
45ste vergadering Dinsdag 5 februari 1985 

Aanvang 14.00 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 136 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Andela-Baur, Van 
Baars, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, 
De Beer, Beinema, Van den Bergh, 
J.D. Blaauw, P.M. Blauw, De Boer, 
De Boois, Borgman, Braams, 
Brouwer, Van der Burg, Buurmeijer, 
Bruggeman, Cornelissen, Couprie, 
Dales, M.P.A. van Dam, Dees, Van 
Dijk, Dijkman, Dijkstal, Van Dis, Van 
der Doef, Dolman,, Engwirda, 
Ernsting, Van Erp, Van Es, Eshuis, 
Evenhuis, Evenhuis-van Essen, 
Eversdijk, Franssen, Frinking, 
Gerritse, De Grave, Groenman, 
Gualthérie van Weezel, Haas-Berger, 
Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van 
der Heijden, Van der Hek, Herfkens, 
Hermans, Hermes, Hermsen, 
Hummel, Van lersel, Jabaaij, Jacobse, 
Janmaat, Janmaat-Abee, Joekes, 
Kamp, Keja, Knol, De Kok, Kombrink, 
Konings, Van der Kooij, De Korte, 
Korthals, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
De Kwaadsteniet, Laning-Boersema, 
Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, Leijnse, Van der Linden, 
Linschoten, Lucassen-Stauttener, 
Mateman, Meijer, Metz, Mik, Moor, 
Van Muiden, Müller-van Ast, Van 
Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland, 
Nijpels, Van Noord, Nypels, Van 
Ooijen, Oomen-Ruijten, Den 0uden-
Dekkers, Paulis, Poppe, De Pree, 
Rempt-Halmmans de Jongh, Van 
Rey, Van der Sanden, Schartman, 
Schutte, Van der Spek, Spieker, 
Stemerdink, Stoffelen, Tazelaar, 
Terpstra, Tommei, Toussaint, 
Ubels-Veen, Den Uyl, Ter Veld, Te 
Veldhuis, Vermeend, De Visser, Van 
der Vlies, Van Vlijmen, Voorhoeve, 
Vos, B. de Vries, K.G. de Vries, De 
Waart, Wagenaar, Wallage, Weijers, 
Weisglas, Wessel-Tuinstra, Wieben-
ga, Willems, Wolters, Wöltgens, 
Worrell en Zijlstra, 

en de heren Ruding, minister van 
Financiën, Brinkman, ministervan 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
Bolkestein, staatssecretaris van 

Economische Zaken, Van Zeil, 
staatssecretaris van Economische 
Zaken, en De Graaf, staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. 

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

G. C. van Dam, Van Rossum, Rienks, 
Castricum, Hennekam en Jorritsma-
Lebbink, wegens verblijf buitenslands, 
de gehele week; 

Niessen en Van den Toorn, wegens 
ziekte; 

Salomons, Krajenbrink en Scholten, 
wegens ziekte, de gehele week; 

Buikema, wegens familie-omstandig-
heden, de gehele week; 

Veldhoen, wegens bezigheden 
elders. 

Deze berichten worden voor kennis-
geving aangenomen. 

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

Aan de orde is de beantwoording 
van vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door het lid Engwirda aan de 
staatssecretaris van Economische 
Zaken, de heer Bolkestein, over 
uitlatingen in verband met de 
eerstvolgende kabinetsformatie. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik stel de staatssecre-
taris de volgende vragen. 

1. Is het waar dat u hebt aanbevo-
len in de volgende kabinetsformatie 
serieus te overwegen om Ontwikke-
lingssamenwerking en Handelsbevor-

dering samen te voegen in één 
ministerie? 

2. Is het waar dat u in dat verband 
hebt gezegd dat het beleid van 
Ontwikkelingssamenwerking nog 
zakelijker zou moeten worden? 

3. Zo ja, wat bedoelde u daar 
precies mee? Welke kritiek hebt u op 
het beleid dat thans door de minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
gevoerd wordt? 

4. Is het waar dat u gezegd hebt 
dat Economische Zaken meer de 
belangen van de Derde Wereld moet 
meenemen bij de beleidsbepaling? 

5. Zo ja, wat bedoelt u dan precies 
met deze vorm van zelfkritiek? Welke 
kritiek hebt u op het beleid zoals dat 
thans door de bewindslieden van 
Economische Zaken gevoerd wordt? 

6. Wat vindt u van het verwijt van 
de minister voor Ontwikkelingssamen-
werking dat u uw voorstel tot de 
komende kabinetsformatie had 
moeten bewaren en niet halverwege 
de huidige kabinetsperiode had 
moeten doen? 

7. Op welke wijze kunt u tegemoet 
komen aan de door de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking uitge-
sproken verwachting dat de afdeling 
Exportbevordering van Economische 
Zaken meer oog krijgt voor de 
belangen van ontwikkelingslanden? 

Staatssecretaris Bolkestein: 
Voorzitter! De vragen 1 en 2 beant-
woord ik als volgt. Om misverstanden 
over hetgeen ik precies heb gezegd 
te vermijden, heb ik de Kamer op 31 
januari doen toekomen de letterlijke 
tekst van een gedeelte uit het 
AVRO-interview dat op 24 januari 
1985 is uitgezonden. Uit die tekst 
moge blijken dat ik heb gesproken 
over denkbare constructies die bij 
een volgende kabinetsformatie 
serieuze overweging zouden verdie-
nen. Mijn opmerking over een nog 
zakelijker ontwikkelingssamenwer-
kingsbeleid is gemaakt in de context 
van een eventuele andere constructie, 
waarbij de samenwerking tussen de 
beleidsonderdelen van mevrouw 
Schoo en van mij nog beter zou 
worden. 
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Ik kom op vraag 3. Op het huidige 
beleid van de minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking heb ik geen 
kritiek geuit. Als men het interview 
nog eens naleest, ziet men dat ik de 
projecten die mevrouw Schoo laat 
uitvoeren juist heb geprezen om hun 
over het algemeen goede kwaliteit. 
Voorts heb ik gesteld dat er weinig 
verschil van mening bestaat over de 
noodzaak en het nut van de projecten 
die metterdaad in het veld worden 
uitgevoerd. Wel heb ik eraan 
toegevoegd dat de kwaliteit altijd kan 
worden verbeterd. Deze laatste 
opmerking beschouw ik als een voor 
alle beleidsterreinen geldende 
algemene opmerking en niet als 
kritiek op het beleid van mevrouw 
Schoo. 

Naar aanleiding van de vragen 4 en 
5 merk ik het volgende op. Ik heb 
gezegd dat in het kader van andere 
constructies de onder mijn verant-
woordelijkheid vallende beleidsonder-
delen van het Ministerie van Econo-
mische Zaken meer aandacht zouden 
kunnen schenken aan de belangen 
van de Derde Wereld. Ik zou dit geen 
vorm van zelfkritiek willen noemen, 
maar een vorm van constructief 
toekomstgericht denken. Dat ik 
kritiek zou hebben op het beleid 
zoals dat thans door de bewindslieden 
van Economische Zaken wordt 
gevoerd, kan men uit het vraagge-
sprek niet afleiden. 

Ik kom op vraag 6. Dat ik in het 
interview een specifiek voorstel zou 
hebben gedaan, bestrijd ik. Er heeft 
slechts een gedachtenwisseling 
plaatsgevonden over mogelijke 
constructies bij een volgende 
kabinetsformatie. De interviewer 
heeft een bepaalde hypothetische 
constructie aan mij voorgelegd, die ik 
in zeer algemene bewoordingen van 
commentaar heb voorzien. Conclusies 
zijn in het interview door mij niet 
getrokken en concrete voorstellen 
heb ik niet ter tafel gebracht. 

Tenslotte vraag 7. Ik wil de heer 
Engwirda wijzen op de activiteiten 
van het departement van Economi-
sche Zaken in het kader van de 
gemengde commissies die zijn 
gebaseerd op economische en 
technische samenwerkingsakkoor-
den, veelal met ontwikkelingslanden. 
Daarbij wordt veel aandacht geschon-
ken aan het verbeteren van de 
exportmogelijkheden van ontwikke-
lingslanden. Dat geschiedt ook in het 
kader van de EEG-handelspolitiek. In 
het kader van het multilaterale 
handelspolitieke overleg besteedt het 

departement van Economische Zaken 
eveneens grote aandacht aan de 
belangen van de ontwikkelingslanden, 
bij voorbeeld door verbetering van 
het systeem van algemene tariefpre-
ferenties of door verruiming van het 
multivezelakkoord. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Er moet geen misver-
stand over bestaan dat er ook naar 
mijn mening niet altijd een absolute 
tegenstelling behoeft te bestaan 
tussen ontwikkelingssamenwerking 
en handelsbevordering. Handelsbe-
vordering in ruime zin, speciaal waar 
het gaat om importbevordering door 
Nederland, is uiteraard in het belang 
van ontwikkelingslanden. Dat is 
echter nog iets anders dan te stellen 
dat Ontwikkelingssamenwerking en 
Handelsbevordering dan maar direct 
in één ministerie kunnen worden 
samengevoegd. 

Beide zijn immers gericht op het 
dienen van verschillende belangen. 
Bij ontwikkelingssamenwerking 
behoort het belang van ontwikkelings-
landen voorop te staan, speciaal de 
armste landen daarvan en handelsbe-
vordering, speciaal de exportbevorde-
ring, is primair gericht op de belangen 
van het Nederlandse bedrijfsleven. Ik 
vind dat deze belangen niet met 
elkaar vermengd moeten worden, 
want dan worden onzuivere situaties 
gecreëerd. 

Ik kan mij daarom de ontstemde 
reactie van minister Schoo heel goed 
voorstellen. Ik geef toe dat de 
letterlijke tekst van het interview met 
de staatssecretaris wat genuanceer-
der is dan hetgeen in sommige 
kranten werd weergegeven. Ik vraag 
mij toch af of de staatssecretaris de 
ontstane verwarring niet had moeten 
voorkomen door zich duidelijker uit 
te drukken en in elk geval duidelijker 
stelling te nemen tegen de suggestie 
dat deze beide beleidsonderdelen in 
één ministerie zouden kunnen 
worden samengevoegd Is de 
staatssecretaris het daarmee eens? 

Staatssecretaris Bolkestein: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat 
ik mij met de vereiste zorgvuldigheid 
heb uitgedrukt. Ik ben het dan ook 
niet eens met de heer Engwirda. 
Daarentegen indien de heer Engwirda 
bedoelt te vragen of ik er de voorkeur 
aan geef te worden aangesproken op 
uitlatingen die ik werkelijk heb 
gedaan in plaats van op een sterk 
vereenvoudigde weergave ervan, 
luidt mijn antwoord bevestigend. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook mijn fractie vindt 

de timing van deze discussie wat 
vreemd, want dergelijke onderwerpen 
moeten pas aan de orde komen bij 
kabinetsformaties. Wie het interview 
gelezen heeft, heeft kunnen zien dat 
het initiatief daartoe ook niet bij deze 
staatssecretaris lag. 

Ik heb hierover toch enkele vragen. 
Welke feiten hebben de staatssecre-
taris aanleiding gegeven te veronder-
stellen dat de VVD bij de komende 
kabinetsformatie betrokken zal 
zijn? Zo dat het geval mocht zijn, 
welke feiten hebben de staatssecre-
taris aanleiding gegeven te veronder-
stellen dat hetzij het CDA, hetzij de 
PvdA ontwikkelingsbeleid in de 
toekomst weer zal overlaten aan de 
VVD? De staatssecretaris heeft wat 
dit betreft de discussies in deze 
Kamer dan toch slecht gevolgd. 

Mijn fractie acht dus het huidige 
gekissebis tussen de twee VVD-be-
windslieden echt niet relevant voor 
de toekomst van het ontwikkelingsbe-
leid. Ten aanzien van het huidige 
beleid zouden wij blij zijn met een 
intensivering van de Derde-Wereld-
kant bij EZ. Dat zou niet alleen 
moeten gelden voor exportbevorde-
ring, maar vooral voor de onderdelen 
van de BEB die zich bezighouden met 
handel en met grondstoffenbeleid. 
Dat zijn ook de onderdelen waaraan 
de PvdA altijd prioriteit heeft gegeven 
bij de vormgeving van het internatio-
nale economische beleid voor de 
toekomst. 

Staatssecretaris Bolkestein: 
Mijnheer de Voorzitter! De opmerkin-
gen die ik heb gemaakt in het 
bewuste radio-interview staar, los 
van de partijen. Mevrouw Herfkens 
weet dat de constructie, die toen 
door de interviewer is geopperd, 
voorkomt in het regeerakkoord van 
Partij van de Arbeid, CDA en D'66. 
De problematiek is dus 'zo oud als de 
heuvels'. Ik heb toen ook niets 
nieuws beweerd. Dit staat volstrekt 
los van een eventuele betrokkenheid 
van de VVD bij een volgend kabinet. 
Aan die betrokkenheid twijfel ik 
overigens geenszins. 

Op welke onderwerpen zou 
Economische Zaken zich kunnen 
richten wat betreft de bevordering 
van de handel met de Derde Wereld 
en de belangen van die landen? 
Mevrouw Herfkens heeft een aantal 
onderwerpen genoemd. Ik ben het 
daarmee volstrekt eens. Zij had 
daaraan kunnen toevoegen de 
herstructurering van Nederlandse 
industrieën, bij voorbeeld van de 
ADM, een onderwerp waarover zij 
zelf zich ook niet onbetuigd heeft 
gelaten. 
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Aan de orde is de beantwoording 
van vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
orde door het lid Eshuis aan de 
minister van Financiën, over de 
Amsterdamse Droogdok 
Maatschappi j . 

Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ons bereiken verontrus-
tende berichten en daarom wil ik de 
volgende vragen stellen aan de 
ministervan Financiën: 

1. Is het waar, dat een betaling 
van 65 miljoen van Peru aan ADM, 
die volgens afspraak 31 januari j . l . 
had moeten plaatsvinden, inzake de 
ombouw van de Almirante Grau, 
wordt opgehouden door de Neder-
landse Credietverzekeringsmaat-
schappij? 

2. Is het waar, dat de houding van 
de NCM een gevolg is van actie 
ondernomen van de kant van de 
ministervan Financiën? 

