overleg geen zin 
heeft. Er zijn afspraken gemaakt, 
toezeggingen gedaan voor nader 
bilateraal overleg met onderscheiden 
departementen, afhankelijk op welk 
departement de projecten thuishoren. 
Dat overleg kan worden voortgezet. 
In het laatste dictum van de motie 
wordt gevraagd om noodzakelijke 
voorzieningen in de begroting te 
treffen. Ik heb duidelijk gemaakt, dat 
een randvoorwaarde was, is en zal 
blijven dat er geen extra middelen 
worden gegeven. Uit dien hoofde 
moet ik ook aanvaarding van die 
motie zeer sterk ontraden. 

De heer Van der Doef (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Om misver-
stand te voorkomen, ik heb gezegd 
dat het niet noodzakelijk extra geld 
behoeft te zijn. Het kan ook door het 
aanduiden van middelen in de 
verschillende begrotingshoofdstuk-
ken en artikelen. Maar de kern is wel, 
dat je die bedragen duidt, bundelt en 
overeenkomt waardoor je zekerheid 
schept. Is tegen die achtergrond het 
toch niet mogelijk om die motie uit te 
voeren? 

Staatssecretaris Van Zeil : Nee, 
mijnheer de Voorzitter, ik heb 
aangeduid dat wij over een aantal 
projecten in gesprek zijn en dat er 
toezegging is gedaan voor overleg. 
Denkt u maar bij voorbeeld aan het 
haalbaarheidsonderzoek voor de 
vierde Scheveningse haven. Dat is er 
nog niet. Zodra het er is, willen wij 
het overleg openen, het beoordelen 
in het kader van de studie die op 
verzoek van de minister van Verkeer 
en Waterstaat is ingezet met 
betrekking tot de regionale havens. 
Voor de verkeersinfrastructuur liggen 
er toezeggingen. 

Over de parkeergarage aan de 
Zwolsestraat heb ik bij voorbeeld 
gezegd, dat indien en voor zover de 
provincie Zuid-Holland voor 1 mei 
plannen voorlegt, wij de parkeergara-
ge van de Zwolsestraat vanuit een 
positieve grondhouding zullen 
bekijken. De term 'positieve grond-
houding' klinkt de heer Van der Doef 
ongetwijfeld niet vreemd in de oren. 
Wij wachten overigens de plannen 
inzake LEIZO voor 1 juli af. Er liggen 
dus een aantal toezeggingen en een 
aantal afspraken voor verder overleg. 
Als de projecten daartoe aanleiding 
geven dan komen zij voor herschikking 
in aanmerking en kan over realisering 
nu of later worden gesproken. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
spreektijd in tweede termijn te 
bepalen op een derde van die in 
eerste termijn. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De fractie van het CDA 
aanvaardt medeverantwoordelijkheid 
voor het kabinetsbesluit tot spreiding 
van een deel van de Centrale directie 
van de PTT. Ik zeg dat uitdrukkelijk. 

Onze democratie, Voorzitter, 
berust op gecontroleerd vertrouwen. 
Wij zullen dat vertrouwen blijven 
controleren. Wij zullen met name 
blijven controleren of de regering 
haar voor 100% aanvaarde verant-
woordelijkheid - zij heeft daarvan 
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hier uitdrukkelijk melding gemaakt -
voor de operatie ook waar maakt. Wij 
zullen dat met name kunnen doen 
aan de hand van de halfjaarlijkse 
voortgangsrapportages. 

Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij 
een rechtvaardige eis dat ik de rest 
van mijn spreektijd aan opmerkingen 
over Den Haag besteed. Ik versta de 
woorden 'geen extra middelen' nog 
steeds zo, dat er geen exogene 
financiering plaatsvindt die ten laste 
van het financieringstekort zou 
komen. Er is natuurlijk wel redenen 
om in het bijzonder aandacht aan 
Den Haag te besteden. Den Haag 
ervaart namelijk èn psychologisch èn 
feitelijk de lasten van een toch wel 
grote spreidingsoperatie. 

De staatssecretaris heeft over 
concrete projecten gesproken. Ik ben 
het ermee eens, dat hij aan die 
projecten de meeste aandacht geeft. 
Ik denk in dit verband aan ITT dat, 
tegen bepaalde adviezen in, toch een 
deel van een order heeft gekregen. 
Het gaat hierbij om het laatste, grote 
bedrijf dat in Den Haag is gebleven. 
Er is in dit concrete project ten 
opzichte van Den Haag dan ook een 
zeer positief besluit genomen. 

Ik wil nog eens herhalen dat wi j 
voor Den Haag vooral moeten 
denken aan versterking van de 
marktsector en aan het voorwaarden-
scheppend beleid. Daarom hebben 
wij ook gepleit voor een vierde 
Scheveningse haven. Daarbij hebben 
wij het grote voordeel dat er de 
mogelijkheid is van particuliere 
medefinanciering. Mij is geworden 
dat in mei hierover het rapport van 
oud-minister Schut uitkomt. Ik wil 
het kabinet vragen om direct nadat 
het rapport is uitgekomen, overleg te 
plegen en dat overleg met een 
positieve grondhouding in te gaan. 

Bovendien moet er ook wat aan de 
kust gebeuren. Den Haag werkt aan 
modernisering van het bestaande 
havengebied. De bedrijven die er zijn, 
moeten wij natuurlijk proberen te 
behouden. Wij moeten proberen voor 
die bedrijven nieuwe klanten aan te 
trekken. 

Mijnheer de Voorzitterl Met het 
standpunt dat wij hebben ingenomen 
bij de behandeling van het structuur-
schema Zeehavens komen wij dan, 
wat de vierde Scheveningse haven 
betreft, toch goed in het straatje van 
de fractie van het CDA. Bij die 
behandeling heb ik sprekend over de 
overige havens, Harlingen, Scheve-
ningen, Bergen op Zoom en meerdere, 

iets gezegd dat ik nu de regering nog 
eens onder de aandacht wil brengen. 

Bij de behandeling van het 
structuurschema Zeehavens hebben 
wij het volgende gezegd: De fractie 
van het CDA is van oordeel dat de 
rijksoverheid verantwoordelijkheid 
houdt voor de overige havens en 
voor de infrastructuur die zulke 
havens ondersteunt, zeker als deze 
havens stimulerend kunnen werken 
op de regionale economie; als dan 
ook vanuit deze overige havens 
solide plannen en projecten worden 
aangemeld, dient de rijksoverheid 
deze een faire kans te geven met 
middelen en maatregelen. 

Welnu, Voorzitter, dat deel van 
mijn betoog dat ik toen gehouden 
heb, is nu nog steeds van toepassing. 
Ik vraag namelijk nu aandacht voor 
de vierde Scheveningse haven. 
Nogmaals: Ik wil nadrukkelijk vragen 
hierop met een positieve grondhou-
ding in te gaan. 

Over de kwestie van een concrete 
aanwijzing voor een evenementenhal, 
zal ik straks uiteraard nog in de 
fractie spreken. Maar om zulke 
krenten uit de pap te halen en dan 
per motie om iets te vragen zonder 
dat de middelen daarvoor zijn 
aangegeven, komt ons toch wel als 
erg eenvoudig voor. 

D 
Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meen, dat het kabinet 
en de regeringsfracties op dit 
moment een buitengewoon grote 
verantwoordelijkheid nemen voor het 
vervolg. De minister beroept zich op 
de moties en zij zegt als het ware: 
'Hier sta ik, ik kan niet anders'. Zij wil 
geen verstoppertje spelen in verband 
met de problemen. Zij roept ferm: 
'Het moet, het kan'. Vervolgens 
worden tussen de verschillende 
opmerkingen door nogmaals de 
verschillende twijfels uitgesproken 
- de minister laat zich ten aanzien 
daarvan serieus uit - die door de 
begeleidingscommissie over de 
bestuurbaarheid worden geventileerd: 
de kosten kunnen tegenvallen - grote 
onzekerheden dus - ; geen positief of 
negatief eindoordeel. 

Ik wil iets over die kosten zeggen. 
De minister zegt: 'Ik trek een grens'. 
Maar hoe zit het dan met die 
uitspraak van de begeleidingscom-
missie? Heeft die ongelijk? Komt er 
nu wel of niet een blanco cheque? 

VVD en CDA zijn in hun motie naar 
mijn idee erg achteloos over de 
kosten: zij zijn van oordeel, dat het 
kan voor maximaal 270,3 miljoen. De 

heer Eversdijk zei in eerste termijn 
dat het misschien ook voor minder 
kon. Heeft die begeleidingscommissie 
dan toch ongelijk? 

Wat ITT betreft, leidt een en ander 
naar berichten van de directeur-gene-
raal van de PTT tot hoge kosten, 
extra mensen en ingewikkelde 
aanpassingen. Waar komen die 
kosten vandaan en hoe worden die 
gefinancierd? 

Wat de DOB betreft, ben ik in het 
geheel niet overtuigd door de 
staatssecretaris. Ik weet niet hoe 
hoog hij denkt dat de volgbereidheid 
is. Volgens mijn informatie is die 
vrijwel nihil. Ik wil daarover een 
motie indienen. Daarbij wil ik tegelijk 
mijn motie op stuk nr. 81 intrekken; 
niet omdat ik er niet meer achtersta, 
maar omdat ik geen behoefte heb 
aan een negatieve uitspraak. De 
geschillencommissie vecht nu wel uit 
hoe het zit met het overleg. 

De Voorzitter: Aangezien de 
motie-Eshuis (12 8 3 1 , nr. 81) is 
ingetrokken, maakt zij geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

Motie 

De Voorzit ter: Door het lid Eshuis 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat in het spreidings-
plan, derde versie, functies voor 
overplaatsing zijn aangemerkt bij 
afdelingen die in het uitvoeringsplan 
1 980 niet voorkomen ; 

van oordeel, dat dit ongewenst is; 

dringt er bij de regering op aan, geen 
functies bij de Dienst Omroepbijdra-
gen in het spreidingsplan op te 
nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr 104(12 831). 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De regering heeft met 
deze brief de plank misgeslagen. Zij 
heeft in de brief duidelijk gemaakt 
dat er een krachtsinspanning van 
velen wordt gevraagd die bij de 
spreiding zijn betrokken, in het 
bijzonder bij de PTT en dat de 
spreiding risico's oplevert. Die 
gedachte is door de brief ook 
duidelijk overgekomen in het land. 
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Dat wisten wij overigens al. Als de 
regering nu verklaart dat zij duidelijk 
de verantwoordelijkheid wenst te 
aanvaarden voor dit spreidingsplan, 
is dat tot nu toe verborgen gebleven. 
Dat betekent weer dat er schade is 
ontstaan, want er is verwarring 
gezaaid. 

Minister Smit-Kroes: Waaruit leidt 
de geachte afgevaardigde dat af? De 
brief concludeert toch dat wij 
doorgaan? 

De heer Nypels (D'66): Ja, dat zegt 
u. Dat zijn dus een paar regeltjes 
waarin inderdaad wordt geconclu-
deerd dat het doorgaat, maar door al 
uw restricties en voorbehouden die u 
daarin heeft gemaakt alsmede de 
verwijzingen naar kameruitspraken 
- er is uiteraard een relatie - heeft 
iedereen de indruk gekregen dat de 
regering de verantwoordelijkheid 
nauwelijks nog zelfstandig durft te 
dragen en dat er van een reëel plan 
wat dat betreft geen sprake is. 

Minister Smit-Kroes: Het moet de 
geachte afgevaardigde toch ook 
duidelijk zijn dat er verschil is tussen 
'nauwelijks' en 'neen'? 

De heer Nypels (D'66): Dat is voor 
een buitenstaander moeilijk vast te 
stellen. 

Minister Smit-Kroes: Ik zou u niet 
graag onder de categorie 'buiten-
staanders' willen rangschikken. 

De heer Nypels (D'66): Dank u, 
maar de indruk was ook bij mij 
ontstaan. Ik heb nu begrepen dat het 
anders ligt, dat is duidelijk. 

De staatssecretaris heeft verklaard 
dat hij ook van mening is en er bij de 
bedrijfsleiding op zal aandringen dat 
er veel gebruik gemaakt moet worden 
van het instrument van de functieruil. 
Je vraagt je overigens af waarom dat 
niet eerder stelselmatig is gebeurd. 
Verder vraag ik ook aandacht van de 
staatssecretaris voor suggesties van 
de dienstcommissies, gericht op 
loopbaangaranties en dergelijke, om 
tot een betere doorstroming en 
vrijwilligheid te komen bij de volgbe-
reidheid en herplaatsingsmogelijkhe-
den. 

De staatssecretaris heeft gezegd 
dat overleg met de dienstcommissie 
Groningen plaatsvindt. Volgens mijn 
berichten is dat echter eens in de zes 
weken en is het meer een meedelen 
van besluiten die zijn genomen, 
zonder dat er echt overleg plaatsvindt. 

Ik ben verder benieuwd naar de 
uitspraak van de commissie-Albeda 

in het geschil over het overleg met 
de Bijzondere Commissie. Het is mij 
wel duidelijk dat het om een zeer 
principiële zaak gaat die ook voor het 
overleg in ambtenarenzaken in het 
algemeen van grote betekenis kan 
zijn. 