3. Indien de beide voorgaande 
vragen bevestigend beantwoord 
kunnen worden, wil de minister dan, 
nog vóór de gerechtelijke uitspraak 
over het faillissement plaatsvindt, 
elke belemmering inzake voornoemde 
betaling opheffen en hiervan aan 
betrokkenen mededeling doen? 

Minister Ruding: Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord op de 
vragen 1 en 2 luidt als volgt: 

De NCM en de Staat hebben 
medio juni 1984 aan de AMRO-bank, 
als verzekerde onder de betreffende 
financieringspolis, een aanwijzing 
gegeven niet tot uitbetaling van de 
trekking, de zogenaamde tweede 
tranche ad circa 100 miljoen gulden, 
op de lening per 31 januari 1985 
over te gaan, zolang niet is voldaan 
aan de gestelde eis tot het onderbren-
gen van de ombouw van de kruiser in 
een afzonderlijke BV. Het niet 
voldoen aan deze eis houdt in dat 
uitbetalingen onder de lening door de 
AMRO aan de combinatie HSA/ADM 
in opdracht van Peru, niet onder de 
polis gedekt zijn. Een voorstel voor 
de vorming van een BV is eerst op 28 
januari j . l . door de bewindvoerder bij 
de NCM ingediend. 

De aanvaardbaarheid van deze BV 
voor de kredietverzekering, met 
name in het licht van de huidige 
omstandigheden bij ADM, vormt 
thans onderwerp van studie binnen 
mijn departement. Overleg met 
betrokkenen, HSA, ADM en AMRO, 
zal op zeer korte termijn plaatsvinden, 
namelijk donderdag a.s. Overigens 
wijs ik erop dat ik tijdens het overleg 

Min/ster Ruding van Financiën. 

in de vaste commissie op 10 januari 
j . l . reeds nadrukkelijk erop heb 
gewezen dat een belangrijke voor-
waarde voor de inwerkingtreding van 
de dekking nog niet was vervuld. Op 
dit moment is het nog onzeker of de 
nieuwe BV, de ANS, zal voldoen aan 
de eisen die ik, uit hoofde van de 
kredietverzekering, stel. Het betreft 
overigens - dit ter vermijding van 
misverstand - geen uitbetalingen aan 
ADM-oude stijl, die nu in surséance 
verkeert, maar aan de nieuwe 
afzonderlijke BV. 

Het antwoord op vraag 3 luidt als 
volgt: 

Gezien het grote financiële belang 
voor de Staat bij een goede regeling 
van alle risico-aspecten van deze 
omvangrijke, gecompliceerde en in 
alle opzichten zeer risicovolle zaak, 
houd ik vast aan de door mij gestelde 
voorwaarden. Ik weet op dit moment 
nog niet hoe lang dit zal duren. Men 
moet er echter begrip voor hebben 
dat dit niet in enkele dagen kon 
worden voltooid. Als verzekerden 
eerder op mijn medio juni 1 984 
gestelde eis hadden gereageerd dan 
zou deze kwestie nu waarschijnlijk 
reeds lang geregeld zijn. 

Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Medio juni was natuurlijk 
helemaal geen sprake van een 
mogelijk faillissement bij de ADM. 
Het is niet reëel om te verlangen, dat 
toen al gereageerd had moeten 
worden op de gestelde voorwaarden. 

De minister heeft wel een erg 
onbeperkte termijn aangegeven. Het 
was al lang bekend, dat er een aparte 
constructie voor de Peru-order 
gevonden moest worden. Dat kan de 
NCM op 28 januari niet hebben 
overvallen. De minister geeft thans 
geen termijn aan. Ik zou graag willen 
weten hoe snel de beslissing kan 
vallen. Wat moet in dat overleg 
besproken worden anders dan 
hetgeen al bekend is? 

De bewindvoerder heeft zijn 
goedkeuring gehecht aan de con-
structie, die er nu is. Het is voor 
iedereen duidelijk dat er een faillisse-
ment komt. Verder komt er een 
aparte BV voor de Peru-order. De 
bewindvoerder is aangesteld om de 
zaken te behartigen en heeft, naar ik 
aanneem, het vertrouwen van de 
bewindsman. Treedt de minister niet 
in de bevoegdheden van de bewind-
voerder, als hij, ondanks de duidelijk-
heid, die er is, niet tot een uitspraak 
wil komen? 

Minister Ruding: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik deel niet de mening van 
de geachte afgevaardigde, dat het 
niet reëel was te verlangen - medio 
juni verleden jaar - dat men reageerde 
op de door mij gestelde voorwaarden. 
Ik zie het heel anders. In het belang 
van een goede afhandeling van de 
zaak had men in alle rust kunnen 
reageren. Ik zie geenszins in, waarom 
men dat zo lang heeft uitgesteld. De 
geachte afgevaardigde heeft zelf het 
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Ruding 

argument genoemd, dat al lang 
bekend was, - sinds juni verleden 
jaar - dat de eis van een aparte BV 
werd gesteld. Ik heb die eis bepaald 
niet in een laat stadium gesteld. 

De bewindvoerder dient vanzelf-
sprekend de zaken van de ADM te 
behartigen. Ik wijs erop, dat de 
bewindvoerder een eigen verantwoor-
delijkheid heeft. Hetzelfde geldt voor 
de minister van Financiën, die op een 
verantwoorde manier moet opkomen 
voor de belangen van de Staat. Ik 
denk dan in het bijzonder aan de 
problematiek van de herverzekering 
van exportkredietcontracten. Ik zie 
geenszins in, dat ik ben getreden in 
de bevoegdheden van de bewindvoer-
der. Sinds juni verleden jaar heb ik 
via het gebruikelijke kanaal van de 
NCM voorwaarden gesteld. Een van 
die voorwaarden sloeg op de 
financieringspolis, verstrekt aan de 
AMRO-bank. Indirect komt dat dan 
terecht bij het consortium HSA/ADM. 
Mijn relatie was derhalve duidelijk. Ik 
meen, dat ik volkomen binnen de 
normale bevoegdheden heb gehan-
deld. 

Aan de orde is de beantwoording 
van vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door de leden Hermans, Keja 
en De Beer aan de minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over de Nederlandse kabelrege-
ling. 

De heer Hermans (VVD): 
1. Heeft de minister van WVC kennis 

genomen van de antwoorden van de 
Europese Commissie op vragen van het 
liberale lid van het Europees parlement 
de heer De Vries aangaande een viertal 
onderdelen van het Nederlandse media 
beleid? 

2. Ziet de minister in deze antwoor-
den aanleiding zijn oordeel te 
herzien, naar aanleiding van de op 
3-10-1984 gestelde vragen betref-
fende de verenigbaarheid van de 
Medianota en de kabelregeling met 
het Europese recht? 

3. Indien de minister onverhoopt 
zijn oordeel handhaaft, wil hij dan 
toelichten waarom? 

Minister Br inkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb slechts uit de pers 
kennis kunnen nemen van de 
antwoorden, waarop de heer 
Hermans doelt. Ik heb uiteraard de 
stukken in Brussel opgevraagd en zal 
deze na ontvangst bestuderen. 

Het antwoord op vraag 2 luidt als 
volgt. Vooralsnog heb ik geen 
aanleiding, mijn eerder gegeven 
antwoord op vragen uit de Kamer te 
herzien. Ik stel mij voor, dat er 
gelegenheid zal zijn voor nader 
overleg tussen Kamer en regering 
over deze gewichtige zaak bij de 
behandeling van het wetsvoorstel tot 
wijziging van de Omroepwet en 
enkele andere wetten. Dit wetsvoor-
stel is op het ogenblik binnen het 
kabinet in discussie. 

In verband met vraag 3 wil ik een 
aantal voorlopige antwoorden geven, 
gelet op de stand van zaken die ik in 
antwoord op de vragen I en 2 heb 
geschetst. Als ik de persberichten 
goed heb begrepen, gaat het om 
voorstellen van de Europese Commis-
sie. De bedoeling is dat de Europese 
Commissie aan de regeringen van de 
lid-staten zal vragen om in 1985, 
naar ik meen, een antwoord te geven 
in verband met het voornemen van 
de Commissie om met een bepaalde 
richtlijn te komen. Wat dat betreft is 
er dus een bepaalde fase in de 
procedure bereikt, maar nog niet het 
einde van de procedure. 

Wij moeten beseffen dat, indien er 
vrijheid komt van grensoverschrijden-
de etherreclame, deze vrijheid geheel 
wederkerig moet zijn. Dat betekent in 
concreto dat bij voorbeeld ook de 
Amerikanen vrijuit op de Europese 
markt zouden kunnen penetreren. 
Bestudeerd moet dan worden of dit 
een beoogd en gewenst effect zou 
zijn. 

Het valt mij op, de persberichten 
bestuderende, dat de Europese 
Commissie zo mogelijk van twee 
wallen eet. Zij zegt dat het op grond 
van artikel 10 van het ECRM niet 
mogelijk is om reclamevoorschriften 
te stellen. Zij zegt echter ook, te 
willen denken aan een bepaald 
maximum aan reclame, bij voorbeeld 
tot 20%. Dat is naar mijn mening een 
interne tegenstrijdigheid in de 
redenering van de Commissie. 

Het is kennelijk de Commissie 
ontgaan, dat de conventie inzake de 
mensenrechten een specifiek verdrag 
is, waarvoor het meer algemene 
EG-verdrag zou moeten wijken. Ik ga 
er nu aan voorbij, dat een zogenaamd 
SACCHI-arrest wellicht op verschillende 
manieren kan worden uitgelegd. 

Indien er sprake zou zijn van 
etherreclame op de manier zoals de 
vragensteller bedoelt, moet de vraag 
onder ogen worden gezien of er 
sprake is van een omgekeerde 
discriminatie. Is er dan feitelijk wel 
de mogelijkheid voor Nederlandse 
bedrijven en Nederlandse omroepen, 

in andere Europese landen op de 
kabel te verschijnen? Mij dunkt, dat 
dit onmogelijk is. Dat laat overigens 
onverlet mijn principiële bezwaren 
tegen een dergelijke vrijheid van 
etherreclame, maar deze zullen de 
geachte afgevaardigden genoegzaam 
bekend zijn uit eerder gehouden 
discussies over dit boeiende onder-
werp met de Kamer. 

De bescherming van de STER is 
niet alleen uitgevonden om het 
omroepbestel in Nederland te 
beschermen, maar het gaat om een 
pakket van maatregelen en voorschrif-
ten dat ook is bedoeld om de pers in 
Nederland te beschermen. 

De heer Hermans (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Alvorens de minister te 
bedanken voor de beantwoording 
van de vragen wil ik hem feliciteren 
met zijn verjaardag. 

De antwoorden van de minister 
stellen mij slechts beperkt tevreden. 
Ik begrijp dat de minister van plan is 
bij de wijziging van de Omroepwet, 
die wellicht binnenkort de Kamer zal 
bereiken, deze zaak wat verder uit te 
werken. Uit de antwoorden van de 
Europese Commissie en uit de 
uitlatingen van een aantal internatio-
naal bekende juristen blijkt, dat de 
kabelregeling wel degelijk in strijd is 
met het Europees recht. Ik zou 
daarom de minister willen vragen of 
hij bereid is, óf bij de wijziging van de 
Omroepwet een juridische onderbou-
wing te geven van de vier gewraakte 
punten öf in een aparte notitie aan de 
Kamer die juridische onderbouwing 
over te leggen. 

De minister heeft zojuist op grond 
van berichten uit de pers uit de losse 
hand enkele mededelingen over deze 
onderbouwing gedaan. Wij stellen 
het op prijs dat de minister deze 
notitie aan de Kamer zal willen doen 
toekomen, zodat wij tot een afgewo-
gen oordeel kunnen komen en wij 
niet behoeven te wachten op een 
eventuele uitspraak van de rechter. 
Wij hebben hier de verantwoordelijk-
heid, voor een goede wetgeving te 
zorgen. 

Minister Brinkman: Ik wil de heer 
Hermans bedanken voor zijn felicita-
ties aan mijn adres. 

Het is inderdaad mijn stellige 
voornemen om over deze gewichtige 
zaak het eindoordeel van de medewet-
gever te vragen. In de tekst van het 
wetsvoorstel dat op dit moment in 
het kabinet aan de orde is, zijn tal 
van passages over deze zaak 
opgenomen, ten einde de Kamer 
straks in de gelegenheid te stellen 
daarover een meer gefundeerd 

Tweede Kamer 
5 februari 1985 Vragen 2990 



Brinkman 

juridisch oordeel te geven. In die zin 
kan ik de vraag van de heer Hermans 
positief beantwoorden. 

De heer De Beer (VVD): Nu de 
minister in antwoord op de tweede 
vraag heeft gezegd dat hij vooralsnog 
geen aanleiding ziet om zijn beleid te 
veranderen, zou ik hem willen vragen 
of bij de behandeling van de wijziging 
van de Omroepwet in de ministerraad 
dit nieuwe gegeven nog een rol kan 
spelen. 

Minister Brinkman: ik kan dit 
moeilijk uitsluiten omdat ik slechts 
één van de leden van de ministerraad 
ben. Voor het overige hangt het er 
sterk vanaf wat precies de tekst is 
van de antwoorden van de Europese 
Commissie . Voor zover mijn informatie 
strekt, gaat het om een voorlopig 
oordeel van de Europese Commissie 
dat nog aan de Europese ministerraad 
zal worden voorgelegd. Ik sluit niet uit 
dat er nader kabinetsberaad in ons 
land zal worden gehouden over een 
dergelijke stellingname van de 
Europese Commissie. 

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister sprak zojuist 
over wetgeving die naar ons onderweg 
zou zijn. Wanneer denkt de minister 
heel concreet zijn voorstellen van wet 
aan de Kamer te kunnen overleggen? 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is niet gebruikelijk dat 
mededelingen worden gedaan over 
de exacte timing en agendering van 
voorstellen die bij de ministerraad 
aanhangig zijn. Als ik de formulering 
hanteer dat een wetsvoorstel bij de 
ministerraad aanhangig is, geef ik 
daarmee mijns inziens voldoende 
antwoord op de vraag van de heer 
Kosto. Ik sluit niet uit dat binnen 
luttele weken een aantal adviesraden 
die volgens de wet gehoord moeten 
worden over gewichtige voorstellen 
van wet in de gelegenheid worden 
gesteld, advies te geven. Ik sluit ook 
niet uit dat in ieder geval in het 
vroege voorjaar de Raad van State in 
de gelegenheid zal worden gesteld, 
een advies te geven over het wets-
ontwerp dat nu bij de ministerraad 
aanhangig is. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Mag ik ervan 
uitgaan dat de minister, die sprak 
over de toelichting bij de wetsontwer-
pen waarin hij op deze zaken zal 
ingaan, daarin een duidelijk onder-

scheid zal maken tussen het begrip 
'het Europese recht', zoals in vraag 2 
is bedoeld - dat is namelijk het 
Europese Gemeenschapsrecht - en 
artikel 10, met zijn onderscheidene 
leden, van het Europese Verdrag van 
de rechten van de mens? Dat lijkt mij 
essentieel. 