Wat het overleg over de sociaal-
economische situatie Den Haag 
betreft, wijs ik erop dat het ook gaat 
om de kwestie van een compensatie 
voor het verlies van arbeidsplaatsen 
in de Haagse regio door de spreiding. 
Wij zullen de motie-De Beer waar-
schijnlijk niet steunen. Fractieberaad 
moet nog plaatsvinden, maar wij 
vinden het onjuist te kiezen uit 
projecten in de Haagse regio. Dat 
vinden wij de taak van de Haagse 
regio zelf. Verder past het voorstel 
binnen de motie-Van der Doef/Nypels. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik bedank de regering 
voor de zeer volledige en voor ons 
bevredigende beantwoording van de 
vragen. 

Ik begin met de clausulering van 
degenen die promotie maken of 
vrijwillig overgeplaatst worden naar 
een te spreiden dienstonderdeel van 
de PTT. De staatssecretaris heeft 
inhoudelijk gezegd dat hij deze 
mensen als geclausuleerd beschouwt. 
Hij zei het iets anders, maar hier 
kwam het wel op neer. Omdat ik niet 
goed thuis ben in het ambtenaren-
recht, vraag ik hem of het geen 
overweging zou verdienen om op de 
een of andere manier formeel 
gestalte geven aan een en ander. Ik 
geef dit ter overweging aan de 
staatssecretaris mee, opdat hij zich 
hierop zal bezinnen. 

Een ander punt betreft het perso-
neel. Er gaan, naar ik heb begrepen, 
33 functies uit Groningen naar Den 
Haag terug. In de hoorzitting gisteren 
hebben de Groningse afgevaardigden 
van de PTT de opmerking gemaakt 
dat er moeilijkheden zouden zijn met 
betrekking tot de mogelijkheid om 
voor hen een functie-overplaatsing te 
krijgen, zodat zij in Groningen kunnen 
blijven. Ik hoor graag van de staats-
secretaris of er inderdaad problemen 
zijn en zo ja, van welke aard zij zijn. Ik 
wil beslist bepleiten dat die mensen, 
als zij in Groningen wensen te blijven 
- dat zou mij helemaal niet verbazen, 
want het is er goed wonen - de 
mogelijkheid krijgen om hun functie 
niet naar Den Haag te moeten 
volgen. Zij zouden dan een andere 
functie in Groningen moeten krijgen. 

Ik kom toe aan onze eigen motie. 

Zij wijst feitelijk alleen het tweede 
punt aan het eind van de brief van de 
regering af, waarin staat dat als het 
bedrag van 270 min. wordt overschre-
den, dit ten koste zal gaan van het 
aantal te spreiden plaatsen. De 
minister heeft toegegeven dat de 
wijze waarop een en ander nu door 
de regering is geformuleerd een 
omgekeerde werking zou kunnen 
hebben. Het zou de volgbereidheid 
negatief kunnen beïnvloeden. Dit is 
overigens reden te meer voor ons om 
aan de motie vast te houden. 

De motie doet inderdaad geen 
uitspraak over de vraag, wat er zou 
moeten gebeuren als de 270 min. 
zou worden overschreden. Voor de 
VVD-fractie staat zeer duidelijk 
voorop dat van de beide rand 
voorwaarden het aantal te spreiden 
arbeidsplaatsen van 2200 het hardst 
is. 

De heer Lankhorst (PPR): Hoewel 
de motie mij buitengewoon lief is, is 
zij toch vreemd. Na twee oordelen 
wordt de regering verzocht, de 
bovengenoemde uitgangspunten 
- dat zijn blijkbaar de beide oordelen -
te handhaven bij de verdere uitwerking 
van de spreidingsoperatie. Als bij 
voorbeeld het oordeel van de 270 
min. niet meer uitkomt en de zaak 
wordt duurder, kunt u dat uitgangs-
punt niet meer handhaven. 

U wilt dat waarschijnlijk zo snel 
mogelijk horen, om net de regering 
te bespreken hoe het anders moet. 
Als het oordeel dat u de Kamer uit 
wilt laten spreken - ik doel op het 
uitgangspunt dat de operatie voor 
270 min. moet worden uitgevoerd 
- niet meer te handhaven is, is de in 
het dictum aan de Kamer gevraagde 
handhaving natuurlijk niet meer 
mogelijk. 

De heer De Beer (VVD): Ik zal 
proberen, dit zo helder mogelijk 
uiteen te zetten. De regering is van 
mening dat, als de 270 min. wordt 
overschreden, dit ten koste gaat van 
het aantal arbeidsplaatsen. In de 
motie wordt gevraagd, duidelijkheid 
te scheppen over de 2200 arbeids-
plaatsen; zij moeten niet op de tocht 
staan. De motie zegt dus 'neen' 
tegen dat punt uit de brief van de 
regering. 

De motie doet geen uitspraak 
- daarin hebt u gelijk - over de vraag, 
wat er dan wel zou moeten gebeuren 
als de 270 min. onverhoopt mocht 
worden overschreden. De VVD-fractie 
is van oordeel dat van alle randvoor-
waarden die van de 2200 arbeids-
plaatsen het hardst is. 
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De heer Lankhorst (PPR): Het 
uitgangspunt van de 2200 arbeids-
plaatsen is duidelijk. Het tweede 
uitgangspunt is het bedrag van 270 
min. Uit de rapportage blijkt dat het 
voor dit bedrag kan. 

Als nu blijkt dat het niet kan, kun je 
dat uitgangspunt niet meer handha-
ven, dus kunt u ons in het dictum niet 
laten vragen dat wij beide uitgangs-
punten tegelijkertijd willen handha-
ven. Ik ben het met u eens dat het 
eerste uitgangspunt het belangrijkste 
is. Dat kan dus betekenen dat het 
iets meer zal kosten. Je kunt dan niet 
meer tegelijkertijd beide uitgangs-
punten handhaven. Dat vraagt u de 
Kamer te doen in deze motie. Dat 
moeten wij niet doen. U heeft al eens 
eerder een motie ingediend die een 
aantal dingen uitsprak waarvan later 
bleek dat het niet kon. Zulke moties 
moeten wij hier niet meer hebben. 
Wij hebben toch niet voor niets een 
RSV-debat achter de rug, mijnheer 
De Beer. 

De heer De Beer (VVD): U moet 
eerst maar eens vertellen welke 
moties dat waren, want mij staat er 
niet een voor de geest. 

De heer Lankhorst (PPR): Mij staat 
nog heel goed een uitspraak van de 
heren De Beer en Eversdijk voor de 
geest over 3000 arbeidsplaatsen 
inclusief de centrale directie en dat 
allemaal voor 250 miljoen gulden. 

De heer De Beer (VVD): Dat was op 
grond van de gegevens die de 
regering ons toen verstrekt had 
inderdaad mogelijk. 

De heer Lankhorst (PPR): Daar heb 
ik het nu juist over. 

De heer De Beer (VVD): Precies. Je 
moet je instellingname aan de 
nieuwe fractie aanpassen. Dat 
gebeurt voortdurend in dit huis. 

De heer Lankhorst (PPR): Dan moet 
je een motie zodanig opstellen dat 
het ook mogelijk is. 

De heer De Beer (VVD): Ik vind dit 
echter geen schande, want wij 
kunnen alleen maar wijsheid hebben 
door de kennis van zaken die wij via 
de regering of zelfstandig verwerven. 
De betekenis van de motie is dat niet 
geaccepteerd wordt wat in het tweede 
punt van de brief van de regering 
staat. Dat lijkt mij glashelder. Men 
kent het standpunt van de VVD-frac-
tie. 

Wij hebben met veel belangstelling 
naar het betoog van staatssecretaris 
Van Zeil geluisterd, mijnheer de 

Voorzitter. Ten aanzien van de regio 
Den Haag is behalve hetgeen in de 
brief staat geen nadere toezegging 
gedaan in dit debat. Een aantal 
punten is verduidelijkt en er wordt 
een zeer positieve houding ten 
aanzien van de vierde haven ingeno-
men. Dat is overigens een project 
wat nog ver weg ligt in de t i jd. Het is 
onze overtuiging dat wij een zinnige 
motie hebben ingediend over de 
evenementenhal, omdat het nu tijd is 
dat er niet meer in abstracto uitspra-
ken door de Kamer worden gedaan 
dat er iets voor Den Haag gebeuren 
moet, maar er echt iets concreets 
moet gebeuren. Daarom zijn wij met 
een project gekomen. 

Mevrouw Eshuis (CPN): Kan de heer 
De Beer ook zeggen waar de 
feesttent uit gefinancierd moet 
worden? Dat staat namelijk ook al 
weer niet in de motie. 

De heer De Beer (VVD): Mevrouw, 
in de eerste plaats is het geen 
feesttent. De neiging van de CPN om 
feest te vieren is ons allerwegen 
bekend en ook wij vinden een feestje 
wel aardig op zijn t i jd. 

Mevrouw Eshuis (CPN): Dat maakt 
de CPN zo'n leuke partij. 

De heer De Beer (VVD): Precies. Het 
is geen feesttent. Het is een gebouw 
dat een heel nuttige functie kan 
verrichten in de sociale-economische 
structuur van Den Haag, omdat het 
inspeelt op aanwezige mogelijkheden 
in Den Haag op dit moment. 

Ik zal een concreet antwoord 
geven op de vraag waar het geld 
vandaan moet komen. Mij nog niet 
bindend aan enig bedrag, maar 
afgaande op gegevens die ons vanuit 
Den Haag zijn verstrekt, schijnt het 
project haalbaar te zijn met een 
subsidie van 9 miljoen gulden. Wij 
praten dan niet over 9 miljoen gulden 
die in één jaar uitgegeven moet 
worden, maar in twee a drie jaar. 

Het gaat dus pakweg om drie keer 
drie miljoen. Het is mij niet duidelijk 
waarom niet door herschikking 
binnen de begroting van EZ dat 
bedrag van drie keer drie miljoen kan 
worden gevonden. Afgezien daarvan, 
er zijn... De Voorzitter hamert mij af, 
dus laat ik het hier maar bij laten. 

Mevrouw Eshuis (CPN): Gered door 
de Voorzitter. 

De Voorzitter: Ik wijs mevrouw 
Eshuis en andere leden en de 
regering erop dat het moeilijk wordt 
om de vergadering nog voor de 
avond te beëindigen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Ik dank de 
bewindslieden voor hun beantwoor-
ding. Voorzitter. De minister had het 
op een gegeven moment over een 
omelet die niet tot stand kan komen 
zonder een ei te breken. Ik had eerlijk 
gezegd een beetje de indruk dat de 
minister voortdurend op eieren liep 
en uiteindelijk eieren voor haar geld 
koos. Het woord 'verantwoord' kwam 
niet over haar lippen, maar zij sprak 
wel heel duidelijk over 100% verant-
woordelijkheid. Daar gaat het hierbij 
om. Wij moeten de minister daaraan 
houden in de komende t i jd. 

De motie van de heren De Beer en 
Eversdijk is bedoeld om zekerheid te 
bieden aan het Groningse. Ik meen 
dat deze zekerheid niet meer is dan 
een schijnzekerheid. Het is goed, nu 
wij zo vaak over deze zaak hebben 
gesproken en steeds weer met 
nieuwe ontwikkelingen zijn gecon-
fronteerd, een duidelijke grens te 
stellen. Die grens wordt hier niet 
gesteld, maar in feite weer verscho-
ven. Toch zal die ooit eens gesteld 
moeten worden. Vandaar dat ik er 
niets voor voel om deze motie te 
steunen. Het is ook een duidelijke 
afwijking van het regeringsvoorstel 
op dit punt. De heer De Beer heeft 
dat ook bevestigd. De minister zal in 
tweede termijn haar oordeel over de 
motie wel geven; in ieder geval vraag 
ik daar nu om. 

Ter zake van de kosten voor 1 984 
heeft de minister per interruptie 
geantwoord dat deze inmiddels zijn 
verwerkt in het bewuste bedrag van 
f 2 7 0 min. Ik begrijp het nog niet 
helemaal. Ik zie maar één mogelijk-
heid. Kennelijk is het bedrag, voor 
zover het aanwezig was, begrepen in 
de post onvoorzien. Die post is zo 
onvoorzien, dat daarvoor een 
mogelijkheid aanwezig was. Graag 
een reactie daarop. 

D 
De heer Van der Doef (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Wie wind 
zaait, zal storm oogsten! De minister 
heeft terdege wind gezaaid met haar 
brief; ook onrust en onzekerheid. 
Misschien dat het in het debat een 
tikkeltje is hersteld, maar ik weet het 
nog niet zo net. De minister spreekt 
over gezamenlijke verantwoordelijk-
heid, politieke leiding en bedrijfslei-
ding. Het klinkt allemaal prachtig, 
maar als een bedrijf een bedrijfs-
vreemde opdracht krijgt, is het in het 
bijzonder de politieke leiding die 
verantwoordelijk is om ervoor te 
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zorgen, gegeven het bedrijfsvreemde 
karakter van de beslissingen die 
worden genomen, dat dit de dienst-
verlening en de continuïteit niet 
bedreigt. Daarom mag ik de regering 
verwijten dat men niet ingaat op 
signalen die de directie afgeeft in de 
trant van: als u ook nog dat of dat 
zou doen, in een betekenende mate, 
dan kan het niet meer. Dat kunt u 
niet naast u neerleggen en dan 
zeggen: wat is aanzienlijk; wij zien 
het wel ; wij lopen er niet op vooruit. 
Ja, daar moet je wel op vooruitlopen. 
Er moet gezegd worden: directie, 
jullie hebben gelijk; het zal ook niet 
gebeuren. Dan wordt die mensen de 
kans gegeven om het spreidingsplan 
reëel uit te voeren. 

De regering acht het ook waar-
schijnlijk dat het voor de f270 ,3 min. 
kan. De aanneming van de motie van 
de heren De Beer en Eversdijk wordt 
ook niet ontraden. Ik begrijp dat niet 
in het licht van hetgeen er in de brief 
staat: aanzienlijke overschrijdingen, 
te lage ramingen. Die zitten niet in de 
f 2 0 min. die er is bijgekomen. De 
minister weet dat het veel meer gaat 
kosten. Mijn fractie zal geen steun 
geven aan die motie, eenvoudig 
omdat wij het ongeloofwaardig 
achten om nog eens te verklaren dat 
het voor f 2 7 0 min. moet en kan, 
terwijl wij weten dat het niet kan. 

Het wordt een ontbindende 
voorwaarde. Ik acht die niet reëel. De 
één zegt dat het wel in de tarieven 
moet. De ander vindt van niet. De 
één laat open of het misschien niet 
toch meer mag kosten. De regering 
vindt dat het in elk geval niet meer 
mag kosten; de heren Schutte en 
Van Rossum ook. Ik kan geen kant op 
met een motie die op zoveel manieren 
valt uit te leggen. 

De heer De Beer (VVD): Neen, neen! 
Nu doet u de motie onrecht aan. U 
maakt zich er iets te gemakkelijk 
vanaf. In de motie wordt tegen de 
regering gezegd: u maakt van de 
f 2 7 0 min. een ontbindende voorwaar-
de; u gaat dat doen ten koste van de 
arbeidsplaatsen; dat kan niet. Dat is 
de betekenis van de motie. Als u 
daartegen stemt, met welk motief 
ook, betekent dit dat u in feite de 
redenering van de regering volgt. 

De heer Van der Doef (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! In de motie 
staat dat de Kamer van oordeel is, 
dat het voor f 2 7 0 min. kan. Welnu, 
wij zijn van oordeel dat dat niet kan! 

De heer De Beer (VVD): Er wordt 
ook uitgesproken dat over de 2200 

arbeidsplaatsen zekerheid moet 
bestaan. 

De heer Van der Doef (PvdA): 
Inderdaad, maar u moet die twee 
dingen niet in één motie gieten. Die 
dingen worden gekoppeld op een 
manier waar ik het niet mee eens 
ben. De regering wordt verzocht met 
beide dingen rekening te houden. 
Met het één ben ik het volstrekt 
eens, maar met het andere in het 
geheel niet. 

Ik handhaaf mijn motie ter zake 
van Den Haag. Ik zeg dit ook mede 
namens mijn collega Nypels. Die 
behoort nog een functie te hebben in 
het nader overleg dat er moet 
plaatsvinden. De motie van de heer 
De Beer gaat in op een project waar 
ik geen oordeel over heb. Op dit 
moment komt het de Kamer nog niet 
toe er een oordeel over te hebben. Ik 
zie nog af van de specifieke argumen-
tatie die de staatssecretaris levert. Ik 
verzoek de heer De Beer zijn motie in 
te trekken. Als die niet wordt 
aangenomen, gaat er een omgekeerde 
werking vanuit. Hij weet niet zeker of 
die wordt aangenomen, gelet op het 
oordeel van de regering. Is hij 
daartoe bereid? 

De heer De Beer (VVD): Daar kan ik 
meteen op antwoorden. Het zal mede 
afhangen van de andere fracties in 
de Kamer of deze motie wordt 
aangenomen of niet. Ik zou het zeer 
betreuren als de Partij van de Arbeid 
tegen deze motie zou stemmen. De 
heer Van der Doef kan prachtige 
verhalen houden dat er iets gebeuren 
moet voor de regio Den Haag. Nu 
echter puntje bij paaltje komt en er 
een gelegenheid is om iets concreets 
te doen, laat hij het afweten. Dat is 
niet begrijpelijk. 

De heer Van der Doef (PvdA): Dat 
laat ik mijn fractie niet aanpraten. Er 
is geen enkele uitspraak van de 
Haagse raad dat dit de echte 
prioriteit is en dat de Kamer wordt 
gevraagd dit in het kader van onze 
verantwoordelijkheid onder de 
aandacht van de regering te brengen. 
Dat kunnen de liberalen dan wel van 
oordeel zijn en voor mijn part ook 
hun fractie, maar er is geen uitspraak 
van de Haagse regio die dat bevestigt. 

De heer De Beer (VVD): Geen 
formele, maar natuurlijk hebben wij 
ons breder georiënteerd dan alleen 
de Haagse liberalen. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
bewindslieden. De vraag blijft hangen 

of een gesplitste PTT, zoals die nu 
wordt voorgesteld, nu wel of niet 
kan. Ook het rapport doet daar nog 
wat moeilijk over. Ik heb in mijn 
eerste instantie dus ook gevraagd of 
er moeilijkheden zijn met de drie 
vestigingsplaatsen van de Postcheque-
en girodienst. Wellicht kunnen 
wij ons daaraan spiegelen. Immers, 
de doelmatige structuur van het 
bedrijf blijft voorop staan. Dat hoop 
ik tenminste. Daarover moet een 
duidelijke overeenstemming bestaan 
tussen de bedrijfsleiding en de 
politieke leiding. 

De heren Lankhorst en Van der 
Doef zijn al heel duidelijk geweest 
over de motie. Het is ook mij niet 
duidelijk wat de motie wi l , want het 
is in strijd met hetgeen in de brief 
van de minister staat. Laat de 
minister eens uitleggen of zij met 
deze motie kan leven. Het is natuurlijk 
mooi dat iedereen er een uitleg van 
geeft. Ik heb echter niet zo veel aan 
een uitleg van de indieners. Ik heb 
veel meer aan een uitleg van de 
minister van wat zij ermee gaat doen. 
Mij is het niet duidelijk en daarom 
heb ik er wat moeite mee. 

Het gaat dus om 2200 vervangende 
arbeidsplaatsen. Is er een mogelijk-
heid die niet bij de PTT maar bij 
andere rijksdiensten of gedeelten van 
rijksdiensten te vinden, zodat wij toch 
aan die 2200 komen en toch bij dat 
bedrag blijven? Vallen de wachtgelden 
nu wel of niet onder dit bedrag? Bij 
gemeentelijke herindelingen worden 
die voor rekening van het Rijk 
genomen. Gebeurt dat hier ook? 

Ik ben staatssecretaris Van Zeil 
zeer dankbaar voor zijn duidelijke 
uitspraken over de regio Den Haag. 
Geen evenementenhal. Daaraan 
hebben wij geen behoefte. Het kan 
ook niet vanwege de concurrentie-
vervalsing. Wel moet er doorgepraat 
worden over de haven en over de 
wegenstructuur - misschien kan de 
minister daarover ook nog wat 
zeggen - met een positieve grondhou-
ding en een concrete aankleding van 
de voorlopige afspraak. 

D 
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! Het gezegde dat de heer 
Van der Doef heeft gehanteerd klinkt 
buitengewoon duidelijk, maar het 
dekt niet helemaal deze lading. Hij 
sprak over het zaaien van wind. Ik wil 
toch niet voor mijn verantwoording 
nemen om het weergeven van de 
grote lijnen van het besluit van 
november met wind te betitelen. 
Zoals de zaken er nu voorliggen 
kunnen wij slechts vaststellen dat het 
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voor het bedrijf een gigantische 
opgave zal zijn. Dit betekent niet dat 
wij storm zullen oogsten, maar wij 
moeten ons goed realiseren dat er 
heel wat problemen zijn. Die mogen 
wij niet onderschatten. 

Ik ben het met de geachte afgevaar 
digde eens dat het natuurlijk een 
bedrijfsvreemde opdracht blijft. 
Daarover kunnen wij lang of kort 
praten. Het zou bij geen PTT'er zijn 
opgekomen, hooguit nog bij een 
ex-PTT'er. Dat zo zijnde stel ik vast 
dat de politieke verantwoordelijkheid 
voor deze beslissing overeind staat. 

Mevrouw Eshuis heeft gevraagd of 
dit nu de zoveelste blanco cheque is. 
Ik noem iets een blanco cheque als 
er geen bedrag op is ingevuld. De 
cheque die door het kabinet aan deze 
operatie wordt verbonden is 270,3 
miljoen groot en geen cent meer. 

De heer Van Rossum heeft een 
uitdagende vraag gesteld. Hij wil de 
gedachten van de regering over de 
motie-De Beer/Eversdijk vernemen. 

Ik kom dan wat in de problemen, 
want toen ik de motie las was mijn 
eerste gedachte, dat er best mee te 
leven is. De erin genoemde uitgangs-
punten zijn zoals wij in het debat in 
november hebben afgesproken. Die 
betroffen het aantal, het bedrag en 
de kwaliteit van het aantal. Wi j 
hebben toen gezegd: rond de 
honderd en de andere 2100 in de 
uitwerking als eenheden vormende 
stukken van het bedrijf. Die drie 
uitgangspunten waren mijns inziens 
niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Zo 
de motie verstaande had ik geen 
moeite met de motie. 

In de nadere toelichting op de 
motie herken ik echter duidelijk een 
prioriteit in wat de heer De Beer 
beoogt. Overigens, de tekst is daarop 
dan niet meer van toepassing. Nu 
moet ik zeggen, dat ik daar een 
duidelijk neen op moet laten horen. 
Het kabinet heeft uitgesproken, dat 
het bedrag met f20,3 miljoen kan 
worden opgehoogd tot f 270'3 
miljoen. Voor die f20,3 miljoen 
hadden we dus de toestemming van 
de Kamer nodig, want daarmee werd 
van de besluitvorming in november 
afgeweken. 

Ik stel nu vast, dat wij niet moeten 
proberen elkaar weer verder op 
wegen te brengen, waardoor we 
gelet op wat we afgesproken 
hebben veeleer de richting van 
mevrouw Eshuis uitgaan, die ons 
ervoor waarschuwde, dat die cheque 
toch niet zo duidelijk is als hier wordt 
beoogd. Gehoord de uiteenzetting 

over de bedoeling van de motie 
ontraad ik dus de motie ten sterkste. 

Mevrouw Eshuis heeft ook gespro-
ken over de derde leverancier voor 
de telecommunicatieorde. Ik vind het 
veel te vroeg de kwalificatie hoge 
kosten aan die derde leverancier te 
verbinden. Duidelijk is, dat er extra 
mensen voor nodig zijn. Overigens, 
ze zijn niet alle tegelijk nodig en 
bovendien is van de aantallen nog 
geen duidelijk beeld te krijgen. In de 
eindfase zal waarschijnlijk een 
twintig man extra nodig zijn die dit 
proces begeleiden. 

Het is ook nog te vroeg om te 
zeggen, of dit hogere kosten in het 
eindbeeld te zien zal geven. Ik heb de 
neiging te zeggen, dat dit van de 
onderhandelaars af zal hangen. Het 
is natuurlijk in mijn ogen een van de 
essentiële positieve punten, naast 
zware industriële en technologische 
voordelen die hieraan kunnen zitten, 
dat we als staatsbedrijf in onze 
onderhandelingspositie een grotere 
speelruimte hebben wanneer we met 
drie leveranciers te maken hebben, 
dan wanneer dat met één of twee is. 

De heer Nypels heb ik voldoende 
beantwoord door aan te geven, dat 
onze duidelijkheid niet in de omvang 
van woorden zit maar in de inhoud 
van woorden. 

De heer Schutte heeft duidelijk 
vastgesteld, dat een gewaarschuwd 
man voor twee geteld dient te 
worden. Wij hebben de informatie 
weergegeven waarover wij beschik-
ken. Het lijkt mij in het gebruikelijke 
verkeer met de Kamer ook niet 
anders mogelijk. In ieder geval 
zouden wij ook niet anders wensen. 
Daarbij stellen wij vast, dat het 
bepaald geen gemakkelijke operatie 
is. 

De heer De Beer zei, dat het 
wellicht een omgekeerde werking 
heeft. Dat moeten we natuurlijk ook 
niet overdrijven. Ik ben ervan 
overtuigd, dat de volgbereidheid van 
personen uiteindelijk een persoonlijke 
beslissing zal zijn. Mijns inziens zal 
een persoon bij zijn of haar beslissing 
al of niet mee te gaan, zich niet 
zozeer afvragen, of dan over de f 270 
miljoen wordt heengegaan maar wel 
of het in zijn of haar situatie een 
verantwoorde beslissing lijkt te zijn. 