Minister Brinkman: Dat is stellig 
mijn bedoeling. Daarom maakte ik in 
mijn vierde opmerking naar aanleiding 
van vraag 3 al onderscheid tussen 
het EEG-verdrag, dat ik een specifiek 
verdrag noemde en het meer 
algemene verdrag inzake de mensen-
rechten, in het bijzonder artikel 10. 

De heer Keja (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wil de minister alvorens 
de regering haar reactie inzake het 
zogenaamde groenboek aan de 
Europese Commissie geeft die 
reactie aan de Kamer voorleggen? 

Minister Brinkman: Ik kan daarover 
nog geen stelling betrekken, omdat ik 
ten eerste het stuk van de Europese 
Commissie eerst wil zien en ik ten 
tweede daarover eerst kabinetsberaad 
noodzakelijk acht. Ik sluit overigens 
niet uit dat er al een eerdere gelegen-
heid is voor de Kamer om hierover 
met de regering van gedachten te 
wisselen, namelijk het binnenkort in 
te dienen wetsontwerp inzake 
wijziging van de Omroepwet en 
enkele andere wetten. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, het 
verslag van het op 30 januari 1 985 
gehouden mondeling overleg over 
regularisatie van illegale Surinamers 
te behandelen morgen, woensdag 6 
februari, met spreektijden van 5 
minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
minister stel ik voor, de stemmingen 
over de begroting van Financiën c a . 
te verplaatsen naar 26 februari. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de s temming over 
een mot ie , ingediend op 29 januari 
1985 bij de behandeling van het 
verslag van een mondeling overleg 
over het beleid van de minister 
van Financiën inzake de A D M 
(18600 IXB, nr. 26) ca . , 
te weten: 
- de motie-Van der Hek/Vos over 
een onderzoek naar de mogelijkheden 
van een reparatiewerf in Amsterdam 
(18600- IXBenXI I I , nr. 33). 

De Voorzitter: Op verzoek van 
staatssecretaris Van Zeil heropen ik 
de beraadslaging. 

VI.nr. de heren Kosto (PvdA), Hermans (VVD) en minister Brinkman van WVC 
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Staatssecretaris Van Zeil : Mijnheer 
de Voorzitter! De stemming over 
deze motie is verleden week uitge-
steld, omdat de inhoud ervan bij 
velen, waaronder ook ik zelf, nog niet 
bekend was. Intussen heb ik er 
kennis van kunnen nemen. Thans wil 
ik de heer Van der Hek vragen of en, 
zo ja, in hoeverre hij naar letter en 
geest met deze motie iets anders 
bedoelt dan de opdracht die rijksover-
heid, de provincie Noord-Holland en 
het gemeentebestuur van Amsterdam 
hebben gegeven aan de commissie 
van deskundigen. Als hij hetzelfde 
bedoelt, kan ik vaststellen dat de 
motie overbodig is, tenzij de heer 
Van der Hek en zijn fractie er 
behoefte aan hebben om als grootste 
oppositiepartij de regering te 
steunen. Als hij iets anders bedoelt -
iets meer of iets minder - verneem ik 
dat graag om daarna mijn oordeel 
over de motie te kunnen geven. 

De heer Van der Hek (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
geen bezwaar gemaakt tegen de 
taakomschrijving voor de commissie 
van wijze mannen, zoals die door 
provincie, gemeente en Rijk is 
opgesteld. Wij hebben als criterium 
laten overwegen dat het resultaat 
van de commissie voor uitvoering in 
aanmerking komt, als vooral wordt 
beantwoord aan het criterium 
continuïteit en rentabiliteit, in die 
samenhang. Verder is het aan het 
oordeel van de commissie van wijze 
mannen hoe dit moet worden 
ingevuld. Met de motie beogen wij 
niet iets overbodigs te doen. Ook 
heeft zij niet de bedoeling, de 
staatssecretaris op te schepen met 
iets dat hij niet wil. De motie is 
bedoeld om de Kamer op dit punt 
niet te laten vertrekken uit het debat, 
zonder een uitspraak te hebben 
gedaan. 

Staatssecretaris Van Zeil : Mijnheer 
de Voorzitter! Ik stel vast dat er 
tussen de heer Van der Hek en zijn 
fractie en ons geen verschil van 
opvatting bestaat. Daarom heb ik er 
geen behoefte aan om aanneming 
van deze motie te ontraden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de motie-Van der 
Hek/Vos (18 600-IXB en XIII, nr. 33). 

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

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Nadere wijziging van de Algeme 
ne Ouderdomswet , de Algemene 
W e d u w e n - en W e z e n w e t , de 
Algemene Kinderbi jslagwet, de 
Algemene W e t Bijzondere 
Ziektekosten en de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet 
(invoering gel i jke behandeling 
van mannen en vrouwen in de 
Algemene Ouderdomswet 
alsmede aanpassing van de 
overige volksverzekeringen) 
(18515) 

en over: 

- de motie-Groenman over de 
toekomstige vormgeving van de 
AOW (18515, nr. 20) ; 
- de motie-Willems over het 
opheffen van de maximumpremie-
grenzen in de volksverzekeringen 
(18515, nr. 21); 
- de motie-Willems over de verzelf-
standiging van bijstandsregelingen 
(18515, nr. 22); 
- de motie-Willems c.s. over het in 
heroverweging nemen van wetsvoor-
stel 18515 (18515, nr. 26); 
- de motie-Willems over afzien van 
het voornemen, per 1 januari 1986 
de AOW-rechten van ongehuwd 
samenwonende bejaarden geli jkte 
stellen aan die van gehuwde bejaar-
den (18515, nr. 27). 

De Voorzitter: Mevrouw Ter Veld 
vraagt heropening van de beraadsla-
ging. Ik stel voor, aan dit verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ter vervanging van het 
amendement op stuk nr. 25, waarvan 
de heer Buikema de eerste onderte-
kenaar is, hebben wij een nieuw 
amendement op stuk nr. 28 ingediend. 
De heer Buikema kan helaas wegens 
trieste omstandigheden niet aanwezig 
zijn. Het nieuwe amendement behelst 
slechts een technische wijziging. 

Het amendement op stuk nr. 25 
ging namelijk uit van enerzijds 1 5% 
van het netto wettelijk minimumloon 
en anderzijds van Va van het overige 
inkomen, waardoor netto- en 
bruto-inkomens later weer met elkaar 
gelijk moeten worden gesteld. 

Verder merk ik op dat ik, naar mijn 
overtuiging, het amendement op stuk 
nr. 19 tijdens het debat heb ingetrok-
ken. 

De Voorzitter: Aangezien de 
amendementen-Ter Veld (stuk nr. 19, 
A en B) zijn ingetrokken, maken zij 

geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

Omdat het gewijzigde amendement 
nr. 28, hoe technisch ook, slechts 
een uur geleden de leden heeft 
bereikt, stel ik voor, de stemmingen 
uit te stellen tot volgende week met 
het oog op zorgvuldigheid van de 
wetgeving. 

De heer Wei jers (CDA): Als voorstan-
der van zorgvuldigheid in de wetge-
ving, vraag ik u wel of het mogelijk is 
dat wij hierover aanstaande donder-
dag stemmen. 

De Voorzitter: Mogelijk, ja. Wat wil 
de Kamer? Wij moeten daarover nu 
besluiten. 

De heer Wei jers (CDA): Ik pleit 
daarvoor, omdat het wetsvoorstel 
ook zijn tijd moet hebben in de 
Eerste Kamer. Elke winst in weken is, 
wat dat betreft, meegenomen. 

De Voorzitter: Stemmen wij 
hierover donderdag na de lunchpau-
ze? Is de heer Linschoten daartegen? 
Het gaat nu even alleen over de orde. 

Ik wil hiermee niet een eventuele 
materiële discussie in derde termijn 
op dit moment afsluiten. Ik heb 
echter nu het ordevoorstel gedaan 
om de stemming te houden, donder-
dag aanstaande na de lunchpauze. 

De heer Linschoten (VVD): Ik ben 
het daarmee op voorhand niet eens, 
tenzij op dat moment sprake is van 
een afgeronde discussie. Na de 
indiening van het amendement van 
mevrouw Ter Veld, dat naar mijn 
overtuiging meer is dan zuiver een 
technische aanpassing, kan op dit 
moment niet met zekerheid worden 
vastgesteld ... Oh, mevrouw Ter Veld 
knikt. Zij geeft dus toe dat het geen 
technische wijziging is. Dat betekent 
dat wij de afronding van de discussie 
moeten afwachten, voordat wij 
kunnen besluiten over het tijdstip van 
stemming. 

De Voorzitter: Mijn voorstel is 
gedaan. Ik forceer daarover nu geen 
beslissing. Wij zien dat wel nadat de 
discussie is afgerond. 

De heer Linschoten wil nog meer 
opmerkingen maken. Ik geef hem het 
woord. 

De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Ter Veld 
heeft zojuist een wijziging aangekon-
digd. Het verbaast mij dat zij daarbij 
zei dat het slechts om een technische 
wijziging gaat. Ik ben met haar van 
mening dat een aantal onderdelen 
van de zaken die gewijzigd zijn, 
inderdaad een technische aanpassing 
behelzen. Er is evenwel een verande-
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ring gekomen, niet alleen in de 
wettekst, maar ook in de toelichting, 
die erop neerkomt dat de 15% 
vrijlating, waarvan verleden week 
sprake was, op nettobasis vervangen 
wordt door een brutobasis. Los van 
de techniek daarvan, moeten wij 
vaststellen dat die 1 5% niets te 
maken heeft met de hoogte van het 
AOW-inkomen, maar met de hoogte 
van het inkomen van de jongere 
partner. 

Mevrouw Ter Veld zal het met mij 
eens zijn dat de bruto-netto-verschil-
len bij verschillende inkomenstrajec-
ten verschillend liggen. Dat betekent 
dat dit amendement, ondanks 
technische aanpassingen, ook 
inkomenspolit ieke effecten inhoudt. 
Ik meen dat wij hier, zoals bij andere 
voorstellen is gedaan, op papier voor 
ons moeten hebben wat de verschil-
lende inkomenspoli t ieke effecten 
van een dergelijke wijziging zijn. 

Voordat ik tot de afronding van dit 
wetsontwerp kom, meen ik dat in 
ieder geval die vraag door de 
indieners moet worden beantwoord 
of door de staatssecretaris, die ook 
deze wijziging heeft bekeken. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wellicht is het een wijs 
besluit, nu niet te stemmen. Ik 
begrijp dat de heer Linschoten meer 
ziet in het amendement dan erin 
staat. 

In het oorspronkelijke amendement 
dat was ingediend door de heer 
Buikema en mij stond dat van het 
inkomen van de jongere, nog niet 
AOW-gerechtigde partner, een 
bedrag zou worden vrijgelaten gelijk 
aan 15% van het netto-minimumloon, 
alsmede Va gedeelte van de meerdere 
inkomsten. 

Het gaat in dit geval uitdrukkelijk 
om een vast bedrag dat netto 
neerkomt op ongeveer f 235 en 
bruto, inclusief vakantiebijslag, op 
f 3 2 0 en anders ongeveer op f300 . 
Gezien het bruto-netto-traject in het 
minimumloon, dus niet het minimum-
loon van betrokkene, is er geen 
verschil. 

Volgens de wet gaan pas over drie 
jaar voor het eerst inkomenstoetsen 
tellen. Daarom zijn rekenvoorbeelden 
op dit moment wat mijn fractie 
betreft niet zo zinnig. Veel zal immers 
afhangen van de vraag, of de VVD 
nog verder gaat met verlaging en 
bevriezing van het minimumloon dan 
wel dat misschien vanaf 1986 mijn 
fractie in staat is om het minimumloon 
en de AOW te verhogen. 

De heer Wei jers (CDA): Voorzitter! 
Mevrouw Ter Veld heeft al even 
gememoreerd dat mijn collega 
Buikema door familieomstandigheden 
verhinderd is. 

Wellicht is het mogelijk dat de 
staatssecretaris de Kamer technische 
informatie geeft over het materiële 
verschil tussen het oorspronkelijke en 
het huidige amendement, zodat ook 
de heer Linschoten geheel overtuigd 
kan raken van het feitelijk geringe 
verschil. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben niet in staat om 
nu die technische informatie te 
geven. Daarover beschik ik ook niet. 
Ik ben graag bereid om die informatie 
op verzoek van de Kamer alsnog aan 
de Kamer te doen toekomen. 

Voor het overige ben ik het 
helemaal met mevrouw Ter Veld 
eens, als zij wijst op de periode van 
drie jaar. Dit gaat echter iets verder 
dan de vraag zelf. 

De Voorzitter: Kan die informatie 
ons schriftelijk bereiken in de loop 
van morgen? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik zal 
mijn best doen. 

De Voorzitter: Ik stel nu voor, over 
het wetsvoorstel en de bijbehorende 
moties aanstaande donderdag te 
stemmen na de lunchpauze. 

De heer Linschoten (VVD): Ik 
begrijp uit het antwoord van de 
staatssecretaris dat hij nadere 
informatie nodig heeft om de 
desbetreffende vraag te beantwoor-
den. Hieruit kan ik alleen maar 
concluderen, dat er wel degelijk een 
aantal effecten is. Voordat die zaak 
uitgepraat is en voordat de Kamer 
precies weet wat dat amendement 
behelst, kunnen wij hier geen besluit 
nemen over de vraag op welk 
moment er wordt gestemd. 