De heer Van Rossum heeft nog 
gesproken over de ervaringen met de 
gespreide opstelling van de PCGD. 
Dat is toch een gans andere vergelij-
king. 

Ook bij de PTT zijn een aantal 
bedrijfsonderdelen anders dan de 
PCGD verspreid over het land. Het 

hangt ervan af welke organisatorische 
eenheden je waar plaatst en welke 
functie daarvan verlangd wordt. 

Mijnheer de Voorzitter! De motie 
van mevrouw Eshuis betreft de 
C-variant. Die is in onze gedachten 
niet aan de orde. 

D 
Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Beer heeft gevraagd om clausulering 
bij promotie formeel gestalte te 
geven. Ik zal mij daarop bezinnen. 

Ten aanzien van de 33 functies, die 
moeilijk terug kunnen gaan naar 
Den Haag, merk ik op dat dit 
probleem mij niet bekend is. Naarmate 
er meer functies komen, worden de 
mogelijkheden verruimd. Ik zal mij 
hierover laten informeren. Voor zover 
mij op dit moment bekend is, zijn er 
geen moeilijkheden. 

De heer De Beer (VVD): Ik krijg 
graag de toezegging van de staatsse-
cretaris dat er van de zijde van de 
regering alles wordt gedaan om deze 
mensen, als zij in Groningen willen 
blijven, te helpen aan een andere 
functie in Groningen. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Ik zal een uiterste inspanning doen. 

D 
Staatssecretaris Van Zei l : Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Eversdijk heeft 
nog eens nadrukkelijk aandacht en 
zorg voor de Haagse regio gevraagd. 
Het kan bekend zijn dat wij die 
hebben. Dit blijkt ook uit onze brief 
van 13 maart. Ik wil daar in alle 
openheid en eerlijkheid aan toevoegen 
dat de Haagse regio die aandacht en 
zorg moet delen met tal van andere 
regio's, die ook in de problemen 
zitten. Ik moet zeggen dat er regio's 
zijn die veel meer problemen en nog 
grotere moeilijkheden hebben. Wij 
proberen wat dit betreft bij voortdu-
ring de verdelende rechtvaardigheid 
te betrachten. 

De heer Eversdijk heeft ook 
aandacht voor de vierde Scheve-
ningse haven gevraagd. 

Mijnheer de Voorzitter! Er ligt een 
toezegging van de minister van 
Verkeer en Waterstaat en van mij om 
zodra de resultaten van het haalbaar-
heidsonderzoek bekend zijn, daarnaar 
te kijken. Wi j doen dit in het licht van 
de studie waarvoor ook de fractie van 
het CDA destijds heeft gepleit. Deze 
studie gaat over de plaats en de 
positie van de regionale havens en 
over het daarvoor te voeren beleid. 
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De heer De Beer heeft zijn stelling 
dat er iets concreets voor Den Haag 
moet worden gedaan herhaald. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit kan de 
indruk wekken dat voor Den Haag 
niets concreets werd en wordt 
gedaan. Ik wil dit fundamenteel 
bestrijden. Ik heb in in mijn betoog 
heel kort gewezen op wat er in de 
achter ons liggende jaren vanuit 
verschillende departementen en 
vanuit de rijksgebouwendienst in 
de Haagse regio is geëntameerd. 
Hiervan zijn een aantal grote werk-
zaamheden thans nog aan de gang. 
Ik wil op de inhoud van onze brief 
van 13 maart j l . wijzen. Hierin staan 
een aantal concrete afspraken met 
de Haagse regio. In deze brief 
worden ook zaken aangeduid 
waarover nader overleg mogelijk is 
en waartoe de bereidheid is uitgespro-
ken. De uitkomst van het gevoerde 
overleg en van de in dit huis gevoerde 
debatten is niet nul komma nul. 

De heer De Beer (VVD): Dat heb ik 
ook niet gezegd! 

Staatssecretaris Van Zeil : Ik wil dit 
nog eens met nadruk zeggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mijn 
opvattingen en argumenten met 
betrekking tot het concrete project 
waarover de heer De Beer heeft 
gesproken niet herhalen. Ik wil de 
heer De Beer nog een vraag stellen. 
Hij is van mening dat een herschikking 
van middelen zou kunnen plaatsvin-
den. Ik zie die mogelijkheid niet, 
gegeven de door het kabinet gekozen 
uitgangspunten. Gesteld, dat tot een 
herschikking wordt besloten, dan is 
op de begroting van Economische 
Zaken het begrotingsartikel van het 
regionaal sociaal-economisch beleid 
het enige artikel dat daarvoor in 
aanmerking komt. Ik zou van de heer 
De Beer willen weten of hij zou 
kunnen en willen accepteren dat 
maatregelen ten koste van andere 
regio's worden genomen. Bij herschik-
king komt het daarop neer. Ik vraag 
hem dit vooral tegen de achtergrond 
van het feit dat van de centraal 
voorwaardenscheppende middelen, 
die ongeveer 24 min. per jaar 
bedragen, als uitkomst van het 
overleg reeds 1/6 deel aan de 
Haagse regio toegezegd. Dit is een 
meer dan proportioneel deel. Daaruit 
blijkt toch ook de erkenning van onze 
aandacht en zorg voor de Haagse 
regio. 

De heer De Beer maakte een 
vergelijking met het MEC-project te 
Maastricht. Dat project is veel 

omvangrijker dan het project dat is 
gepland rondom het Congresgebouw. 
Het complex in Maastricht valt uiteen 
in een publiek en een privaat gedeelte, 
waarin kantoren en winkels, een 
conferentie- en congresruimte, en een 
hotel zijn ondergebracht. Ook is er 
een combinatie van voorzieningen 
met de rijksuniversiteit Limburg en 
het daar te bouwen academisch 
ziekenhuis. Het project is het eerste 
van zijn soort in ons land. 

Los van PNL-middelen, de bijzon-
dere regionale toeslag en de investe-
ringspremieregeling kwam het 
destijds in aanmerking voor een 
bijdrage uit het fonds voor hoogwaar-
dige kwalitatieve, industriële en 
dienstverlenende projecten. In het 
project is ook voor een groot deel 
door particulieren geïnvesteerd, 
terwijl ook de lagere overheden 
- stad en provincie - er het nodige 
aan hebben bijgedragen. Om die 
redenen gaat de vergelijking van de 
heer De Beer niet op. Ik blijf daarom 
bij mijn oordeel over de door de heer 
De Beer ingediende motie over het 
project rondom het Nederlands 
Congresgebouw. 

In het betoog dat de heer Van der 
Doef in tweede termijn hield, zie ik 
geen aanleiding om mijn oordeel 
over de door hem en de heer Nypels 
ingediende motie te herzien. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan het 
einde van de vergadering te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 16.58 uur 
tot 17.45 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik geef het woord 
aan de heer Nypels, die het heeft 
gevraagd over een motie, ingediend 
bij het debat op 14 maart 1985 over 
het huurbeleid. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Bij het debat over 
het huurbeleid is een motie 
ingediend waarin aan de regering 
wordt gevraagd, per 1 juli aanstaan-
de vooralsnog de subsidiabele 
service-kosten voor de individuele 
huursubsidie niet te beperken. Ik 
zou deze motie willen intrekken en 
tevens de motivatie daarvoor willen 
geven. 

Met deze motie was niet 
beoogd, de invoering van een 
positieve lijst van subsidiabele 

servicekosten voor de individuele 
huursubsidie te blokkeren. Dat 
hebben de indieners ook duidelijk 
verklaard. Het ging om de vrees 
dat de complementaire voorzienin-
gen in de WVC-sfeer niet tijdig 
gereed zouden zijn, waardoor 
ouderen onverantwoord hoge 
woonlasten te dragen zouden 
krijgen. 

Bij de UCV over de woontussen-
voorzieningen is gebleken dat de 
regering evenals de indieners tot 
de conclusie zijn gekomen dat de 
definitieve maatregelen in de 
WVC-sfeer voor de woontussen-
voorzieningen niet vóór 1 juli 
aanstaande gereed kunnen zijn. Op 
grond daarvan heeft de regering 
een tijdelijke noodmaatregel 
aangekondigd om de voorbereiding 
van en het overleg over een goede, 
definitieve WVC-regeling te kunnen 
voortzetten. Hierdoor ontstaat een 
adempauze tot 1 januari 1986. Met 
die noodmaatregel wordt getracht 
te voorkomen dat er gaten vallen 
waarvan de ouderen de dupe 
zouden worden. 

De indieners van de motie 
tekenen op dit moment aan dat 
met de aangekondigde maatregel 
niet de twijfel is weggenomen 
omtrent het ti jdig gereed zijn van 
een sluitende regeling. Wij blijven 
het onverteerbaar vinden dat de 
Kamer bijna twee jaar na de 
kamerbrede aanvaarding van de 
motie over een samenhangend 
woontussenvoorzieningenbeleid 
alsnog in een dwangpositie wordt 
gebracht. Wij binden ons dan ook 
niet aan de uitvoeringsmethodiek 
die de regering in deze noodmaat-
regel heeft aangekondigd. We 
gaan ervan uit dat er spoedig 
overleg zal plaatsvinden tussen de 
regering en de betrokken organisa-
ties. 

Toch zijn wij bereid, de regering 
het voordeel van de twijfel te 
geven. Daarbij zullen wij de vinger 
aan de pols houden, hetgeen 
betekent dat wi j , als er in de 
komende periode blijkt dat er toch 
nog stagnatie optreedt bij de 
uitvoering van de noodmaatregel, 
ongetwijfeld opnieuw een debat 
over deze kwestie zullen aanvragen. 
Maar in de veronderstelling dat de 
regering bereid zal zijn, de Kamer 
te informeren over de resultaten 
van het te voeren overleg met de 
uitvoerende organisaties, zowel 
over de noodmaatregel als over de 
definitieve regeling, zijn wij bereid 
om de motie op stuk nr. 9 (18818) 
in te trekken. 
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De Voorzitter: Aangezien de motie 
Nypels c.s. over woontussenvoorzie-
ningen (18818, nr. 9) is ingetrokken, 
wordt zij van de stand van werkzaam-
heden afgevoerd. 

Aan de orde is de e indstemming 
over het wetsvoorstel Regelen ter 
bescherming van mens en milieu 
tegen gevaarli jkse stoffen en 
preparaten (Wet mil ieugevaarl i j -
ke stoffen) (16800) . 

De Voorzitter: Ik stel voor, de door 
de regering voorgestelde wijzigingen 
(stuk nr. 83) aan te brengen. 

Daartoe wordt besloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de s temming over 
een mot ie , ingediend in de UCV 
van 11 maart 1985, over het rapport 
Deregulering Inkomensvorming 
en Arbeidsmarkt , te weten: 
- de motie-Willems/Spieker over het 
ontslagrecht (1 7 9 3 1 , nr. 58). 

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

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

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijziging van de W e t op het 
voortgezet onderwi js , regelende 
de mogeli jkheid o m afdel ingen 
voor hoger a lgemeen voortgezet 
onderwijs te verbinden aan 
scholen voor middelbaar 
beroepsonderwijs (18391) en 
over: 

- de motie-Franssen c.s. over de 
inrichting van het MBO ( 1 8 3 9 1 , nr. 
9)-

(Eerder behandeld in de vergadering 
van 20 maart 1985.) 

De Voorzitter: Twee leden vragen 
heropening van de beraadslaging. Ik 
stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 
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D 
De heer Hermes (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De positie van de 
HAVO-toppen dient te zijner tijd 
nader wettelijk geregeld te worden, 
in welke vorm dan ook, waardoor 
deze HAVO-voorzieningen niet 
zonder meer kunnen verdwijnen. 
Om elke onzekerheid, elke twijfel 
hieromtrent weg te nemen, hebben 
wij gemeend, dit te moeten 
vastleggen in een uitspraak van de 
Kamer. 

Ook al bevat het wetsontwerp 
een expiratiedatum, onomstotelijk 
dient vast te liggen dat continuering 
van wetgeving met betrekking tot 
deze HAVO-toppen geboden is. In 
dit verband overhandig ik u mede 
namens de heer Franssen de 
volgende motie. 

Motie 

De Voorzit ter: Door de leden 
Hermes en Franssen wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat omtrent de 
ontwikkeling van de aan scholen voor 
middelbaar beroepsonderwijs 
verbonden afdelingen voor hoger 
algemeen voortgezet onderwijs 
evaluatie noodzakelijk is; 

overwegende, dat, als gevolg van 
deze evaluatie het verbinden van 
HAVO/MBO-afdelingen aan MB0-
scholen al of niet gecontinueerd kan 
worden; 

van oordeel, dat, omdat behandeling 
van het evaluatieverslag door de 
Staten-Generaal kan leiden tot een 
positief of negatief resultaat, in elk 
der beide gevallen tijdige wetgeving 
noodzakelijk is; 

nodigt de regering uit, vóór 1 
augustus 1990 het daarvoor geëigen-
de wetsvoorstel in te dienen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 12 (18391). 