De Voorzitter: De informatie is ons 
voor morgen toegezegd. Als die niet 
komt, neem ik aan dat het besluit 
vervalt; wij zullen dan een nader 
besluit moeten nemen. Het lijkt mij 
echter ook niet correct om onzeker-
heid te laten bestaan. De Kamer zal 
dus rekening moeten houden met de 
mogelijkheid dat er donderdag wèl 
wordt gestemd. Vandaar mijn 
voorstel. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Uit deze discussie moet dus worden 
afgeleid dat via de media aangekon-

digde mogelijke amendementen van 
de zijde van de VVD met als strekking 
een verdere individualisering, niet 
worden ingediend. 

De heer Linschoten (VVD): Voorzit-
ter! Daarover had ik een opmerking 
willen maken tijdens de afronding 
van de behandeling van dit wets-
ontwerp, bij de stemmingen. Mevrouw 
Beckers heeft gelijk, als zij zegt dat er 
verleden week na het debat een 
aantal mogelijkheden is besproken in 
verschillende media. 

De fractie van de VVD heeft 
getracht om, los van haar principiële 
standpuntbepaling tegen een 
systeem van inkomensafhankelijke 
toeslagen, te bekijken in hoeverre er 
praktische, pragmatische wijzigingen 
zijn aan te brengen in het amendement 
dat nu aan de orde is. Met andere 
woorden: wij hebben een laatste 
poging gedaan om in de positie van 
gepensioneerden, van AOW-ers, 
voor de toekomst nog enige verbete-
ring aan te brengen. Ik heb tot mijn 
spijt moeten vaststellen dat die 
fracties die ervoor hadden kunnen 
zorgen dat daarvoor in deze Kamer 
een meerderheid te vinden was, niet 
van plan waren om een dergelijk 
wijzigingsvoorstel te steunen. Dat is 
de reden, mevrouw Beckers, dat u 
geen nadere voorstellen ziet. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het probleem is dat ik 
maar één medium ken voor parlemen-
taire discussies en dat is het parle-
ment. 

Wij hebben geconstateerd, dat er 
nu geen amendement is van de 
fractie van de VVD, zodat hierover 
geen nadere beraadslaging noodzake-
lijk is. 

Als de VVD meent dat men hier 
alleen amendementen kan indienen, 
als men bij voorbaat overtuigd en 
verzekerd is van de steun van 
anderen, lijkt mij dit een politieke 
misvatting. Ik heb dit ook reeds bij de 
WWV gemerkt, toen de VVD voort-
durend tegen het CDA riep: als jullie 
een amendement indienen, zullen wij 
het steunen. Ik wijs de VVD erop dat 
zij zeer wel amendementen kan 
indienen en kan laten voorbereiden 
door Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. Wanneer er geen amendemen-
ten worden ingediend, ligt dit niet 
aan de fractie van de PvdA, maar ligt 
de verantwoordelijkheid enkel bij de 
fractie van de VVD zelf. 

De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit verhaal van 
mevrouw Ter Veld slaat natuurlijk 
helemaal nergens op. Er is een 

Tweede Kamer 
5 februari 1985 AO W-uitkeringsvariant 2993 



Linschoten 

amendement van de fractie van de 
VVD, dat zij kan steunen, als zij voor 
AOW'ers iets wil doen. 

Om op de zaak terug te komen: 
mevrouw Ter Veld probeert een 
voorstelling van zaken te geven die 
haaks op de praktijk staat. Ik heb 
haar fractie en ook andere fracties 
benaderd met het voorstel, een 
wijziging aan te brengen ten behoeve 
van degenen die door het onderhavige 
wetsontwerp buitengewoon zwaar 
worden getroffen. Zij heeft mij op 
mijn vraag geantwoord dat haar 
fractie niet ertoe bereid is, een 
verdere verbetering aan te brengen. 

Uitgaande van de situatie dat ook 
geen andere fractie die tot een 
meerderheid kan leiden, achter dat 
voorstel wenste te gaan staan, ligt 
het niet voor de hand, een amende-
ment in te dienen waarmee verwach-
tingen worden gewekt en waarvan 
wij zeker weten dat het door de 
Kamer wordt verworpen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Als u echt 
iets voor AOW'ers wil doen, doet u 
er beter aan, dit soort spelletjes 
achterwege te laten. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met hoofdstuk X (Defen-
sie) van de rijksbegroting voor 
1985 (18 600 -X ) 

en over: 

- de motie-Van den Bergh/De Waart 
over een nadere prioriteitsstelling 
van de defensieplanning (18 600-X, 
nr. 17); 
- de motie-Van den Bergh/K. G. de 
Vries over de invoering van nieuwe 
technologieën (18 600-X, nr. 18); 
- de motie-Van den Bergh c.s. over 
het verloop van omvangrijke investe-
ringsprojecten (18600-X, nr. 19); 
- de motie-Engwirda over het 
operationele concept (18 600-X, nr. 
20); 
- de motie-Van der Spek over 
afschaffing van het kazernesysteem 
(18600-X, nr. 21); 
- de motie-Van der Spek over 
weigering van het uitoefenen van de 
kernwapenfunctie (18600-X, nr. 22); 
- de motie-Van der Spek over 
beëindiging van het lidmaatschap 
van de WEU (18 600-X, nr. 23); 
- de motie-Scholten over terugdrin-
ging van de wapenexport naar 
derde-wereldlanden (18 600-X, nr. 
24); 

- de motie-De Waart/Van den Bergh 
over arbeidsduurverkorting voor 
dienstplichtigen (18600-X, nr. 25). 

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

Mevrouw Van Nieuwenhoven 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Mede 
namens door mij nader te noemen 
leden van deze Kamer leg ik een 
stemverklaring af over de volgende 
artikelen van de begroting van 
Defensie voor 1985: 3, 7, 10, 11 , 16, 
2 1 , 32, 36, 38, 45, 52, 55, 58, 65, 
73, 75, 77 en 84. Bij deze artikelen 
handelt het om mogelijke uitgaven 
voor atoomwapens. De door mij te 
noemen leden zijn uit beginsel tegen 
enige vorm van atoombewapening en 
wensen dit op deze wijze kenbaar te 
maken. Deze verklaring geldt mede 
voor de leden De Boois, Jabaaij, 
Knol, Konings, Laning-Boersema, 
Moor, Van Ooijen, Poppe, de Pree, 
Toussaint, Vos en Zijlstra. Wij 
stemmen dus tegen de genoemde 
artikelen. 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): 
Mijnheer de Voorzitter! Door mijn 
stemgedrag over de begroting van 
Defensie wil ik tot uiting brengen dat 
naar mijn mening met deze begroting 
op geen enkele wijze wordt bijgedra-
gen tot de noodzakelijke ombuiging 
van de wapenwedloop naarwapenver-
mindering. Integendeel, door deze 
begroting wordt Nederland een van 
de landen die meedoen aan de 
wapenwedloop en hiervoor dus 
verantwoordelijkheid dragen. In 
overweging nemend dat door allerlei 
bezuinigingen zowel in ons eigen 
land als op wereldschaal steeds 
grotere groepen mensen in de 
verdrukking komen, terwijl de toch al 
gigantische oorlogsuitgaven, ook in 
ons eigen land, mogen blijven 
stijgen, zal ik mijn steun aan deze 
begroting onthouden. 

De heer De Waart (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Onze fractie zal tegen 
motie nr. 22 van de heer Van der 
Spek stemmen. Op het eerste 
gezicht lijkt deze stem in strijd met 
standpunten die wij eerder hebben 
ingenomen over de vervulling van 
kernwapentaken door militairen. 
Daarom leg ik deze stemverklaring 
af. 

Er is in de motie een groot onder-
scheid te maken tussen de inhoud, 
dus de bedoeling van de motie en de 
hierbij gekozen instrumenten. 

De motie beoogt dat het weigeren 
van het uitoefenen van kernwapen-

functies niet leidt tot criminaliseren 
en daarmee niet tot een strafblad. Ik 
vertaal dit als volgt: Het weigeren zal 
geen misdrijf meer mogen zijn. Wij 
zijn het daarmee eens. 

Het instrument dat de motie kiest, 
is het niet meer plaatsen van een 
aantekening op het strafblad van 
militairen. Dat is dus een wijziging 
van de wet op de Justitiële Dokumen-
tatie. Bedoeling en instrumenten 
lijken niet op elkaar afgestemd. 
Decriminalisering van het weigeren 
van kernwapentaken zal volgens ons 
met meer directe middelen moeten 
geschieden, bij voorbeeld via een 
zodanige wijziging van de wet 
gewetensbezwaren dat militairen van 
kernwapentaken kunnen worden 
vrijgesteld. Onze tegenstem valt dan 
ook uitsluitend terug te voeren tot 
onze bezwaren tegen de gekozen 
procedure. 

De heer Frinking (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de 
stemverklaring van de heer De Waart 
over de motie op stuk nr. 22. 

Wij zullen onze stem geven aan de 
motie op stuk nr. 18, zonder daarbij 
beslag te willen leggen op de 
uitkomst van een nader debat over 
de wijze waarop de Kamer op de 
introductie van nieuwe technologieën 
in de krijgsmacht zal inspelen. Wij 
hopen dat dit debat nog voor het 
zomerreces gevoerd kan worden. 

Wij zullen tegen de motie op stuk 
nr. 24 stemmen. De motie voegt 
niets toe aan de af- en uitspraken van 
deze Kamer. Wij houden ons aan de 
uitspraak van de Kamer gedaan over 
de motie-Gualthérie van Weezel op 
stuk nr. 9 ingediend tijdens UCV-39 
over de export van militair materieel 
op 12 december 1983. 

In stemming komt het wetsvoorstel 
18 600-X, nr. 1. 

De artikelen 1 t /m 7 1 , 71A, 71 B en 
72 t /m 104 van artikel I worden 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De leden De Boois, 
Jabaaij, Knol, Konings, Laning-Boer-
sema, Moor, Van Nieuwenhoven, Van 
Ooijen, Poppe, De Pree, Toussaint, 
Vos en Zijlstra van de fractie van de 
PvdA verkrijgen aantekening, dat zij 
geacht wensen worden te hebben 
gestemd tegen de artikelen 3, 7, 10, 
11, 16, 2 1 , 3 2 , 3 6 , 3 8 , 4 5 , 52, 55, 
58, 65, 73, 75, 77 en 84. 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen II en III en de beweegre-
den worden zonder stemming 
aangenomen. 
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Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PSP, de EVP, 
de PPR en CPN, alsmede van de 
fractie van de PvdA het lid De Visser 
verkrijgen aantekening, dat zij geacht 
wensen te worden tegen dit wetsvoor-
stel te hebben gestemd. 

Het wetsvoorstel 18 600-X, nr. 4 
wordt, na goedkeuring van de 
onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PSP, de CPN, 
de EVP en de PPR, alsmede van de 
fractie van de PvdA het lid De Visser 
wordt aantekening verleend, dat zij 
geacht wensen te worden tegen dit 
wetsvoorstel te hebben gestemd. 

In stemming komt de motie-Van den 
Bergh/De Waart (18 600-X, nr. 17). 

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-Van den 
Bergh/K. G. de Vries (18 600-X, nr. 
18). 

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

In stemming komt de motie-Van den 
Berghc.s. (18 600-X, nr. 19). 

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-Engwirda 
(18 600-X, nr. 20). 

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-Van der 
Spek (18 600-X, nr. 21). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de EVP voor deze motie 

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

In stemming komt de motie-Van der 
Spek (18 600-X, nr. 22). 

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

In stemming komt de motie-Van der 
Spek (18 600-X, nr. 23). 

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

In stemming komt de motie-Scholten 
(18600-X, nr. 24). 

De Voorzit ter: 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-De 
Waart/Van den Bergh (18 600-X, nr. 
25). 

De Voorzit ter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD 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 is de behandeling van 
het rapport van de R.S.V.-Enquê-
tecommissie ( 17817 , nrs. 15 t / m 
21) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Mei jer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Vaak wordt de agenda 
hier in de Kamer bepaald door de 
actualiteit, het incident trekt onze 
aandacht of de begroting voor het 
volgende jaar neemt al onze tijd. Het 
verslag van de parlementaire 
enquêtecommissie dwingt ons 
vandaag om op een langere periode 
terug te zien, namelijk op ruim vijftien 
jaar geschiedenis waarin Rijn-Schel-
de-Verolme tot stand zou komen en 
wel haast gelijktijdig de scheeps-
nieuwbouw in ons land grotendeels 
zou verdwijnen. Zonder uitzondering 

komen wij als volksvertegenwoordi-
gers oog in oog te staan met ons 
eigen verleden, met onze stellingna-
men en met onze keuzen, kortom 
met onze eigen verantwoordelijkheid. 

De scheepsbouw verdween in een 
periode waarin vervangende werkge-
legenheid hoe langer hoe minder 
voorhanden was. In het rapport - dat 
is geen verwijt - , zijn de vele duizen-
den die bij RSV voorgoed uit het 
arbeidsproces werden gestoten, 
naamloos gebleven. Er is kapitaal, 
produktiecapaciteit en overheidsgeld 
verloren gegaan. Het is echter goed 
ons ook te realiseren dat de grootste 
gevolgen gedragen zijn door de ruim 
1 8.000 werknemers die vaak na een 
periode van lange onzekerheid hun 
werk en bron van inkomsten zagen 
verdwijnen. 

De omvangrijke verslaggeving van 
de enquêtecommissie dwingt tot een 
scherpe selectie van de onderwerpen 
die nu aan de orde gesteld kunnen 
worden. Dit voert ons direct tot het 
oogmerk van dit parlementaire debat. 
De enquêtecommissie heeft in 
opdracht van de Kamer een onderzoek 
ingesteld. De commissie deed dit 
niet vanuit een positie naast of 
tegenover de Kamer, maar als deel, 
als instrument van de Kamer. 

De kernvragen in dit debat zijn: 
1. heeft de enquêtecommissie aan 

haar opdracht voldaan; 
2. rechtvaardigt het gepresenteer-

de feitenmateriaal de conclusies, 
zoals deze in het rapport zijn gefor-
muleerd, en in samenhang hiermee, 

3. onderschrijft de Kamer de 
conclusies van de enquêtecommissie; 

4. welke consequenties verbinden 
wij aan de conclusies voor anderen 
en vooral voor onszelf? 

Met het oog op de beantwoording 
van deze vragen, wil ik nader ingaan 
op een aantal aspecten. Uiteraard 
staat daarbij voorop, de wijze van 
werken van de enquêtecommissie. 
Om het RSV-drama echter beter te 
begrijpen, is het nodig om in te gaan 
op enkele belangrijke maatschappe-
lijke achtergronden in de jaren zestig 
en zeventig. Dit is geen omzien in 
wrok, maar een poging om meer 
inzicht te krijgen. Hoe was bij 
voorbeeld de principiële rolverdeling 
tussen overheid en particuliere 
ondernemingen toen de gehele 
sector van de scheepsbouw moest 
worden geherstructureerd? 

Verder wil ik in mijn bijdrage 
proberen een oordeel te geven over 
de belangrijkste conclusies die de 
commissie aan ons heeft voorgelegd. 
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Ten slotte is het van belang, te kijken 
welke lessen voor de toekomst 
getrokken kunnen worden uit de 
bevindingen en aanbevelingen van 
deze parlementaire enquête. 

Ik wil eerst echter de volgende 
opmerking maken. Het grondwettelijk 
vastgelegde recht van enquête voor 
de volksvertegenwoordiging schept 
unieke mogelijkheden. Deze opvatting 
vindt een overtuigende bevestiging in 
de enquête naar de ontwikkelingen 
bij het RSV-concern. Na kennisname 
van de resultaten zijn ook de aanvan-
kelijke reserves verdwenen bij hen 
die sceptisch stonden tegenover de 
vraag of het enquête-instrument in 
deze tijd voor zo'n gecompliceerde 
zaak nog wel geschikt is. 

Zoals bekend heeft de volksverte-
genwoordiging uiterst spaarzaam 
gebruik gemaakt van het enquête-
recht. Zorgvuldige afweging blijft, 
naar de opvatting van onze fractie, 
ook in de toekomst geboden. Gelet 
op deze voorgeschiedenis, op de 

unieke kanten van het enquête-instru-
ment en op de kwaliteit van de 
rapportering, zijn wij nu verplicht tot 
een zeer grondige behandeling van 
de voorgelegde conclusies. Onze 
fractie is zich daarbij bewust van het 
feit dat wij in de afgelopen vijftien 
jaar zowel in oppositie als in regering 
betrokken zijn geweest bij de 
totstandkoming van beleid ten 
aanzien van RSV. 

Die medeverantwoordelijkheid 
vraagt in dit debat nadere toelichting, 
verklaring, verantwoording en hier en 
daar ook enige relativering. Maar, ze 
wordt door ons ten principale erkend. 
Wij zoeken naar een oordeel over 
ontwikkelingen overeen langere 
termijn bij RSV, bij voorgaande 
kabinetten, bij het parlement, bij 
verantwoordelijke ministers. Wat ons 
betreft is het kabinet-Lubbers als 
zodanig geen inzet in dit debat. Het 
feit dat het om een beleidsevaluatie 
over een langere periode gaat, 
dwingt ons met erkenning van de 
huidige politieke verhouding tot een 

verdere terug- en vooruitblik. Mede 
vanuit deze gezindheid nemen wij dit 
debat uiterst serieus en zijn wij van 
mening dat voortgezette parlementai-
re behandeling noodzakelijk is. 

Mijnheer de Voorzitter! Het debat 
vandaag kent een aantal beperkingen. 
Allereerst is een aantal zaken onder 
de rechter. Ik doel op de verantwoor-
ding van excessieve declaraties van 
de voormalige president-commissaris 
van RSV en op de kwestie van de 
zogenaamde bijzondere betalingen. 
Deze zaken laat ik daarom buiten 
beschouwing. 

De tweede beperking ligt in het feit 
dat de Kamer debatteert buiten de 
aanwezigheid van de bewindslieden 
van het kabinet-Lubbers/Van 
Aardenne. Ons voorstel om te komen 
tot een gelijktijdige behandeling van 
het RSV-verslag met commissie en 
kabinet is helaas van de hand 
gewezen. Veel aspecten vereisen 
echter nader overleg met het kabinet, 
met de bewindslieden. Ik denk hierbij 
vooral aan het functioneren en de 

*********<***&*&, 

Vandaag werd een begin gemaakt met de behandeling van het rapport van de parlementaire-enquêtecommissie-RSV. Achter de regeringstafel: 
de leden van de commissie De eerste spreker was de heer Meijer (PvdA). 
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inhoud van de ministeriële verant-
woordelijkheid, de besluitvorming in 
de ministerraad, interdepartementale 
samenwerking en aan een aantal 
consequenties dat wij voor de 
toekomst moeten trekken. Een debat 
met het kabinet is daarom noodzake-
lijk en zal op redelijk korte termijn 
moeten plaats vinden. Een onvermij-
delijk gevolg zal zijn dat wij in de 
discussie met het kabinet ten aanzien 
van een aantal onderwerpen in 
herhaling zullen moeten treden. 

De commissie formuleert in haar 
voorwoord nog een tweetal beperkin-
gen, waarmee wij het eens zijn. De 
constatering dat vele opvattingen 
over het verloop van de RSV-ontwik-
kelingen in hun historische verband 
moeten worden geplaatst, delen wij . 
Veel inzicht van nu, zo zegt de 
commissie, is wijsheid achteraf. Dat 
geldt ook voor een belangrijk deel 
voor mijn beschouwing vandaag. 
Vervolgens stelt de commissie vast 
dat de enquête betrekking heeft op 
RSV en derhalve geen algemene 
geldigheidswaarde bezit voor de 
verhouding tussen overheid en 
particulier bedrijfsleven. Ook dat is 
een belangrijke vaststelling, mede 
met het oog op eventuele consequen-
ties voor toekomstig beleid. 

Bij de beoordeling van de wijze 
waarop de enquêtecommissie haar 
opdracht heeft vervuld, past een 
enkele opmerking vooraf. Het 
enquêterecht is een middel waarmee 
het parlement ook onafhankelijk van 
de regering als verschaffer van 
informatie inlichtingen kan verzame-
len en feiten kan vaststellen. De 
opdrachtgever, in dit geval de 
Tweede Kamer, heeft vanzelfsprekend 
het recht om de werkwijze en de 
resultaten te toetsen aan de inhoud 
van de opdracht. Hierbij maak ik een 
onderscheid tussen enerzijds de 
werkwijze, de procedures en ander-
zijds de beleidsconclusies waartoe 
de commissie is gekomen. Terwijl 
sommige van die conclusies wellicht 
aanleiding kunnen zijn tot een stevige 
discussie, ben ik van mening dat de 
procedurele toetsing een marginaal 
karakter dient te hebben. Dat kan des 
te gemakkelijker nu de werkwijze van 
de commissie allerwegen, terecht, is 
geroemd. In dit debat behoeft het 
onderzoek dus niet nog eens dunne-
tjes worden overgedaan. 

Na een eerste verkenning van de 
werkstukken van de enquêtecommis-
sie heeft onze fractie op 10 december 
van het vorige jaar verklaard: het 
rapport van de enquêtecommissie is 

een indrukwekkend werkstuk. Het 
geeft de bevindingen van de commis-
sie op een heldere en overzichtelijke 
manier weer. Het rapport geeft blijk, 
dat de commissie het haar door de 
Kamer opgedragen onderzoek met 
een ongeëvenaarde grondigheid 
heeft uitgevoerd. Kamer en regering 
zijn daartegenover verplicht de 
bevindingen van de commissie met 
de grootste zorgvuldigheid af te 
wegen. 

Deze mening geldt ook vandaag. 
Uiteraard hebben wij bij sommige 
passages kritische kanttekeningen en 
op enkele punten een andere 
weergave, soms een andere interpre-
tatie van de loop van de gebeurtenis-
sen. De commissie heeft de Kamer 
regelmatig op de hoogte gehouden 
van haar programma van activiteiten. 
Reeds onmiddellijk bij het begin van 
de werkzaamheden heeft de commis-
sie de grenzen van het onderzoek 
verruimd door de maatschappelijke 
omstandigheden in het algemeen bij 
het onderzoek te betrekken. Dit 
gebeurt in het bijzonder in de 
situatieschetsen van de algemene 
politieke en sociale ontwikkelingen 
welke wij op verschillende plaatsen in 
het verslag tegenkomen. Alhoewel 
de situatieschetsen niet tot de 
essentie van het werk van de 
commissie behoren, dragen zij wel 
bij tot de beeldvorming, de typering 
en waardering van het overheidsbe-
leid in het algemeen en het steunbe-
leid in het bijzonder. Daarover wil ik 
enkele kanttekeningen maken. 

Terwijl de rapportage van de 
commissie vrijwel steeds een zeer 
nauwkeurig karakter draagt, geldt dat 
niet voor alle beschreven situaties, 
althans naar mijn opvatting. Ik heb 
de tekst daarop niet overal in detail 
geanalyseerd en geef slechts als 
illustratie daarvan een zin op pagina 
115: 'De werkloosheid liep snel op: 
in 1973 voor het eerst boven de 
100.000, in 1977 reeds tegen de 
250.000'. De feiten zijn dat de 
werkloosheid in 1977 niet steeg, 
maar daalde. Het Centraal Econo-
misch Plan van 1978 zegt daarover 
op basis van de toen gebruikte 
definitie het volgende: 'Het jaargemid-
delde daalde voor het eerst sinds 
1972 weer en wel met 6000. Het 
jaargemiddelde kwam daarmee op 
204.000 en met inbegrip van de 
tijdelijk tewerkgestelden op 218.000'. 

De werkloosheid schommelde in 
de jaren 1974 tot 1977 tussen de 
3,5% en 5%. Er was dus eerder 
sprake van relatieve stabilisatie en er 
was ook een opmerkelijk verschil met 

andere Westeuropese landen. De 
echte omslag in de ontwikkeling van 
de werkloosheid trad op in de jaren 
na 1980. Voor de gebeurtenissen van 
vandaag is het niet meer zo belangrijk, 
maar de ontwikkeling van de werk-
loosheid in de jaren 1 973-1977 
toont een genuanceerder beeld dan 
in de situatieschets van de enquête-
commissie naar voren komt. 

Ik geef een ander voorbeeld in 
deze categorie. In de beschrijving 
van de enquêtecommissie zou men 
de indruk kunnen verkrijgen alsof de 
steunverlening door de overheid 
vooral in de periode 1973-1977 is 
ontwikkeld. Deze ontwikkeling 
vertoonde volgens de commissie een 
welhaast explosieve groei. De 
toeneming wordt verklaard door de 
keuze van het toenmalige kabinet 
voor conjuncturele maatregelen ter 
bestrijding van de werkloosheid. Dat 
is een ietwat merkwaardige typering 
voor een beleid, waarin selectieve 
groei centraal werd gesteld en dat 
uitmondde in een voorstel tot 
vervanging van belastingfaciliteiten 
door investeringspremies. 

Een actief steunbeleid was een van 
de wezenskenmerken van het 
naoorlogse industrialisatiebeleid, 
dus vanaf 1945. Deze steun kende 
allerlei financieringsvormen: fiscale 
faciliteiten, het beneden kostprijs 
beschikbaar stellen van fabrieksterrei-
nen, contracten voor goedkope 
energie (Aldel en Pechiney), investe-
ringspremies en dergelijke. De 
achtereenvolgende industrialisatieno-
ta's geven daarvan een goed beeld. 
Onder invloed van de krappe arbeids-
markt in het midden van de jaren 
zestig werden de globale financiële 
faciliteiten beperkt en kwam geleide-
lijk de nadruk meer te liggen op 
financiële hulp bij noodzakelijke 
herstructurering. 

De voorstelling van zaken als zou 
pas in de jaren zeventig de overheids-
bemoeienis echt op gang zijn 
gekomen, is historisch geen volledige 
weergave van de ontwikkeling. Men 
kan eerder stellen dat speciale en 
nieuwe vormen van steunverlening 
op gang kwamen, alsmede dat de 
omvang sterk toenam. De omstandig-
heden bij grote delen van ons 
bedrijfsleven - de commissie 
constateert dat - dwongen daar 
echter toe. 

De vraag dient gesteld te worden 
of alle uit de opdracht voortvloeiende 
relevante aspecten voldoende zijn 
onderzocht. Ons antwoord is 
bevestigend. Voldoende onderzocht 
wil nog niet altijd zeggen dat de 
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resultaten in alle gevallen een 
voldoende overtuigingskracht 
hebben. Ik denk in het bijzonder aan 
de opmerkingen die worden gewijd 
aan de rol van de externe accountants. 
Ik kom hierop nog terug. 

Het verhoor van de getuigen is de 
kern van de enquête, zo stelt de 
commissie. Interessant is de daarbij 
gevolgde procedure, waarbij, 
voorafgaand aan het formele 
verhoor, een of meer zogenaamde 
informele gesprekken met de 
aspirant-getuigen werden gehouden. 
Ik heb niet de indruk dat het in alle 
gevallen tot een formeel verhoor is 
gekomen. Welke criteria zijn daarbij 
gehanteerd? Welke afwegingen zijn 
daarbij gemaakt? 

In de lijst van opgeroepen getuigen 
- het is meer en eerder opgemerkt -
ontbreken bepaalde personen, 
waarvoor wij graag een nadere 
verklaring van de commissie ontvan-
gen. Zo heeft het ons bevreemd dat 
de voorzitter van de raad van 
commissarissen van de ROS in 
oprichting, de heer Nagtegaal, een 
kroongetuige in die fase, niet is 
gehoord. Eveneens is het ons niet 
duidelijk waarom er geen getuigenver-
hoor heeft plaatsgevonden met 
oud-minister-president Van Agt. Het 
is ons een raadsel waarom de 
enquêtecommissie de verantwoorde-
lijkheid voor de ondeugdelijke 
besluitvorming van het kabinet-Van 
Agt-Wiegel in de maanden maart tot 
mei 1 979 niet duidelijker aan de orde 
stelt. 

De commissie spreekt nu, op blz. 
285, over 'De klaarblijkelijke onmacht 
van het kabinet om in maart, april 
1979 tot duidelijke besluitvorming te 
komen,'. Verder op diezelfde 
bladzijde lezen wi j : 'de maatschappe-
lijke druk en onderlinge verdeeldheid 
in het kabinet maakten doortastende 
besluitvorming onmogelijk.'. Voor-
zichtiger kan het haast niet gezegd 
worden. 