Ik stel voor, aanstonds over deze 
motie te beslissen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Niessen (PvdA): Voorzit-
ter! De motie die de heer Hermes 
mede namens de heer Franssen 
zojuist heeft ingediend, is in de 

Huurbeleid 
Milieugevaarlijke stoffen 
Deregulering (arbeidsmarkt) 
Voortgezet onderwijs 

context van het debat buitenge-
woon merkwaardig. In de motie 
wordt de regering uitgenodigd, 
vóór 1 augustus 1990 hoe dan ook 
een wetsvoorstel in te dienen over 
de positie van de HAV0-MB0-com-
binaties. Daarmee wordt het door 
mijn fractie scherp bekritiseerde, 
gewijzigde amendement op stuk 
nr. 10 volstrekt overbodig gemaakt. 

In de toelichting op dit amende-
ment staat letterlijk: 'Het bepaalde 
omtrent de beëindiging van de 
bekostiging van de onderhavige 
HAVO-afdelingen het personeel is 
uitsluitend nodig om te voorkomen 
dat een rechtsvacuüm zou ontstaan 
voor het theoretisch denkbare 
geval dat de nieuwe wetgeving er 
niet zou komen.' Het theoretisch 
denkbare geval wordt door de 
motie uitgesloten. Daarom is het 
onbegrijpelijk dat het amendement 
niet wordt ingetrokken. Ik verneem 
dan ook graag het oordeel van de 
staatssecretaris over deze curieuze 
configuratie. 

Om de volstrekte overbodigheid 
van het amendement te accentue-
ren, zal mijn fractie, in het geval 
het amendement tegen beter 
weten in gehandhaafd wordt, 
tegen het amendement en voor de 
motie stemmen. 

D 
Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Voorzitter! Ik zie ook een verband 
tussen de motie, het amendement 
en de discussie over dat amende-
ment bij de behandeling van het 
wetsontwerp. Toen heb ik gezegd, 
dat de evaluatie met betrekking tot 
de HAVO-MBO-afdelingen hoe dan 
ook moet leiden tot een nadere 
wettelijke regeling, dat het naar 
mijn oordeel praktisch ondenkbaar 
is dat de evaluatie ertoe leidt dat 
wij met deze nieuwe vorm van 
onderwijs niet verder zullen gaan 
en dat alleen de vorm van de 
wettelijke regeling ter discussie 
staat. Namens de regering heb ik 
tevens gezegd, dat wij er alles aan 
doen dat die wettelijke regeling er 
komt, en wel bijtijds. 

De motie vat ik zodanig op dat 
de Kamer daarin uitspreekt dat zij 
daaraan te zijner tijd van ganser 
harte meewerkt. De afspraak dat 
wij de HAVO-MBO-afdelingen niet 
in de steek laten, wordt als het 
ware bezegeld door deze motie, 
zodat die niet in een zwart, leeg 
gat vallen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
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Voorzitter 

De artikelen I en II worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Franssen/Van Baars 
(stuk nr. 10, I) tot invoeging van vier 
artikelen, t.w. de artikelen III t /m VI. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de EVP en de 
groep Scholten/Dijkman voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 10 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel III (oud), zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Franssen/Van Baars 
(stuk nr. 10, II), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

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

In stemming komt de motie-Franssen 
c.s. ( 18391 , nr. 9). 

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

In stemming komt de motie-Hermes/ 
Franssen over behandeling van het 
evaluatieverslag door de Staten-Ge-
neraal ( 18391 , nr. 12). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie is aangenomen met 
dezelfde stemverhouding als de 
vorige. 

Aan de orde is de s temming over 
een motie, ingediend op 26 maart 
1985 bij de interpellatie-Knol over 
de rechtspositie van W S W - w e r k n e -
mers, te weten: 
- de motie-Knol/Willems over de 
toepassing van artikel 16, lid 2, van 
het Besluit arbeidsvoorwaarden 
sociale werkvoorziening (18 917, nr. 
1)-

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

Aan de orde zijn de stemmingen 
over vijf moties, ingediend op 27 
maart 1 985 tijdens het debat over 
oorlogsslachtoffers, te weten: 
- de motie-Worrell c.s. over vereen-
voudiging en coördinatie wetten voor 
oorlogsgetroffenen (18 600-XVI, nr. 
168); 
- de motie-Worrell c.s. over in-
komensachteruitgang voor uitkerings-
gerechtigden in het buitenland 
(18600-XVI, nr. 169); 
- de gewijzigde motie-Worrell c.s. 
over de opvolging van prof. Bastiaans 
(18 600-XVI, nr. 173); 
- de motie-Ernsting/Worrell over de 
relatie oorlogsgetroffenen/militaire 
invaliditeitspensioenen (18 600-XVI, 
nr. 171); 
- de motie-Lucassen-Stauttener c.s. 
over afronding van het wetenschap-
pelijk werk van professor Bastiaans 
(18 600-XVI, nr. 172). 

De Voorzitter: De heer Worrell 
heeft mij verzocht, de beraadslaging 
te heropenen. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Worrel l (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb mijn motie op stuk 
nr. 1 69 in dier voege gewijzigd, dat 
uit de motie gelezen zou kunnen 
worden dat alleen als het inkomen 
achteruitgaat als gevolg van ontwik-
kelingen op de internationale 
valutamarkt, dit zou betekenen dat 
maatregelen moeten worden 
genomen. Uiteraard geldt dit ook als 
het positieve effecten zijn. Ik heb bij 
u een gewijzigde motie ingediend. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Worrell 
c.s. (18 600-XVI, nr. 169) is in die zin 
gewijzigd, dat in het eerste dictum 
het woord 'zou' wordt vervangen 
door: zouden, en dat het tweede 
dictum komt te luiden: 

verzoekt de regering tevens, maatre-
gelen voor te bereiden die uitkerings-
gerechtigden in het buitenland 
vrijwaren van zowel positieve als 
negatieve inkomensverschillen als 
gevolg van ontwikkelingen op de 
internationale valutamarkt en hiervan 
de Kamer verslag te doen,. 

Voortgezet onderwijs 
WS W-werknemers 
Oorlogsslachtoffers 
PTT-tarieven 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 177 (18 600-XVI). 

Ik stel voor, aanstonds over deze 
gewijzigde motie te beslissen. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de motie-Worrell 
c.s. (18600-XVI, nr. 168). 

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

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Worrell c.s. (18 600-XVI, nr. 
177). 

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

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Worrell c.s. (18 600-XVI, nr. 
173). 

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

In stemming komt de motie-Ernsting/ 
Worrell (18 600-XVI, nr. 171). 

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

In stemming komt de motie-Lucassen-
Stauttener c.s. (18 600-XVI, nr. 172). 

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

Ik stel voor, de stukken 18 600-XVI, 
nrs. 139, 144, 159, 164 t /m 166 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over 
een motie, ingediend op 27 maart 
1 985 bij het debat over de PTT-ta-
rieven, te weten: 
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Voorzitter 

- de motie-Eversdijk c.s. over het 
terugnemen van recentelijk ingevoer-
de dan wel voorgenomen tariefsver-
hogingen (18 600-G, nr. 15). 

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

Ik stel voor, het verslag van een op 
12 maart 1985 gehouden mondeling 
overleg over de PTT-tarieven in de 
sector telecommunicatie (18 600-G, 
nr. 14) voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Nadere wijziging van de W e t 
Werkloosheidsvoorziening 
(invoering'gelijke uitkeringsrech 
ten voor mannen en vrouwen en 
wijziging van de duur van de 
uitkering) (18849) . 

De Voorzitter: Door mij is nog een 
schriftelijk antwoord ontvangen van 
staatssecretaris De Graaf op een in 
tweede termijn door de heer Weijers 
gestelde vraag. 

Dit antwoord zal worden opgeno-
men in een bijvoegsel bij de Hande-
lingen van deze vergadering. 

[Het bijvoegsel is opgenomen aan 
het eind van deze weekeditie.]6 

Twee leden hebben mij verzocht, de 
beraadslaging te heropenen. 

Ik stel voor, aan dit verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Wei jers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Overeenkomstig mijn 
verzoek heeft de staatssecretaris ons 
wat nader geïnformeerd over het 
vraagstuk dat in de wandeling het 
'herleefrecht' heet. Oriëntatie van mij 
daaromtrent leert mij dat de gemeen-
tes die niet beschikken over een 
geautomatiseerd bestand hier 
grotere problemen mee hebben dan 
andere. Ik wil de staatssecretaris dan 
ook nog twee vragen stellen. 

1. Als wij spreken van herleefrecht 
dat niet geëffectueerd zou kunnen 
worden door deze wet, dan ga ik 
ervan uit dat de overgangstermijn 
van drie maanden in die gevallen zal 
kunnen worden toegepast. 

2. Indien het amendement van de 
heer Linschoten en mij zal worden 

aangenomen, zullen zij dan ook in die 
gevallen onder de werking van dat 
amendement vallen? 

D 
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Gisteravond is het 
amendement-Weijers/Linschoten 
ingediend. Daarover heeft de 
regering de meest dreigende taal die 
ligt vóór een onaanvaardbaar, 
gesproken. Wij hebben heden 
kunnen waarnemen - dat kon 
trouwens ook gisteravond; men heeft 
dat in alle openheid gedaan - dat 
hierover, aan de gezichten te zien, 
zeer forse gedachtenwisselingen zijn 
geweest met de regering. Wi j 
hebben daarvoor zojuist ook nog een 
uurtje schorsing beleefd. Ik hoor nu 
net dat het amendement staande 
blijft. Ik heb nu opnieuw behoefte aan 
het oordeel van de regering, en wel 
in materiële termen. Het amendement 
bevat opnieuw een referte-eis. Het is 
gewoon een kwestie van formulering 
dat die er niet zo uit naar voren komt. 
De onderscheiden heren zijn het niet 
ten aanhore van de Kamer eens 
geworden over de dekking. Er is geen 
eindoordeel uitgesproken. Wi j vinden 
het toch wel belangwekkend om te 
horen hoe een en ander is afgelopen. 

In een brief die wij hedenmiddag 
van de staatssecretaris ontvingen 
wordt een aantal zaken gereleveerd, 
die ons als zodanig wel bekend 
waren. Die brief had echter heel 
anders behoren te luiden, wanneer 
dit amendement zou worden aange-
nomen. Een paar van de problemen 
die zich volgens die brief nu niet 
zullen voordoen, zullen zich immers 
opnieuw voordoen, wanneer het 
amendement wordt aangenomen. 

Ten slotte heb ik in elk geval, en 
mogelijk ook anderen, gisteravond 
een toelichting op het amendement 
gevraagd over een aantal punten. Ik 
heb er zeker begrip voor dat dit in de 
beantwoording niet tot zijn recht is 
gekomen. Mij is ook na afloop van de 
vergadering hiervoor excuus gemaakt. 
De Kamer heeft hier evenwel recht 
op en ik meen ook dat in de Hande-
lingen vermeld dient te worden, hoe 
de antwoorden op de vraag om 
toelichting zijn geweest. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! De opmerking van de 
heer Weijers dat sociale diensten 
met een geautomatiseerde admini-
stratie het wat gemakkelijker hebben 
dan sociale diensten die dat niet 
hebben, is juist. 

Op de twee vragen met betrekking 
tot de overgangsregeling van drie 
maanden, kan ik in beide gevallen 
een positief antwoord geven. 

Mevrouw Dales heeft, gezien de 
discussie van gisteren, nu gevraagd 
wat het oordeel is van het kabinet 
over het amendement van CDA en 
VVD dat gehandhaafd is. Ik geef 
hierover dezelfde kwalificatie als ik 
eerder heb gedaan, namelijk dat de 
regering meent dit amendement met 
klem te moeten ontraden. 

D 
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het feit dat het amende-
ment is gehandhaafd, was mij 
impliciet bekend. Ik heb er echter 
behoefte aan te vernemen hoe het 
kabinet tot het bedoelde kan komen, 
nadat in de memorie van antwoord is 
gesteld dat het kabinet heeft afgezien 
van een zwaardere referte-eis. Naar 
aanleiding van reacties van maat-
schappelijke organisaties is het 
kabinet tot het oordeel gekomen dat 
een verlenging van de referte-eis op 
deze korte termijn mogelijkerwijs te 
veel problemen kan oproepen. 

Is de staatssecretaris het met mij 
eens dat hier gewoon sprake is van 
een referte-eis? Welke overwegingen 
hebben ertoe geleid dat alsnog met 
een referte-eis wordt ingestemd? 
Mogen wij vernemen tot welk 
akkoord de staatssecretaris met 
betrekking tot de dekking is gekomen? 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! De eerste vraag heeft 
betrekking op de bezwaren tegen 
deze referte-eis. Dezelfde bezwaren 
golden ten aanzien van de referte-eis 
in algemene zin. In beginsel bestaan 
die. Ik denk dat het stellen van een 
referte-eis in deze zin ook voor 
bepaalde categorieën werknemers in 
beginsel dezelfde bezwaren kan 
hebben als de vorige, zij het dat deze 
referte-eis wel een andere is dan de 
vorige. Toen ging het namelijk om 
2,5 jaar uit drie. In beginsel bestaan 
echter de daarvoor aanwezige 
bezwaren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten 
aanzien van de dekking is niets 
overeengekomen. Ik heb verder dus 
ook niets toe te zeggen over en toe te 
voegen aan de gegevens die ik in een 
eerder debat in deze Kamer daarover 
heb gegeven. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het begin van artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 
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Voorzitter 

In stemming komt onderdeel A. 

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

In stemming komt het sub-amende-
ment-Nypels (stuk nr. 1 7). 

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

In stemming komt het amendement-
Weijers/Linschoten (stuk nr. 16). 

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

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Weijers/Linschoten (stuk nr. 
16), wordt zonder stemming aange-
nomen. 

De onderdelen C en D worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems (stuk nr. 15). 

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

Artikel II wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen III en IV en de beweeg-
reden worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en D'66 voor dit 
wetsvoorstel hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is aangenomen. 
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Aan de orde zijn de s temmingen 
over t w e e moties, ingediend bij de 
interpellatie-Van Es/Lankhorst over 
de militaire inl ichtingendiensten, 
te weten: 
- de motie-Van Es c.s. over het 
inwinnen van inlichtingen over de 
vredesbeweging (18887 , nr. 2) ; 
- de gewijzigde motie-Lankhorst/Van 
Es over het registreren van in 
Nederland verblijvende vreemdelin-
gen (18887, nr. 4). 

In stemming komt de motie-Van Es 
c.s. (18887, nr. 2). 

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

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Lankhorst/Van Es (18 887, 
nr. 4). 

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

Aan de orde zijn de s temmingen 
over t w e e moties, ingediend bij de 
interpellatie-Buurmeijer over de 
minima, te weten: 
- de motie-Buurmeijer over de 
uitkering ineens over 1985 (18919, 
nr. 1); 
- de motie-Engwirda over de 
financiering van de uitkering ineens 
over 1985 (18919 , nr. 2). 

De Voorzitter: Ik geef het woord 
aan mevrouw Kraaijeveld-Wouters 
voor het afleggen van een stemver-
klaring vooraf. 

D 
Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Mijnheer de Voorzitter! De 
CDA-fractie zal stemmen tegen de 
motie-Buurmeijer op stuk nr. 1. In 
november jongstleden hebben wij 
voor de motie-Buurmeijer op stuk 
18 687, nr. 10, gestemd, waarin het 
verzoek aan de regering hetzelfde 
luidt als het verzoek dat in de voor 
ons liggende motie heden is geformu-
leerd. De minister heeft vanmorgen 
glashelder uiteengezet dat hij bezig 
is de motie-Buurmeijer van november 
uit te voeren. Het ontgaat ons ten 

Wet Werkloosheidsvoorziening 
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Minima 
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enen male waarom tweemaal 
hetzelfde verzoek aan de regering 
moet worden voorgelegd, terwijl het 
kabinet bezig is het verzoek tot 
uitvoering te brengen. 

Wij achten het op dit moment niet 
alleen onnuttig tweemaal dezelfde 
uitspraak te doen, terwijl het gedrag 
van de regering daartoe geen enkele 
aanleiding geeft, maar wij achten het 
ook onjuist, omdat wij met voorstem-
men onvoldoende vertrouwen in onze 
eigen opstelling van november 
jongstleden zouden demonstreren. 
Dat is wel het laatste wat wij willen. 

D 
De heer Buurmeijer (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
heeft behoefte aan het geven van een 
stemverklaring over de motie van 
D'66. Wij zullen niet voor die motie 
stemmen, omdat daarin in feite een 
relatie wordt gelegd tussen de 
dollarkoers, de aardgasopbrengsten 
en het beleid ten aanzien van de 
laagste inkomensgroepen. Op die 
wijze gaan wij een volstrekt willekeurig 
gegeven gebruiken in de inkomens-
politiek. Dat kan door ons niet 
gesteund worden. Wij zullen dan ook 
daartegen stemmen. 

In stemming komt de motie-Buur-
meijer (18919, nr. 1). 

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

In stemming komt de motie-Engwirda 
(18919, nr. 2). 

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

Aan de orde zijn de stemmingen 
over t w e e moties, ingediend bij 
het debat over de bejaardenoorden, 
te weten: 
- de motie-Ter Veld over de inning 
eigen bijdrage bewoners van 
bejaardenoorden (18 600-XVI, nr. 
174); 
- de motie-Ter Veld over de privacy-
bescherming van bewoners van 
bejaardenoorden (18 600-XVI, nr. 
175). 
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Voorzitter 

In stemming komt de motie-Ter Veld 
(18 600-XVI, nr. 174). 

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

In stemming komt de motie-Ter Veld 
(18 600-XVI, nr. 175). 

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

Ik stel voor, het verslag van het 
mondeling overleg (18 600-XVI, nr. 
1 67) voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de s temmingen 
over vijf moties, ingediend bij het 
debat over het PTT-spreidingsplan, 
te weten: 
- de motie-Eshuis over herziening 
van het PTT-spreidingsbeleid 
( 12831 , nr. 101); 
- de motie-De Beer/Eversdijk over 
spreiding van 2200 PTT-functies voor 
maximaal 270,3 miljoen gulden naar 
Groningen (12 8 3 1 , nr. 102); 
- de motie-De Beer over een project 
van formaat voor de Haagse regio 
(18 540, nr. 3) ; 
- de gewijzigde motie-Van der 
Doef/Nypels over het plegen van 
overleg met de regio Den Haag 
(12831 , nr. 103); 
- de motie-Eshuis om de DOB niet in 
het spreidingsplan op te nemen 
(12831 , nr. 104). 

De Voorzitter: De heer De Beer 
heeft mij verzocht, de beraadslaging 
te heropenen. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Een beetje tot mijn 
verbijstering is mij gebleken dat er 
onvoldoende steun in de Kamer 
bestaat, althans op dit moment, voor 
mijn motie over de sociaal-economi-
sche situatie in de regio Den Haag 
(18 540, nr. 3), waarin wordt gevraagd 
om een evenementenhal en verster-
king van de functie van het Nederlands 
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Congresgebouw. Ik hoop dat het 
gezonde verstand nog iets later in de 
Kamer zal terugkeren om Den Haag 
een project van formaat te leveren. Ik 
vraag u daarom, de motie van de 
agenda af te voeren. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer De Beer stel ik voor, zijn motie 
(18 540, nr. 3) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de motie-Eshuis 
( 1 2 8 3 1 , nr. 101). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de EVP, de PSP en de groep 
Scholten/Dijkman en het lid Janmaat, 
alsmede van de fractie van de PvdA 
de leden Poppe, De Waart, De Visser 
en Toussaint tegen deze motie 
hebben gestemd en de overige 
aanwezige leden ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-De 
Beer/Eversdijk (12 8 3 1 , nr. 102). 

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

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Van der Doef/Nypels (12 8 3 1 , 
nr. 103). 

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

In stemming komt de motie-Eshuis 
( 1 2 8 3 1 , nr. 104). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PSP en de EVP en het lid 
Janmaat, alsmede van de fractie van 
de PvdA de leden Poppe, De Visser 
en Toussaint voor deze motie hebben 
gestemd en de overige aanwezige 
leden ertegen, zodat zij is verworpen. 

Ik stel voor, de stukken 12 8 3 1 , nrs. 
95 en 97 voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

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

Bejaardenoorden 
PTT-spreidingsplan 
WSW-werknemers 

W S W-werknemers 

Mevrouw Oomen-Ruij ten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! De motie van 
de heer Knol was ons zeer sympathiek. 
Wij hebben echter tegen moeten 
stemmen, omdat de zaak geen op 
zichzelf staande aangelegenheid 
was, waarin op één bepaalde plek in 
het land één geconstateerde onbillijk-
heid of in dit geval één grote onrecht-
vaardigheid kon worden weggeno-
men. Wij hadden en hebben het 
moeilijk met deze zaak. De kwestie 
die was aangesneden heeft echter 
een veel verdergaande strekking dan 
de ene verlofdag. 

Het zouden veel meer verlofdagen 
zijn geworden en er zou ook een 
andere rechtspositie uit resulteren. 
Het gaat immers om de gemeentelijke 
autonomie en de decentrale verant-
woordelijkheid. De uitleg van de 
regering van artikel 30 van de WSW 
laat een in de motie van de heer Knol 
geformuleerd beleid niet toe. Wij 
hebben in het debat al aangegeven 
dat het gesignaleerde probleem 
diepgaand besproken zal moeten 
worden, wat in een ruimer tijdsbestek 
zal moeten gebeuren dan het 
twee-minutendebatje ons toeliet. Wij 
zijn bereid de discussie met de 
regering hierover diepgaand te 
voeren. Het past ons helaas niet in de 
toevallig hier ter sprake gekomen 
zaak, de besluitvorming anders te 
laten zijn dan bij recente andere 
gevallen. Ik noem carnaval, '19 
maart' etcetera, zaken die hier niet 
aan de orde werden gesteld. Het is 
duidelijk dat het probleem wel 
fundamenteel besproken zal moeten 
worden. 

D 
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook de fractie van de 
VVD heeft tegen de motie-Knol/Wil-
lems gestemd, omdat zij naar haar 
oordeel op gespannen voet staat met 
artikel 16, lid 2, van het besluit 
arbeidsvoorwaarden WSW. Onze 
tegenstem hebben wij evenwel met 
aarzeling gegeven, mede gelet op de 
brief die wij van de staatssecretaris 
hebben ontvangen. Deze brief over 
de interpretatie van artikel 30 is 
volstrekt onduidelijk. Wij zullen 
daarover nog een discussie moeten 
voeren. Wij vonden het onjuist om 
met onze stem voor op deze discussei 
vooruit te lopen. 
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Oorlogsslachtoffers 

D 
Mevrouw Kraai jeveld-Wouters 
(CDA): Mijnheer de Voorzitter! De 
CDA-fractie heeft gestemd tegen de 
motie-Ernsting op stuk nr. 171, niet 
omdat wij het met de inhoud niet 
eens waren, maar omdat wij vonden 
dat de regering op deze zaak 
voldoende heeft gereageerd. De 
regering heeft geen behoefte aan 
deze motie. Wij vonden deze motie 
daarom overbodig, zodat wij tegen 
hebben gestemd. 

Wat de motie-Worrell c.s. op stuk 
nr. 169 betreft, vinden wij de 
gedachte erachter sympathiek. Wij 
meenden toch tegen de motie te 
moeten stemmen, ook nadat zij was 
gewijzigd, omdat wij menen dat wij 
op geen enkele wijze bij de vaststelling 
van de uitkeringen in het buitenland 
het op en neer gaan van de wissel-
koers zouden moeten verwerken. 
Onze opstelling in het debat op dit 
punt is duidelijk. Het is daarom ook 
duidelijk, waarom wij hebben 
gemeend tegen deze motie te 
moeten stemmen. 

W W V 

D 
De heer Wi l lems (PSP): Voorzitter! 
Ik wil toelichten waarom mijn fractie 
besloten heeft tegen het amendement 
van de heren Weijers en Linschoten 
te stemmen. Tijdens het debat 
hebben wij laten weten dat wij op 
zichzelf een verbetering van de 
uitkeringsduur voor een beperkte 
groep toejuichen, zoals wij iedere 
verbetering voor uitkeringsgerechtig-
den toejuichen. 

Uiteindelijk hebben wij besloten 
tegen dit amendement te stemmen, 
omdat het gepaard gaat met een 
uitdrukkelijke referte-eis die niet echt 
gemotiveerd is in het kader van de 
discussie over de stelselherziening. 
Daardoor gaat hiervan een pecedent-
werking uit naar de stelseldiscussie, 
waaraan wij geen behoefte hebben. 
Vandaar dat wij tegengestemd 
hebben. 

D 
De heer Nypels (D'66): Voorzitter! 
De fractie van D'66 voelde zich bij 
het uitbrengen van een stem in een 
dwangpositie gedrongen, omdat het 
wetsontwerp enerzijds een gelijkbe-
rechvoor mannen en vrouwen geeft 
en anderzijds een aantal verslechte-
ringen in de regelingen aanbrengt. 
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Wij hebben uiteindelijk besloten voor 
het wetsontwerp te stemmen, omdat 
wij voorrang wilden geven aan het 
geven van gelijke rechten aan 
vrouwen in de WWV. Verder hebben 
wij in aanmerking genomen dat 
tijdens de behandeling van het 
wetsontwerp de nadelen van het 
wetsontwerp voor verschillende 
groepen enigszins zijn beperkt door 
onder andere de aanneming van het 
amendement van de heren Weijers 
en Linschoten. 