Wie de voorgeschiedenis tot de 
zogenaamde blanco cheque langs de 
lijn van de besluiten van de minister-
raad probeert te volgen kan tot geen 
andere conclusie komen dan dat er in 
deze periode tamelijk chaotisch is 
gewerkt in de ploeg Van Agt-Wiegel. 

Als ik het goed heb begrepen 
hebben de voorzitter van de enquête-
commissie en de minister-president 
eind vorig jaar geprobeerd conclusies 
te trekken met betrekking tot de 
vraag of op grond van de notulen van 
de ministerraad in de eerste helft van 
1979 een, zij het impliciet, besluit is 

genomen tot de zogenaamde blanco 
cheque. Men is daar niet uitgekomen. 
In dat licht bevreemdt het des te 
meer dat de heer Van Agt, ook al was 
hij afwezig op de beslissende 
vergadering van de ministerraad op 
30 mei 1979, niet om een nadere 
toelichting is gevraagd. De afwezig-
heid van de heer Van Agt laat wel zijn 
verantwoordelijkheid als minister-pre-
sident intact. 

Ik begrijp wel dat de wijze van 
getuigenverhoor aan een bepaalde 
systematiek is onderworpen, maar 
ook veelbesproken personen als de 
heren Andriessen en Albeda dragen 
hun ministeriële verantwoordelijkheid. 
Het roept, bij voorbeeld, vragen op 
als de commissie wel een beleidsamb-
tenaar van Sociale Zaken, in dit geval 
de heer Gommers, als getuige hoort, 
maar niet de verantwoordelijke 
minister van dit departement in de 
belangrijke periode 1978-1980. 

Een van de hoofdproblemen aan 
de zijde van de overheid vormt het 
uiterst gebrekkig functioneren van de 
samenwerking tussen de verschillen-
de departementen. Heel duidelijk 
komt dat tot uitdrukking in de 
driehoek Economische Zaken, 
Financiën en Defensie. De enquête-
commissie doet op tal van plaatsen 
verslag van fouten en misverstanden 
in de onderlinge coördinatie en 
communicatie. Voor een goed begrip 
van dit probleem hebben wij echter 
meer inzicht nodig in de feitelijke 
verhoudingen, het ambtelijk overleg, 
de verantwoordelijkheid voor de 
beleidsvoorbereiding en dergelijke. 
De commissie geeft ons weinig 
inzicht in de achtergronden van dit 
probleem. Wat is daarvan de 
oorzaak? Beschikt de commissie nog 
over dossiers op grond waarvan, 
eventueel later - ik zeg niet door 
deze commissie - en op een andere 
wijze, nader onderzoek naar deze 
kant van de zaak verricht zou kunnen 
worden? Zij is er belangrijk genoeg 
voor. 

Wat de werkwijze van de commissie 
betreft, heeft het aspect van de 
openbaarheid van de verhoren, met 
name de aanwezigheid van de 
televisie, nogal de aandacht getrok-
ken. Uit een oogpunt van openbaar-
heid kan echter ten principale geen 
verschil worden gemaakt tussen pen, 
microfoon en camera. Naar onze 
indruk is het geheel correct verlopen. 
Deze wijze van werken heeft ertoe 
geleid, dat een groot publiek de gang 
van zaken tijdens de verhoren op de 
voet heeft kunnen volgen. Maar in 
deze werkwijze kan een gevaar 

schuilen, namelijk het op publieke 
wijze veroordelen van getuigen, nog 
voor alle feiten, omstandigheden en 
verantwoordelijkheden zijn vastge-
steld. 

Principiëler nog: een parlementaire 
enquêtecommissie is geen rechtbank, 
deelt geen veroordelingen uit - ik 
meen, dat de heer Joekes dit treffend 
in een interview onder woorden heeft 
gebracht - maar stelt de feiten en 
verantwoordelijkheden vast. De 
publicitaire begeleiding bij dit soort 
ingrijpende parlementaire onderzoeks-
activiteiten - dat is gebleken - is 
buitengewoon belangrijk. Daarbij is 
zorgvuldigheid geboden. Immers, de 
getuigen bevinden zich soms in een 
kwetsbare positie. Zoals gezegd, 
onze indruk is, dat zorgvuldigheid in 
acht is genomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb vrij 
uitvoerig aandacht besteed aan een 
aantal aspecten, die te maken 
hebben met de werkwijze van de 
commissie. Wij hebben een aantal 
vragen en kritische opmerkingen. 

Dat neemt niet weg, dat bij ons 
respect en waardering voor de 
verrichte werkzaamheden overheer-
sen. Ik noteer daarbij, dat het 
parlement, dwars door alle partijen 
heen, in deze enquêtecommissie 
vertegenwoordigd, deze zeer zware 
opdracht met gemeenschappelijke 
inzet heeft uitgevoerd. Wij willen dan 
ook graag aan allen, die hun mede-
werking aan deze enquête hebben 
gegeven en deze enquête hebben 
uitgevoerd, onze welgemeende dank 
overbrengen. Een bijzonder compli-
ment geldt de voorzitter, een 
schrijvende voorzitter, zoals duidelijk 
is gebleken. 

Om de ontwikkelingen in en rond 
RSV en het beleid van de overheid in 
het nabije verleden te begrijpen, 
moet een aantal maatschappelijke en 
politieke achtergronden goed in het 
oog worden gehouden. Tot de 
belangrijkste ontwikkelingen van de 
zestiger en zeventiger jaren moeten 
worden gerekend: 

1. Het proces van internationale 
herstructurering en de daarmee 
verbonden verschuiving van produk-
tiecapaciteit en werkgelegenheid. 
Dat is en was geen nieuw verschijnsel. 
Ook in de tien jaar tussen 1958 en 
1967 ging 20% van de werkgelegen-
heid in de Nederlandse scheepsbouw 
verloren. De Europese Commissie 
kwam reeds in 1966 met richtlijnen 
ten aanzien van de steunverlening. 
Maar het beleid van de EGKS en EG 
voor kolen en staal vond geen 
vervolg in een industriebeleid of een 
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beleid voor de scheepsbouwindustrie 
op Europees niveau. 

Regels van de Europese gemeen-
schap, zo blijkt uit het rapport, 
hadden enige invloed op de manier, 
waarop de steun werd gegeven, 
maar nergens blijkt, dat 'Brussel' als 
meer werd gezien dan een kleine 
hindernis. In andere landen zal dit 
niet anders zijn geweest. Het 
steunbeleid werd niet gecoördineerd; 
er werd mee geconcurreerd. Een 
conclusie die de enquêtecommissie 
niet trekt, maar wel door het rapport 
wordt gerechtvaardigd is dat de 
afwezigheid van een goed bovennati-
onaal beleid de Europese scheeps-
bouw en de nationale overheden 
duur is komen te staan. 

2. De sterke economische groei in 
de jaren zestig bracht binnen het 
bedrijfsleven door overnames en 
fusies een sterke schaalvergroting. 
De economische groei maakte de 
gevolgen van het permanente 
herstructureringsproces minder 
pijnlijk. De afname van werkgelegen-
heid in de industrie werd gecompen-
seerd door een toename in de 
dienstensector en bij de overheid. 
Om verschillende redenen, waaronder 
zorg voor milieu, kwaliteit van arbeid, 
onvrede met de zogenaamde 
consumptiemaatschappij, werd dit 
proces aanvaard en toegejuicht. De 
groei leidde tot schaalvergroting, die 
kenmerkend leek voor economische 
vooruitgang. De benadering door de 
overheid van de fusie tussen Rijn-
Schelde en Verolme vindt hierin 
mede haar achtergrond. 

3. Als belangrijk achtergrondgege-
ven zien wij een toenemende 
verantwoordelijkheid van de overheid 
voor de uitkomsten van het economi-
sche proces in de vorm van uitbouw 
van sociale zekerheid, regionaal 
beleid, inkomensherverdeling, 
volledige werkgelegenheid en 
milieubeleid. Over de doelstellingen 
bestond ondanks wisselende 
coalities een zekere overeenstemming 
in de naoorlogse periode. Dit leidde 
niet altijd noodzakelijkerwijze tot een 
effectief beleid. Het RSV-rapport 
illustreert dit. Duizenden hebben 
voorgoed hun arbeidsplaats verloren. 
Een rol van de overheid in het sociale 
beleid en in het opvangen van sociale 
gevolgen wordt algemeen veronder-
steld. De politieke wegen scheiden 
zich veel sterker bij een rol van de 
overheid in het economische beleid. 
Ik zal dit straks toelichten aan de 
hand van het steunverleningsbeleid. 

4. Wij zagen een grotere aanvaar-
ding van het recht van betrokkenen 
om zich met het beleid te bemoeien: 
meer inspraak, medezeggenschap en 
acties. In de verstrengeling van 
verantwoordelijkheden die de 
commissie tussen overheid en RSV 
terecht signaleert, is echter naar 
onze mening ook misbruik gemaakt 
van sociale druk en inspraak. Ettelijke 
malen beriep de minister zich 
tegenover de Kamer op nog lopend 
overleg met het bedrijfsleven. RSV 
verschuilde zich achter de minister of 
achter overlegcommissies en 
vakbeweging als haar dat uitkwam. 
Overleg, echt overleg is nodig, maar 
het dient aan besluitvorming bij te 
dragen; het dient tot de nodige 
besluitvorming te leiden. Overleg en 
medezeggenschap mogen geen 
excuus zijn voor het ontlopen van 
verantwoordelijkheid. Dat is de 
wereld op haar kop. 

5. Ten slotte de energiecrises van 
1973 en 1979 en de daarop volgende 
schoksgewijze toename van de 
werkloosheid. Deze bemoeilijkten 
uiteraard een aanpassing van het 
grote en welbekende capaciteitsover-
schot in de scheepsbouw. Elke 
verdere afbraak van werkgelegenheid 
ontmoette terecht grote weerstand. 
De weg die overheid en RSV zijn 
gegaan, bood de oplossing echter 
ook niet. Hoewel niemand precies 
kon weten hoe lang de crisis zou 
duren, valt wel op hoe gebrekkig de 
overheid heeft gereageerd, niet 
alleen op de gang van zaken bij RSV, 
maar ook op de gevolgen van de 
oliecrisis van 1979. Sinds 1973 had 
men toch enige ervaring met de 
breuk in de naoorlogse economische 
ontwikkeling. 

Als een rode draad loopt door het 
verhaal van de commissie de vraag, 
wie verantwoordelijkheid draagt voor 
ingrijpende economische herstructu-
reringsprocessen. In de toepassing 
van economisch beleid zijn altijd 
argumenten aangedragen en 
aanvaard voor steunverlening uit de 
openbare middelen aan bedrijven. 
Nieuw opkomende industrie kan 
soms stimulering en bescherming 
nodig hebben, en bedrijven die hun 
produktieapparaat moeten instellen 
op nieuwe produkten en markten 
kunnen daarbij vaak tijdelijke 
overheidssteun moeilijk ontberen. 

De nadruk lag vooral op het 
tijdelijke karakter van de overheids-
steun om bij voorbeeld concurrentie-
vervalsing te vermijden. Deze 
opvatting heeft ook internationaal 
weerklank gevonden. In de meeste 

Europese landen heeft de steunverle-
ning aan de scheepsbouw ook een 
grotere omvang gekregen. Buiten de 
kring van de absolute gelovigen aan 
de 'heilzame' werking van de vrije 
markt, is overheidssteun aan bedrij-
ven, mits het tijdelijke karakter 
daarvan vaststond, altijd als econo-
misch verdedigbaar aanvaard. Wij 
hebben ons daarnaast voorstanders 
getoond van blijvende deelneming 
van de overheid in de vermogenssfeer 
van bedrijven. 

Wij hebben onze instemming met 
tijdelijke steunverlening steeds 
gekoppeld aan de noodzaak van 
herstructurering en rationalisatie, ook 
als dat zou moeten leiden tot het 
verdwijnen van arbeidsplaatsen. De 
sluiting van de kolenmijnen is 
daarvan een voorbeeld. Dat besluit 
viel in 1965 onder leiding van een 
minister, lid van de PvdA. Het hield in 
een overgangsregeling voor steun 
aan particuliere mijnen tot het tijdstip 
van sluiting, een plan voor opvang 
van de sociale gevolgen en een reeks 
van maatregelen, gericht op de 
herstructurering van de economie in 
het gebied waar de mijnen werden 
gesloten. In deze benadering paste 
ook de aanvankelijke afwijzing van 
algemene niet aan nadere voorwaar-
den gebonden steun aan de scheeps-
bouw. 

De koppeling van de steun aan 
herstructurering ontbrak immers. Een 
dergelijke algemene, niet aan 
stringente industriepolitieke voor-
waarden gekoppelde, steun, waarvan 
geen herstructurerende en sanerende 
werking uitgaat, is naar onze diepe 
overtuiging een onjuiste besteding 
van overheidsgeld. 

In grote lijnen is het standpunt van 
de Partij van de Arbeid steeds 
gebaseerd op de volgende overwegin-
gen. 

1. Gerichte steun verdient de 
voorkeur boven algemene faciliteiten, 
omdat bij gerichte steun juist de 
koppeling met herstructurering en 
rationalisatie kan worden gelegd. 

2. Er moet uitzicht zijn op een op 
den duur rendabele produktie, zo 
nodig op een strategisch minimumni-
veau. Anders kunnen de financiële 
middelen beter worden aangewend 
voor nieuwe produkties of bedrijven 
of moet, in geval van essentiële 
gemeenschapsdiensten, worden 
overgegaan tot de vorming van 
openbare nutsbedrijven. 

3. De overheid dient zich een 
instrumentarium te verschaffen om 
de herstructurering ook daadwerkelijk 
tot stand te brengen. 
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4. Het produktieapparaat zal aan 
een proces van voortgaande herstruo 
turering moeten zijn onderworpen; 
een steunbeleid van de overheid 
moet daartoe stimuleren. 

In de vele discussies in de Kamer 
over de herstructurering van de 
scheepsbouw heeft de Partij van de 
Arbeid, van Nederhorst tot en met 
Van der Hek, deze visie verwoord. 
Bezien wij nu de onderzochte periode 
(1966-1983), dan lijken de volgende 
opvattingen gerechtvaardigd. 