Mil i taire inlichtingendiensten 

D 
De heer Van den Bergh (PvdA): 
Voorzitter! Wij hebben voor de motie 
van mevrouw Van Es en de heer 
Lankhorst gestemd die ik mede heb 
ondertekend. Ik wil voor alle duide-
lijkheid eraan toevoegen dat het de 
opvatting van mijn fractie is dat de 
vredesbeweging als zodanig geen 
voorwerp voor onderzoek kan 
vormen Dat betekent natuurlijk niet 
dat wanneer individuen of groepen 
middelen willen hanteren die in strijd 
zijn met de rechtsorde, wij dat 
goedkeuren. Wij vinden dat in deze 
gevallen uiteraard alle noodzakelijke 
maatregelen genomen moeten 
worden. Overigens vinden wij dat 
dergelijke groepen en individuen niet 
tot de vredesbeweging gerekend 
kunnen worden. 

PTT-spreiding 

• 
De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij hebben tegen de 
motie op stuk nr. 103, van de heren 
Van der Doef en Nypels gestemd, 
omdat de regering al nader overleg 
over een aantal projecten heeft 
toegezegd, zodat aan het eerste 
verzoek is voldaan. Het tweede 
verzoek om voorzieningen in de 
begroting te treffen is voor ons een 
te ruime jas. Bovendien laat dit de 
mogelijkheid van exogene financiering 
open. Daarnaast kunnen wij niet 
bepalen bij welke departementen 
welke kosten aan de orde komen. 
Daarom hebben wij geen vrijheid 
gevonden om voor deze motie te 
stemmen. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van D'66 heeft 
gestemd voor motie nr. 102 van de 
heren De Beer en Eversdijk, ook al 
hebben wij enige aarzelingen ten 
aanzien van deze motie moeten 
overwinnen. Wij zijn het eens, 
gegeven de besluitvorming in het 

Oorlogsslachtoffers 
Wet Werkloosheidsvoorziening 
Militaire inlichtingendienst 
PTT-spreiding 
Ingekomen stukken 

verleden, met de taakstelling die in 
de motie wordt genoemd ten aanzien 
van het aantal te spreiden PTT-func-
ties, 2200, maar voor ons staat niet 
vast - dit wordt in het tweede 
oordeel in de motie aangegeven -
dat de voorgenomen spreidingsope-
ratie voor maximaal f270 ,3 min. zal 
kunnen worden uitgevoerd. Wij gaan 
ervan uit dat, wanneer deze grens 
van f270,3 miljoen moeten worden 
overschreden, dan nieuw beraad 
noodzakelijk is. Vooral om de 
taakstelling te accentueren die in de 
motie wordt genoemd, hebben wij 
onze stem uitgebracht voor deze 
motie. 

Sluiting 18.28 uur. 

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

1. een Koninklijke boodschap, ten 
geleide van wetsvoorstel Wijziging 
van hoofdstuk XV (Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
van de begroting van uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1 984 (wijziging 
in hoofdzaak naar aanleiding van de 
Voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoor-
stel) (18913). 

Deze Koninklijke boodschap, met de 
erbij behorende stukken, is al 
gedrukt; 

2. zeven brieven van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal, met de 
mededeling, dat zij in haar vergade-
ring van 26 maart 1985 de haar door 
de Tweede Kamer toegezonden 
wetsvoorstellen gedrukt onder de 
nrs. 17605, 18512, 18515, 18600-
XVI, 18 768, 18 876 en 18 782 heeft 
aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen. 

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

se Zaken, ten geleide van een 
overeenkomst met Mexico (18916) ; 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
mevrouw Ginjaar-Maas, ten geleide 
van een evaluatieplan ( 1 8 3 9 1 , nr. 

11); 
een, van de minister van Verkeer 

en Waterstaat, over de A58 (18 600-
XII, nr. 62); 

een, van de ministers van Verkeer 
en Waterstaat en van Economische 
Zaken, over energiebesparende 
maatregelen op het gebied van 
Verkeer en Vervoer (18 600-XII, nr. 
61); 
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een, van de staatssecretaris van 
Landbouw en Visserij, over het 
onbedwelmd slachten (18 600-XIV, 
nr. 84); 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, over 
arbeidsduurverkorting (18 600-XV, 
nr. 81); 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, over financiële 
hulpverlening aan werkverenigingen 
(17553, nr. 51). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

4. de volgende brieven: 
een, van de staatssecretaris van 

Economische Zaken, de heer Van 
Zeil, ten geleide van de brochure 
Stads- en Dorpsvernieuwing en 
bedrijven; 

een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, ten geleide van het 
jaarverslag 1983 van de stichting 
Ontwikkelings- en Saneringsfonds 
voor de Landbouw. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Kopie is gezonden aan 
de betrokken commissies; 

5. de volgende brieven e.a.: 
een, van het CFO-hoofdbestuur 

automatisering van de kinderbijslag-
administraties; 

een, van de Nationale Ombudsman, 
ten geleide van een aantal openbare 
rapporten. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Kopie is gezonden aan de 
betrokken commissies; 

6. de volgende brieven e.a.: 
een, van de A.N.W.B., over de 

kosten voor rijbewijzen; 
een, van het gemeentebestuur van 

Winsum, over vestigingsplaatsen 
voor kerncentrales; 

een, van de N.C.B., kring Eindhoven, 
over de mestproblematiek. 

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

7. de volgende proefschriften: 
'De functie van de vrijheid van 

meningsuiting in de beide Duitse 
staten' door A. B. van Rijn; 

'Investeringsgedrag van onderne-
mers' door H. G. Schotman. 

Deze proefschriften zijn opgenomen 
in de bibliotheek van de Kamer. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 4281) 

Reguleringsketen 

Visie 

Noot 2 (zie blz. 4293) 

De vragen van het lid Knol 
luiden: 

1 
Is het beleid met betrekking tot 

artikel 30 van de Wet Sociale 
Werkvoorziening erop gericht 
telkenmale wanneer u de keuze moet 
maken tussen hetgeen met betrekking 
tot arbeid onder normale omstandig-
heden rechtens in de publieke of de 
private sector geldt of gebruikelijk is, 
te kiezen voor die sector welke u 
budgettair het beste uitkomt? 

2 
Zo neen, hoe motiveert u dan uw 

beleid ten aanzien van eerder 
genomen maatregelen met betrekking 
tot bij voorbeeld inhouding van 
volledige prijscompensatie, extra 
kortingen op het brutosalaris, en de 
eigen bijdrage, reiskosten, waarbij 
gekeken werd naar de publieke 
sector en het bij voorbeeld niet toe-
gestaan was Goede Vrijdag als extra 
verlofdag aan te merken, terwijl zulks 
voor ambtenaren wel is geregeld, 
doch niet uniform geldt voor de 
werknemers in de private sector? 

Indien u vraag 1 bevestigend 
beantwoordt, bent u dan niet van 
mening dat, u op formeel juridische 
gronden, mede gelet op het gewezen 
vonnis in kort geding van de President 
van de Arrondissementsrechtbank te 
's-Gravenhage van 17 januari 1984 
weliswaar daartoe gerechtigd bent, 
doch dat een dergelijk beleid bij de 
WSW-werknemers kan overkomen 
als een beleid dat het hen altijd in 
een nadelige positie plaatst ten 
opzichte van hen die werkzaam zijn 
buiten de sociale werkvoorziening? 

4 
Zo ja, acht u dat een gunstige 

ontwikkeling? Zo niet, bent u dan bij 
voorbeeld bereid met betrekking tot 
de Goede Vrijdag aan de gemeente-
besturen een circulaire te doen 
uitgaan, waarin wordt geadviseerd 
met inachtneming van artikel 16, 
tweede lid van het Besluit Arbeids-
voorwaarden Sociale Werkvoorzie-
ning, de WSW-werknemers gelijk te 
schakelen met het ambtelijk WSW-
personeel? 

Noot 3 (zie blz. 4371) 

De vragen van de leden Van Es 
en Lankhorst luiden: 

1 
Wat is het feitelijke verschil in 

werkzaamheden van de inlichtingen-
dienst van de landmacht (Lamid) 
tussen enerzijds 'het winnen van 
gegevens omtrent personen, organi-
saties en groeperingen, welke nodig 
zijn voor het treffen van maatregelen 
ter voorkoming van activiteiten die 
ten doel hebben de veiligheid of 
paraatheid van de krijgsmacht te 
schaden' en anderzijds het informeren 
naar personen, groeperingen en 
organisaties 'die voorwerp zijn van 
onderzoek''? 

2 
Valt de op een memo, behorend 

tot de buitengemaakte documenten 
van het 450 Contra Inlichtingen 
Detachement, aangetroffen medede-
ling 'artikelen uitknippen en opbergen 
in map IKV, in verband met foto's 
Schouten/Faber', onder het 'inwinnen 
van gegevens' of zijn betrokkenen 
daarmee 'voorwerp van onderzoek'2? 
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Is hier sprake van een opdracht van 
de minister van Defensie die voor alle 
plegen van de Lamid geldt? 

3 
Zijn de organisaties, die via de 

verouderde indicatorlijst in het 
schema zijn opgenomen3, hieruit 
inmiddels verwijderd? 

4 
Van welke indicatoren wordt 

gebruik gemaakt in afwachting van 
de nieuw te ontwerpen indicatorlijst? 
Is de minister bereid, de nieuwe 
indicatorlijst openbaar te maken, 
zodat 'de relevante en goed toetsbare 
indicatoren' voorwerp van parlemen-
taire controle kunnen zijn? 

5 
Wordt de minister van Defensie 

naar zijn tevredenheid op de hoogte 
gesteld van de wijze, waarop door de 
verschillende militaire inlichtingen-
diensten inlichtingen worden 
verzameld en opgeslagen? Zo ja, hoe 
gebeurt dat? 

6 
Zijn er naast de verwachte toeloop 

van buitenlanders op stations en 
treinen ten tijde van oorlogsdreiging4, 
andere werkhypothesen ontwikkeld 
over regionale/lokale omstandighe-
den die een juist verloopt van 
mobilisatie en concentratie van 
strijdkrachten kunnen schaden? Zo 
ja, welke zijn dat? 

7 
Delen de bewindslieden de mening 

dat de VVDM in een kwaad daglicht 
wordt gesteld door het bestaan van 
schema's waarin een verbinding 
tussen de RAF en de VVDM wordt 
gesuggereerd? Wat is het commen-
taar van de minister op het gevonden 
schema? 

8 
Moet uit het bestaan van het 

Fatima-project worden afgeleid, dat 
de VVDM zich wel in een zeer 
speciale belangstelling van de 
militaire inlichtingendiensten mag 
verheugen5 6? 

9 
Moet uit de taakstelling van de 

militaire inlichtingendiensten afgeleid 
worden, dat daarin veel ruimere 
criteria gesteld zijn voor infiltratie in 
de vredesbeweging dan de criteria, 
op grond waarvan de BVD infiltreert 
in de vredesbeweging, namelijk 'dat 
de BVD belangstelling heeft voor 
aktiviteiten van enkele Oosteuropese 
landen gericht op de kernwapendis-
cussie in Nederland'7? 

10 
Over welke groeperingen behoren-

de tot de vredesbeweging worden 
geen gegevens ingewonnen? 

11 
Delen de bewindslieden de analyse 

van de LUID, dat de juridische 
bijstand die de actievoerders van 
'eigen' advocaten krijgen, velen 
frustreert en wat is het bezwaar in 
onze rechtstaat dat er aanklachten 
tegen de overheid worden ingediend? 

12 
Waaruit bestaan de nadere 

aanwijzingen, die blijkens het rapport 
van de LUID, door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken zijn verstrekt 
voor een straffer optreden van de 
politie bij openbare ordeverstoringen 
en pogingen om militair terrein te 
betreden? 

13 
Lopen de LUID, de MARID, de 

LAMID en de BVD elkaar voor de 
voeten bij hun infiltratie in de 
vredesbeweging? 

1 Aanhangsel Handelingen 1984/1985 nr. 
539 antw. 3. 
2 Dossier CID 001, uitgave Onkruit, blz. 9. 
3 Aanhangsel Handelingen 1984/1985 nr. 
539, antw 4. 
' Aanhangsel Handelingen 1984/1985 nr. 
539, antw 5 t/m 7. 
5 Dossier CID 001, uitgave Onkruit, blz. 7. 
6 De Volkskrant dd. 16-2-85, blz 3 van Het 
Vervolg. 
7 Brief van oud-minister Van Thijn dd. 
1-12-1981, kamerstuk 17 100-VII, nr. 16. 

Noot 4 (zie blz. 4386) 

De vragen van het lid Buurmeijer 
luiden: 

1 
Blijft de regering bij haarvoornemen 

zoals op dinsdag 26 maart jongstleden 
door de minister-president in de 
Tweede Kamer verwoord, op dit 
moment geen duidelijkheid te 
verschaffen over koopkrachtbescher-
ming van de sociale minima ondanks 
het door hem onderschreven 
gegeven dat er voor deze inkomens-
groep een koopkrachtverslechtering 
van tenminste een half procent 
optreedt? 

2 
Hoe valt deze houding te rijmen 

met de unanieme opvatting van de 
Kamer' dat de regering uiterlijk in 
april 1985 indien nodig concrete 
aanvullende beleidsvoorstellen doet 
ter bescherming van de koopkracht 
van de echte minima? 