1. De rol van de scheepsbouw in 
Nederland heeft maar een zeer 
beperkt perspectief. Dat wordt reeds 
duidelijk bij de instelling en later in 
het rapport van de commissie-
Keyzer. 

2. Het uitgangspunt voor het 
overheidsbeleid dient dus te liggen in 
een ingrijpende beperking van de 
productiecapaciteit met betrekking 
tot de scheepsnieuwbouw. 

3. Een specialisatie op schepen 
van een bijzonder karakter was zeker 
verantwoord. 

4. Een beperking van de produktie-
kosten door samenwerking, taakver-
deling en rationalisatie van alle 
betrokken bedrijven is geboden. 

Deze inzichten zijn tijdig naar voren 
gebracht en besproken. In verschillen-
de stadia is geprobeerd, op basis 
hiervan het beleid bij te stellen. Er is 
dan ook geen reden, mede in 
aanmerking genomen de gevolgen 
van de niet voorziene depressie in de 
wereldeconomie tussen 1979 en 
1982, een steunbeleid zoals zojuist 
toegelicht als zodanig te veroordelen. 

De scheepsbouw was een hoog-
waardige bedrijfstak met circa 
45.000 werknemers. De besteding 
van meer dan 2 mld. overheidsgeld 
over een periode van zeventien jaar 
voor een herstructurering van deze 
bedrijfstak is zeker te rechtvaardigen, 
indien deze steun tot het hiervoor 
genoemde doel had geleid. Het 
probleem is vooral de negatieve 
uitkomst van de steunoperatie. Het 
doel heiligde in dit geval zeker het 
middel, maar het gekozen middel 
leidde niet tot het doel. 

Daarom verdient het karakter van 
de steunverlening en de instrumenten 
waarmee zij gerealiseerd werd een 
nadere afweging. De volgende 
elementen komen daarbij naar voren: 

1. De steun aan het nieuwe dok 
van Verolme in de periode 1968-1969 
heeft, gekoppeld aan de nieuwe 
helling - in zekere zin begrijpelijk 
tegen de achtergrond van de 
economische groeiverwachtingen -

zowel voor de onderneming als voor 
de overheid een te groot aantal 
risico's opgeroepen. Voor deze 
risico's moest, zoals de commissie 
het stelt, met veel 'hartzeer' en 
'bitterheid' de prijs worden betaald. 
De grote scheepsbouw was voor ons 
land kansloos. 

2. De afgedwongen fusie van 
Rijn-Schelde en Verolme heeft niet 
aan de verwachtingen voldaan. Een 
aanval op de fusie als zodanig vind ik 
weinig overtuigend. Integendeel, als 
het ene, goed geïntegreerde bedrijf er 
was gekomen, waren de overlevings-
kansen voor de scheepsbouw groter 
geweest. Bovendien, het alternatief 
van fusie leek het faillissement van 
Verolme. Het probleem is dat het 
geen echte fusie is geworden en dat 
de met de fusie beoogde herstructu-
rering uitbleef. 

3. Deze herstructurering bleef uit 
omdat de belangentegenstellingen 
tussen de afzonderlijke bedrijven 
binnen het concern doorbroken noch 
overbrugd werden. Het bestuur van 
het concern bleek daartoe niet bij 
machte. Nu is dat ook niet zo 
eenvoudig als er belangen op het 
spel staan zoals het voortbestaan van 
afzonderlijke bedrijven, werkgelegen-
heid en dergelijke. De belanghebben-
de partijen hebben daarom ook vaak 
dringend behoefte aan beleid en 
begeleiding van de overheid. De 
overheid heeft daarom ook een eigen 
verantwoordelijkheid in dit soort 
grote herstructureringsoperaties. 

4. Ondanks de creatie van de 
functie van regeringswaarnemer 
deed de steunverlenende overheid 
geen poging - met uitzondering van 
de ingreep van Lubbers in 1977 in de 
Commissie II - o m de herstructurering 
en rationalisatie intensief te begelei-
den en waar nodig af te dwingen. 

5. Vanaf 1977 ontaardde het 
beleid in de RSV-top in toenemende 
mate in een chaos, omdat er geen 
duidelijke plannen bleken te zijn voor 
de capaciteitsbeperking en voor de 
aanpak van de vernieuwing van de 
produktie. De overheid weigerde om 
daarin mee te sturen. Zij beperkte 
zich tot incidentele beslissingen, 
onder de aankondiging dat deze keer 
voor de laatste keer steun was 
gegeven. 

De overheid heeft het concern RSV 
afgedwongen, maar zij heeft het 
vervolgens aan het bedrijf overgelaten 
wat met herstructurering en rationali-
satie zou gebeuren. Die houding is 
sterk beïnvloed door de opvatting, 
door sommige fracties in deze Kamer 
beleden, dat de overheid nooit op de 

stoel van de ondernemer moet gaan 
zitten. Voor zover deze opvatting al 
verdedigbaar is, gaat zij slechts op, 
zolang op die stoel een bekwame 
ondernemer zit. Reeds in een vroeg 
stadium is de overheid bij RSV 
gestruikeld over de door haarzelf 
ontwikkelde fictie van de verantwoor-
delijke ondernemer. In 1978 signa-
leert de heer Bosma aan zijn bazen 
van Economische Zaken de noodzaak 
van een ingreep in de leiding van het 
concern (zie blz. 257). De top van 
Economische Zaken deed echter 
niets. 

Alle adviescommissies die vanaf 
de commissie-Keyzer in 1965 zijn 
opgetreden, waren zwaar bezet met 
vertegenwoordigers uit het betrokken 
bedrijfsleven. De banken ontbraken 
zelden of nooit. Veelvuldig werd 
advies ingewonnen van adviesbu-
reaus. De overheid trok echter zelf 
geen lijnen naar de toekomst, laat 
staan dat zij bereid was, het vasthou-
den aan een lijn af te dwingen. Het 
drama van de RSV is niet dat van de 
overheidsbemoeienis, maar - en ik 
spreek nu over de hoofdlijnen van het 
beleid - dat van de afwezige overheid. 
Dat werd des te duidelijker toen de 
capaciteitsaanpassing uitbleef en de 
overheid steeds meer financiële hulp 
ging verlenen. 

De overheid geraakte in de tweede 
helft van de jaren zeventig financieel 
zeer diep in het RSV-concern 
verwikkeld, zonder te beschikken 
over de daarbij behorende heldere 
zeggenschaps- en verantwoordelijk-
heidsstructuur. 

Geplaatst voor het dilemma van 
nationalisatie of faillissement, komt 
men uit op, zoals de commissie dat 
noemt, een soort pseudo-collectivise-
ring. Dat leidde tot vervaging van en 
onduidelijkheid in verantwoordelijkhe-
den van betrokkenen bij overheid en 
bedrijven. De overheid is, of verklaart 
zich niet bereid om hoofdlijnen voor 
beleid uit te zetten. Daarmee zet zij 
de deur open voor ambtenaren van 
Economische Zaken, die - hoe kan 
het ook anders - in bureaucratische 
regelzucht vervallen. Dit leidde ook 
tot afwenteling van verantwoordelijk-
heden. Zo schuift de overheid haar 
problemen met NDSM af op Verolme, 
in ruil voor steun. 

Omgekeerd weet RSV aan capaci-
teitsaanpassing te ontkomen door de 
overheid voor verliezen te laten 
opdraaien. Het afwentelingsgedrag 
en daardoor het zoekraken van 
verantwoordelijkheden, wordt een 
aantal keren door de enquêtecommis-
sie geconstateerd. Het is de werking 
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van een boemerang. De problemen 
komen in steeds heviger mate terug 
en ten slotte zien wij als uitvloeisel 
van dit soort gekunstelde oplossingen 
de wanstaltige constructies in de 
vermogenssfeer. 

De heer Janmaat: Dit wisten wij 
toch al lang? Daar hebben wij toch 
geen enquêtecommissie voor nodig? 
U vertelt nu al een half uur lang 
alleen algemeenheden. Er is nog 
niets nieuws bij. Ik vraag mij af, wat 
nu de bijdrage van de commissie is 
geweest die u tot deze wijsheid heeft 
gebracht. 

De heer Mei jer (PvdA): Als de heer 
Janmaat niet geïnteresseerd is in 
deze beschouwingen, moet hij maar 
ander en voor hem nuttiger werk 
gaan doen. Voor het leveren van mijn 
commentaar, wil ik mijn analyse en 
beoordeling geven. Ik wil de Kamer 
mededelen wat ik nuttig vind. 

De heer Janmaat: Maar dan mag ik 
toch proberen, bij u iets te beluisteren, 
wat normaliter niet bij algemene 
beschouwingen te horen is. Dit is een 
enquêtecommissie en niet de 
regering. 

De heer Mei jer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Om tenminste nog de 
schijn van een zelfstandige onderne-
ming overeind te houden, werden 
met bijzondere achtergestelde 
leningen en zogenaamde bagl-winst-
bewijzen bepaalde vermogensverhou-
dingen geconstrueerd, in plaats van 
een duidelijke financiële deelname 
van de overheid in de vermogenssfeer 
met de daaraan verbonden zeggen-
schap. 

RSV is fijngemalen en verschrom-
peld tussen de onmacht van het 
bestuur van RSV en de onwil van de 
overheid om verantwoordelijkheid te 
nemen. Velen hebben geopperd, 
zoals Van den Brink en Molkenboer, 
dat RSV beter een staatsbedrijf had 
kunnen worden. Het voorbeeld van 
de Staatsmijnen had kunnen worden 
gevolgd, ook andere oplossingen 
hadden onder ogen moeten worden 
gezien. 

Per saldo wilde noch de RSV noch 
de overheid de verantwoordelijkheid 
nemen en dus krijgt nu iedereen de 
schuld van de enquêtecommissie. 

De enquêtecommissie heeft over 
een zeer breed terrein conclusies 
getrokken. Ik moet mij beperken tot 
een aantal hoofdpunten. Achtereen-
volgens maak ik opmerkingen over 
het oordeel van de commissie over 
de fusie in 1971 ; de mislukking van 

innovatie, van de grote projecten en 
van het beleid en de organisatie bij 
RSV; de herstructurering van de 
scheepsbouw; de steunoperaties; 
het functioneren van de regering, 
departementen, ministers en 
parlement. Ten slotte wil ik nog een 
opmerking maken over de externe 
accountants. 

De fusie van Rijn-Schelde en 
Verolme in 1971 is in het totaal van 
ontwikkelingen een kernbeslissing. 
De jaren zestig vormden een periode 
van schaalvergroting, versterking van 
economische weerbaarheid en 
risicospreiding. In deze periode 
vonden honderden fusies plaats, 
waarbij grote ondernemingen 
betrokken waren of werden gevormd. 
De nieuwe vormen van economische 
machtsconcentratie zijn ook toen niet 
onopgemerkt aan het parlement 
voorbijgaan. De '200 van Mertens' 
vormden in de jaren zestig een 
gewild discussiethema. In deze 
Kamer probeerden Nelissen en 
Goudzwaard met een motie waarin 
zij vroegen om 'een college van 
onderzoek naar fusies in het bedrijfs-
leven', het nieuwe fenomeen van 
economische macht onder controle 
te krijgen. De fusie van Rijn-Schelde 
en Verolme was zeer spectaculair, 
met op de achtergrond in een zeer 
stimulerende rol, de zojuist aange-
haalde Nelissen, die in 1970 zijn 
kamerlidmaatschap had verwisseld 
voor een ministerschap van Economi-
sche Zaken. Het feitelijke fusiewerk is 
verricht in en rond de commissie-Win-
semius. 

Naar aanleiding van een beschrij-
ving van de totstandkoming van 
RSV geeft de enquêtecommissie een 
zeer kritisch commentaar op deze 
fusie. Voor die kritische stellingname 
is naar onze overtuiging alle reden. 
Op twee gebieden zou de fusie een 
ernstige tekortkoming laten zien: er 
kwam geen regeling voor de capaci-
teitsaanpassing voor de scheepsbouw 
op middellange termijn en ook niet 
voor de organisatiestructuur van het 
nieuwe concern. Deze beide niet 
geregelde kanten van de zaak zouden 
in de direct daarop volgende fase in 
belangrijke mate de oorzaak vormen 
van de grote stagnatie. Bij gebrek 
aan een effectieve organisatie kon 
onder meer de capaciteit niet 
beheerst worden. 

Wi j hebben in dit verband uitvoerig 
commentaar ontvangen van de 
voorzitter van de commissie-Winse-
mius. Deze verweert zich tegen de 
kritiek door te stellen dat zijn 
commissie geen herstructureringsop-
dracht had. Zijn stelling is dat 'de 

voordelen van de fusie later verdiend 
zouden moeten worden'. Een niet 
geringe vergissing. Toen de belangen 
van de afzonderlijke werkmaatschap-
pijen binnen RSV de kop opstaken, 
was er de eerste jaren geen enkele 
kans meer op vermindering van 
capaciteit. De fusie is meer een 
gevolg van plak- en knipwerk, dan 
pas een weloverwogen integratie van 
produktiepakket en capaciteit. Dat de 
fusie kennelijk meer als doel dan 
middel werd gezien, is een hard 
oordeel over het gevoerde overheids-
beleid, maar niet minder waar. Het is 
vooral minister Nelissen, die hiervoor 
de politieke verantwoordelijkheid 
draagt. 

Wat in de verslaggeving verder 
opvalt, is de voorkeursbehandeling 
die Rijn-Schelde geniet. Veel wijst 
daar inderdaad op, want Rijn-Schelde 
kon voorwaarden stellen zonder aan 
de eisen van een rentabiliteitsonder-
zoek te moeten voldoen. Bovendien 
wordt sterk de indruk gewekt dat het 
ministerie van Economische Zaken 
het Verolme-bedrijf buitengewoon 
kort aan de teugel hield. Voorbeelden 
daarvan vinden wij in het persoonlijk 
ingrijpen van de heer Molkenboer in 
de toewijzing van opdrachten tot en 
met de 'uitkoop' in 1974 van 
Verolme. Daarover wil ik de enquête-
commissie nog een vraag stellen. 