3 
Is de regering van mening dat een 

thans reeds vaststaand gegeven van 
een koopkrachtachteruitgang van de 
sociale minima van minstens een half 
procent onvoldoende is om nu reeds 
uit te spreken dat aanvullende 
voorstellen ter bescherming van de 
koopkracht van de echte minima 
zullen worden gedaan? 

4 
Indien vraag 3 ontkennend wordt 

beantwoord bent u dan bereid te 
verklaren dat er aanvullende koop-
krachtmaatregelen noodzakelijk zijn 
om de koopkracht van de echte 
minima ten opzichte van 1984 niet te 
verslechteren? 

' Motie-Buurmeijer 18 687 nr. 10, Handelin-
gen Tweede Kamer 1984-1985 blz. 2001 / 
2007 en blz. 2065. 

Noot 5 (zie blz. 4393) 

Overzicht van moties die van de 
stand der werkzaamheden 
kunnen worden afgevoerd: 

Gewijzigde motie van het lid 
Nypels over het onderzoeken van de 
mogelijkheid, aan de rijksuniversiteit 
van Groningen een tweede-fase-op-
leiding voor informatica te verbinden. 
( 1 2 8 3 1 , nr. 90); 

Motie van het lid Voortman c.s. 
over het ontwerpen van een indicatief 
spreidingsplan van noodslacht-
plaatsen. (14179, nr. 19); 

Motie van het lid P. M. Blauw c.s. 
over het beleid inzake de natuurbe-
scherming. (14392, nr. 30) ; 

Motie van het lid Van Zeil over de 
problematiek van de tweede generatie 
van emigranten. (14398 , nr. 1 2); 

Motie van het lid Lambers-Hacque-
bard over de effectiviteit van de 
landbouwvoorlichting voor minder 
grote bedrijven. (14958, nr. 13); 

Motie van het lid Van Zeil over 
vergroting van controlemogelijkheden 
bij bedrijven waarin de overheid voor 
meer dan 50% participeert. (15 329, 
nr. 10); 

Motie van het lid Mertens over het 
instellen van een studiecommissie 
waarin NLO's en MO-instituten 
vertegenwoordigd zijn. (1 5 3 6 1 , nr. 
4) ; 

Motie van het lid Epema-Brugman 
over het S02-beleidsplan en het 
BIPC. (15518, nr. 6); 

Motie van het lid Salomons over 
een samenhangende visie op het 
toeristisch beleid. ( 1 5 6 7 1 , nr. 9); 
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Motie van het lid Mertens over 
taakuitvoering van het ZWO. (15 825, 
nr. 16); 

Gewijzigde motie van het lid 
Worrell over het BBI. (15 870, nr. 9); 

Motie van het lid Mertens om de 
regionale omroep te doen financieren 
uit de algemene omroepmiddelen. 
( 15881 , nr. 14); 

Motie van het lid Waltmans over 
opheffing van de militaire missie in 
Suriname. ( 1 6 0 8 1 , nr. 5); 

Motie van het lid Dijkman over de 
experimenten Internationale kinder-
opvang. (16 102, nr. 68); 

Motie van het lid Van Rossum over 
de veertarieven. (1 6 132, nr. 3); 

Motie van het lid De Voogd over 
het bestuurlijk betrekken van 
personeel en WSW-werknemers bij 
de sociale werkvoorzieningsverban-
den. (16 429, nr. 20); 

Motie van het lid Van Ooijen over 
het inrichten van standplaatsen voor 
zigeuners. (16596, nr. 4) ; 

Gewijzigde motie van het lid Van 
Dis over het voorrangsrecht van de 
vrouw bij de aanvraag van kinderbij-
slag. (16632, nr. 13); 

Motie van de leden Konings en 
Worrell over de duur van de opleiding 
MBO-SB. (16719, nr. 16); 

Motie van het lid Van den Toorn 
over advisering omtrent naturalisatie-
verzoeken door de Vreemdelingenpo-
litie. (16947, nr. 51); 

Motie van het lid Lankhorst over 
t v . programma's voor minderheids-
groeperingen. (17 133, nr. 11); 

Motie van het lid De Korte c.s. over 
uitbreiding van de werkingssfeer van 
de Tijdelijke Wet arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector. (17 439, nr. 6); 

Motie van de leden Kosto en 
Wessel-Tuinstra over experimenten 
met de aanwezigheid van de raads-
man bij het politieverhoor. (17 480, 
nr. 3); 

Motie van het lid Mik over erkenning 
van alternatieve geneeswijzen. 
(17481 , nr. 16); 

Motie van de leden Nijhuis en 
Jacobse over de intrekking van de 
wetSIR. (17 520, nr. 11); 

Motie van het lid Van Rossum over 
regulering en deregulering. (1 7 555, 
nr. 37); 

Motie van het lid Leerling over de 
geestelijke verzorging van gedetineer-
den. (17 600-VI, nr. 27); 

Gewijzigde motie van de leden Van 
Es en Lankhorst over het alsnog 
toestaan van de prijscompensatie 
voor materiële goederen voor jongeren 
in internaten. (17 600-VI, nr. 31); 

Motie van het lid Groenman c.s. 
over de aanwending van de nog niet 
uitbetaalde prijscompensatie. 
(17 600-XV, nr. 70); 

Motie van het lid Linschoten over 
de aanpassing van de staffeling in de 
minimumjeugdlonen. (17 600-XV, nr. 
110) 

Motie van de leden Linschoten en 
De Korte over gelijke berechtiging 
van gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden bij nadere sociale verzeke-
ringswetgeving. (1 7 647, nr. 9) ; 

Motie van het lid Engwirda over de 
defensieplanning. (17 600-X, nr. 25); 

Motie van het lid Lankhorst c.s. 
over de Stichting Fokus. (17 600-XI, 
nr. 60); 

Motie van het lid Lambers-Hacque-
bard over een verhoging van de voor 
het milieubeleid beschikbare midde-
len met f 200 miljoen. (17 600-XI, nr. 
78); 

Motie van het lid Groenman over 
wijzigingen van de wachtgeldregelin-
gen voor ambtenaren. (1 7 649, nr. 
7); 

Motie van het lid Knol over de niet 
uitgekeerde prijscompensatie van 1% 
over 1983. (17 656, nr. 7); 

Motie van het lid Groenman over 
gezinnen met twee inkomens. 
(17 666, nr. 6); 

Motie van het lid Leerling over de 
koopkracht van de middengroepen. 
(17666, nr. 13); 

Motie van het lid Lankhorst over 
indiening van de Meerjarentarieven-
nota. (17 686, nr. 2); 

Motie van het lid Ubels-Veen over 
belastingafdracht voor bewapening. 
(17814, nr. 1); 

Motie van het lid Van Reij over 
liquiditeitsvrijstelling. (17 859, nr. 6); 

Motie van de leden Woltgens en 
Den Uyl het systeem van premiehef-
fing voor de bejaarden-ziekenfonds-
verzekering. (17 860, nr. 12); 

Motie van het lid Groenman over 
de verdeling van de kosten van 
sociale zekerheid. (17 940, nr. 13); 

Motie van het lid Scholten over het 
samenvoegen van Omroepraad en 
Persraad tot een mediaraad. (18035, 
nr. 25); 

Motie van het lid Scholten over de 
bevoorrading van videoapparatuur. 
(18035, nr. 29); 

Motie van het lid Scholten over het 
inbouwen van schakelelementen in 
de kabelnetten. (18035, nr. 59); 

Motie van het lid Groenman over 
het bestemmen van gelden voor 
kinderopvang. (18042, nr. 9); 

Motie van de leden Nypels en 
Lankhorst over bevordering van 
gemeenschappelijk eigendomsvor-
men. (18053, nr. 14); 

Motie van het lid Nypels over 
maatschappelijk gebonden eigendom. 
(18053, nr. 15); 

Motie van de leden Knol en Alders 
over opneming in de begroting 1985 
van de post 'contante waarde van de 
overrente'. (18100-A, nr. 10); 

Motie van het lid Groenman over 
de circulaire van 22 juli 1 983. 
(18102, nr. 10); 

Motie van het lid Evenhuis-van 
Essen c.s. over de meerderjarigheids-
grens. (18122, nr. 10); 

Motie van het lid Lucassen-Staut-
tener over een wet betreffende de 
taken en bevoegdheden van de 
raden. (18122, nr. 12); 

Gewijzigde motie van het lid 
Leerling over het arbeidsvoorwaar-
denbeleid 1984. (18149, nr. 18); 

Gewijzigde motie van het lid 
Laning-Boersema c.s. over verdere 
verkleining van de huisartsenpraktij-
ken. (18180, nr. 12); 

Motie van het lid Lucassen-Staut-
tener over een landelijke reclasse-
ringsorganisatie. (18 182, nr. 9) ; 

Motie van de leden Van der Vlies 
en Andela-Baur over de uitvoering 
van proefprojecten. (18 184, nr. 15); 

Motie van het lid Brouwer c.s. over 
afzien van het voorgenomen bezuini-
gingspakket in de sociale zekerheid. 
(18192, nr. 12); 

Motie van het lid Herfkens c.s. over 
uitvoering van de motie Scholten 
inzake politieke en economische druk 
op Zuid-Afrika (18 206, nr. 9); 

Motie van het lid Lankhorst over 
het openbaar vervoer. (18 225, nr. 
8); 

Motie van de leden Niessen en 
Groenman over de in het vooruitzicht 
gestelde bedragen voor de Open 
Universiteit. (18227, nr. 23); 

Motie van de leden Groenman en 
Ter Veld over aanpassing van het 
wetsvoorstel aan de tekst van artikel 
2, lid 4, van de tweede EG-richtlijn. 
(18269,nr . 11); 

Motie van het lid Van Ooijen over 
afdelingen voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs aan scholen voor regulier 
onderwijs. ( 18321 , nr. 57); 

Motie van het lid Scholten over de 
positie van langdurig werklozen en 
afgeschatte-WAO-ers. (18354, nr. 
14); 

Motie van het lid Van der Vlies 
over een aanvulling op de toelichting 
op het Besluit afbreking zwanger-
schap. (18386, nr. 13); 

Motie van het lid Van der Vlies 
over gewetensbezwaren van apothe-
kers tegen het afleveren van bepaald 
anticonceptiva. (18 386, nr. 15); 
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Gewijzigde motie van het lid 
Groenman c.s. over opnemen van 
studenten in de ziekenfondsverzeke-
ring. ( 1 8 4 4 1 , nr. 17); 

Motie van de leden Scholten 
en Ubels-Veen over het bevorderen 
van vertrouwenwekkende maatrege-
len, gericht op ontspanning. (18 600, 
nr. 29); 

Motie van het lid Beckers-de Bruijn 
over wijziging van de Bijstandswet. 
(18 600, nr. 38); 

Motie van de leden Groenman en 
Beckers-de Bruijn over het voorstel 
van de Raad voor het Jeugdbeleid, 
de Wet minimumloon te wijzigen. 
(18 600-XV, nr. 37); 

Motie van de leden Ubels-Veen en 
Scholten over de effecten en functies 
van zogenaamde sociale b.t.w. 
(18 600-XV, nr. 48); 

Motie van de leden Wöltgens en 
Vermeend over bestrijding van 
oneigenlijk en royaal gebruik van de 
voorraadaftrek en de vermogensaftrek 
(18616, nr 12). 

Noot 6 (zie blz. 4421) 

De heer Wei jers (CDA) heeft nog 
gewezen op het feit dat het nogal 
vaak voorkomt dat een uitkering op 
basis van een herleefd recht na een 
onderbroken periode, wordt geconti-
nueerd en dat dit juist gebeurt in de 
groep mensen die jonger zijn dan 40 
jaar. 

Dit zou uitvoeringstechnische 
consequenties hebben. Er zou 
onderzocht moeten worden of er 
sprake is van een herleefd recht en 
zo ja, wanneer dan in werkelijkheid 
de eerste ingangsdatum van de 
uitkering was en hoe oud de betrok-
kene op dat moment was. 

In dit verband merk ik op, dat de 
Adviescommissie Werkloosheids-
voorziening van de SER gewezen 
heeft op het ingrijpende karakter van 
het noodzakelijke heronderzoek door 
de gemeenten van het gehele 
bestand van WWV-uitkeringsgerech-
tigden beneden de 35 jaar. Genoemde 
Adviescommissie ging hierbij nog 
wel uit van het wetsvoorstel met de 
verzwaarde referte-eis. Ten aanzien 
van de door de heer Weijers bedoelde 
specifieke consequenties in verband 
met herleving van recht heeft de 
Adviescommissie geen problemen 
gesignaleerd. Hoewel ik geenszins 
wil ontkennen, dat dergelijke uitvoe-
ringstechnische problemen zich hier 
en daar kunnen voordoen, meen ik 
toch te kunnen stellen - mede gezien 
ook de advisering vanuit andere 

gemeentelijke kringen - dat deze 
problemen niet onoverkomelijk zullen 
zijn. Ik meen dan ook niet dat het 
voorstel van wet op dit punt behoeft 
te worden aangepast, bijvoorbeeld 
door op de datum van 1 juni 1985 de 
leeftijd van betrokkenen te beoorde-
len. 
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