Het ministerie van Economische 
Zaken heeft in 1974 kennis van het 
feit dat RSV in onderhandelingen 
met Verolme over een uitkoopregeling 
te lage winstprognoses gebruikt. De 
juiste cijfers, aldus mededelingen 
van de commissie, werden achter de 
hand gehouden. De enquêtecommis-
sie concludeert op bladzijde 180 dat 
het aanvaarden daarvan neerkwam 
op het tolereren van misleiding, 
waarvan de minister op de hoogte 
werd gebracht. Er was kennelijk de 
bereidheid om te misleiden. De heer 
Molkenboer zit er als regeringswaar-
nemer bovenop en uit niets is ons 
duidelijk gemaakt dat de heer 
Lubbers toen ingreep. Mijn vraag is 
waarom in dit geval de enquêtecom-
missie geen oordeel geeft in termen 
van politieke verantwoordelijkheid 
voor deze ernstige opzet tot misleiding 
van de staatsburger Verolme. 

Ook de overheid draagt verantwoor-
delijkheid voor het mislukken van de 
fusie. Haar afwezigheid in de eerste 
fase na 1971 is laakbaar. De overheid 
kan niet volstaan met het in het leven 
roepen van juridische constructies of 
het zwaaien met de geldbuidel. Er 
werd visie op toekomstig beleid 
gevraagd. Deze ontbrak ook bij de 
overheid. 
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Een belangrijke oorzaak van het 
mislukken van de RSV-opzet is het 
niet tijdig ontwikkelen van nieuwe 
produkten en nieuwe markten, de 
ondernemersfunctie bij uitstek. De 
aanwezige energie en creativiteit 
gingen verloren in een slecht georga-
niseerd concern, dat leed aan 
sterke onderbezettingsverliezen. De 
enquêtecommissie tekent een scherp 
beeld van het falende innovatiebeleid. 
Voor zover nieuwe ontwikkelingen 
werden ingezet, kan men achteraf 
weinig succes constateren. 

De enquêtecommissie stelt dat 
RSV hard is getroffen door het 
kernenergiebeleid van het kabinet-
Den Uyl, met name door het gebrek 
aan besluitvorming. Indien met het 
eerste deel van de constatering 
wordt bedoeld dat door het afzien 
van het besluit tot de bouw van drie 
kerncentrales tijdens de zittingsduur 
van dat kabinet een gevoelige klap is 
toegedeeld aan Rotterdam Nuclear, 
dan heeft de commissie daarin 
waarschijnlijk gelijk. 

Anders is het echter gesteld met 
de kwalificatie 'gebrek aan besluitvor-
ming, dat geen basis bood voor een 
ondernemingsstrategie'. Wat zijn de 
feiten? In het begin van de jaren 
zeventig komt er een zekere kentering 
in de waardering van kernenergie. 
Tot dan hadden opeenvolgende 
kabinetten steeds meer aandacht 
gevraagd voor het belang van 
kernenergie, maar de twijfel over 
noodzaak en veiligheidsaspecten 
neemt toe. Niettemin neemt het 
kabinet op 20 september 1974 het 
beginselbesluit om drie kerncentrales 
te bouwen onder ontbindende 
voorwaarden. Dat besluit kende ook 
de leiding van RSV. Zorgvuldige 
toetsing van die voorwaarden via 
onderzoek en advisering vroeg tijd. 

In januari 1976 deelt minister 
Lubbers mee dat het kabinet-Den Uyl 
geen beslissing meer zal nemen, 
gelet op het feit dat voor de beleids-
voorbereiding tot een definitief 
besluit meer tijd nodig is. Hoe juist 
deze voorspelling was, is gebleken 
uit het feit dat ook in de periode-Van 
Agt/Wiegel geen defintief besluit tot 
de bouw van nieuwe kerncentrales 
werd genomen. Om de lijn door te 
trekken: over het kabinetsvoornemen 
dat nu op tafel ligt, is het laatste 
woord ook nog niet gesproken. 

De enquêtecommissie onthoudt 
zich terecht van een oordeel over de 
kernenergie. Zij toetst slechts de 
besluitvormingsprocedure. Welnu, 
deze procedure heeft zich in alle 

openheid voltrokken en kan bezwaar-
lijk als gebrekkig of onduidelijk 
worden gekwalificeerd. De leiding 
van RSV wist dat hierbij een normaal 
ondernemingsrisico werd gelopen. 

Dat geldt in zekere zin ook voor de 
leverantie van reactorvaten aan 
Zuid-Afrika, het zogeheten Koeberg-
kernenergieproject. In dit geval snijdt 
de kritiek met betrekking tot de 
gebrekkige besluitvorming echter wel 
hout. 

De coalitie was in mei 1976 intern 
zodanig verdeeld en geblokkeerd dat 
de ministerraad binnen de geldende 
termijn niet tot de gevraagde 
beslissing kwam. De order ging naar 
een Franse onderneming en de 
afloop is bekend. De enquêtecommis-
sie constateert dat 'aan het kabinets-
beleid de nodige zorgvuldigheid heeft 
ontbroken en dat de rechtszekerheid 
waarop RSV had mogen rekenen 
onvoldoende in acht is genomen'. Dit 
is achteraf gezien een hard, maar 
geen onjuist oordeel. 

Het kabinet-Den Uyl had in mijn 
opvatting vanuit politieke overwegin-
gen in een eerder stadium duidelijk 
moeten maken dat geen medewerking 
voor deze leverantie aan Zuid-Afrika 
kon worden verleend. De gebeurtenis-
sen enkele weken later in de zomer 
van 1976 in Soweto zouden de 
pijnlijke bevestiging van deze stelling 
geven. 

De commissie geeft een uitvoerige 
beschrijving van de wijze waarop 
RSV is stuk gelopen op enkele grote 
projecten. Ik noem de belangrijkste: 

- het voor eigen rekening bouwen 
van schepen. Soms moesten 
hiervoor grote exploitatierisico's 
worden genomen. Deze majeure 
beleidsfout hangt samen met het 
onvermogen, overcapaciteit te 
beëindigen, 

- de activiteiten van Thomassen in 
Algerije, een drama van slecht 
gecalculeerd ondernemingsrisico; 

- de bouw van de kameel. Wat als 
groot en gecompliceerd project het 
concern tot een geïntegreerde 
aanpak moest uitdagen, werd een 
flop zonder weerga; 

- de kolengraver, een vernuftig 
project, dat ten onder is gegaan door 
totaal gebrek aan interne coördinatie 
en zwak internationaal opereren van 
RSV. 

In deze projecten met uitzondering 
van de scheepsbouw, samen goed 
voor meer dan een miljard gulden 
aan verliezen, had juist de toekomst 
van het RSV-concern gestalte 
moeten krijgen. Aan de analyses van 
de enquêtecommissie alsmede aan 

de bevindingen van de externe 
deskundigen is weinig toe te voegen. 
Slechte kostencalculatie, onvoldoen-
de controle, zwak management en 
een moordende concurrentie zijn 
stuk voor stuk elementen van de 
fatale ontwikkeling. 

Voor de gegeven voorbeelden 
geldt dat naast de raad van bestuur 
steeds de raad van commissarissen 
op de hoogte was, soms meer en 
soms minder, zoals in de activiteiten 
in Algerije. De medeverantwoordelijk-
heid van dit college voor het debacle 
is echter onmiskenbaar. Dit geldt ook 
voor de regeringswaarnemer. Via 
hem moet tenslotte ook het ministerie 
van Economische Zaken op de 
hoogte zijn geweest. 

In dit verband moet nog een 
constatering worden gemaakt. De 
grote verliezen in de scheepsbouw 
hebben het concern ernstig aangetast 
en uitgehold, maar RSV is ten slotte 
en vooral ten onder gegaan aan de 
grote verliezen op de projecten na 
1979, zoals de kameel, het Algerije-
avontuur en de kolengravers. Dit 
waren zonder uitzondering projecten 
waarbij de overheid slechts zijdelings 
was betrokken. Hiervoor past dus 
niet het excuus dat de overheid op 
de stoel van de ondernemer ging 
zitten. 

De ROS vormt een eigenstandig 
probleem. In de eerste helft van 
1979, terwijl de steunoperatie 1978 
net achter de rug is, is de toestand in 
de sector scheepsbouw van RSV 
onhoudbaar geworden. Er wordt 
driftig gezocht naar splitsing van het 
concern, waarbij het verlies lijdende 
deel van RSV wordt afgezonderd. 
Ambtelijk Economische Zaken heeft 
vergaand aan varianten gesleuteld, 
voordat de ministerraad eraan te pas 
komt. Het overleg in de ministerraad 
in de periode tussen 23 maart en 30 
mei 1979 maakt een uiterst verwarde 
indruk. Ten slotte deelt minister Van 
Aardenne de Kamer mee dat vanaf 1 
januari 1979 de verliezen van de 
scheepsnieuwbouw en de grote 
off-shore bij RSV voor rekening en 
risico van de staat zullen komen. 

Hiermee was wat nu door de 
enquêtecommissie als de blanco 
cheque wordt aangeduid, geboren. In 
de besluiten van de ministerraad in 
deze periode is dit besluit niet terug 
te vinden. De heer Van Aardenne had 
op 30 mei als fungerend voorzitter 
van de ministerraad nagelaten, een 
besluit aan de ministerraad voor te 
leggen en vast te stellen dat de basis 
had kunnen bieden voor zijn brief op 
1 juni 1979 aan de Tweede Kamer. 
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Volgens de voorzitter van de 
enquêtecommissie en met hem de 
gehele commissie met uitzondering 
van de heer Korthals is een dergelijke 
beslissing aan de hand van de 
notulen ook niet impliciet uit het 
overleg in de ministerraad te recon-
strueren. Wel werd impliciet vastge-
legd dat wat er ook zou gebeuren, 
het niet veel meer dan 180 miljoen 
gulden mocht kosten. 

Over deze reconstructie heeft zich 
overigens nog een merkwaardig 
verkeer afgespeeld tussen de heren 
Van Dijk en Lubbers in oktober 1984. 
De ongetwijfeld vernuftige formule-
ring van de zijde van Algemene 
Zaken hebben de heer Van Dijk en 
later met hem de commissie geen 
andere overtuiging gegeven dan die 
welke wij in het rapport aantreffen. 

De 'onverantwoordelijke beslissing' 
- bladzijde 286 van het rapport -
zoals zij wordt genoemd, komt 
geheel voor de persoonlijke rekening 
van ministerVan Aardenne. De 
brieven van zijn oud-collega's 
Andriessen, Wiegel en Van Agt 
bieden voor hem wat dat betreft 
geen of weinig soelaas. 

De kous was echter nog niet af. In 
1980 besluit het kabinet dat de ROS 
definitief niet zal worden opgericht. 
In de Kamer vraagt een meerderheid 
via de motie-Van Houwelingen/Gerrit-
se/De Vries om een heroverweging 
van dat besluit. MinisterVan Aardenne 
deelt mee, dat het kabinet voet bij 
stuk houdt. Hij sluit intussen een 
geheime overeenkomst met RSV met 
vergaande gevolgen voor wat betreft 
afwikkeling van de verliezen van de 
scheepsbouw. De Kamer wordt in de 
waan gehouden dat de afkoopsom 
op 280 miljoen begrensd kan 
worden. Pas na 330 miljoen zal er 
weer gepraat moeten worden. 

Ik heb sterk de indruk dat minister 
Van Aardenne zich bij zijn verklaring 
bewust moet zijn geweest dat een 
meer volledige en juiste informatie 
op 24 april 1980, deze Kamer tot een 
ander standpunt zou hebben kunnen 
brengen. Immers, als bekend zou 
worden hoeveel geld er in principe 
voor de afkoopregeling beschikbaar 
zou zijn, waren de argumenten tegen 
extra middelen ter voortzetting van 
de ROS niet meer houdbaar. Naar 
thans uit de schriftelijke antwoorden 
blijkt, heeft de heer Van Aardenne in 
april 1980 het kabinet ook niet 
gekend in deze afkoopregeling, zich 
daarbij kennelijk beroepend op het 
door hem impliciet geachte besluit 
van de ministerraad van de formule 

'voor rekening en risico van de 
Staat'. 

Hoe het in vredesnaam mogelijk is, 
dat een minister op eigen houtje een 
tweetal zo ingrijpende beslissingen 
voor zijn persoonlijke rekening kan 
treffen, zullen we op een ander 
moment en in aanwezigheid van de 
minister-president bespreken. 

Dit is het moment om aan de hand 
van de conclusies van de Enquête-
commissie te moeten vaststellen dat 
de minister op een onaanvaardbare 
manier heeft gehandeld, en wel in 
drievoudig opzicht: 

- naar de Kamer door misleiding; 
- beleidsinhoudelijk door eigen-

machtig grote financiële risico's voor 
de Staat te aanvaarden; 

- door een grote financiële 
verplichting in april 1980 buiten de 
ministerraad te arrangeren. 

Deze beschouwing - het beleidsma-
tig en bestuurlijk handelen van het 
kabinet en in het bijzonder van de 
minister van Economische Zaken -
staat in zekere zin los van de waarde-
ring van de feitelijke lotgevallen van 
de ROS. Deze onderneming heeft 
nooit een faire kans gehad. En 
achteraf wordt duidelijk dat met de 
chaotische voorgeschiedenis, het te 
lage startbedrag, de later bekend 
geworden overschrijdingen en de 
situatie op de scheepsnieuwbouw-
markt, de conclusie gerechtvaardigd 
is, dat de ROS op deze wijze nooit 
tot stand zou kunnen komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Reeds 
hiervoor heb ik aangegeven dat wij 
de analyse van de commissie 
onderschrijven over de mislukking 
van de fusie van Rijn-Schelde en 
Verolme. RSV was niet in staat als 
eenheid te functioneren. 

De oordelen van de commissie 
over de zwakke leiding van de Raad 
van Bestuur en de geringe doortas-
tendheid van de Raad van Commis-
sarissen zijn hard, maar niet zo 
gemakkelijk te weerspreken. Er is een 
poging ondernomen om in de 
organisatie van het concern enige 
samenhang te brengen via de 
zogenaamde grote projecten. De 
afloop van dit debacle is bekend. 

Het ministerie van Economische 
Zaken had in 1979 nog de kans, iets 
aan de organisatie te doen via de eis 
tot het slaken van financiële kruisver-
banden en vervanging van de Raad 
van Bestuur. Ten aanzien van beide 
voorwaarden heeft het departement 
niet doorgezet. Wie de geschiedenis 
van de organisatie van RSV overziet, 
constateert in de ontwikkeling van 
die organisatie een zwalkend beleid. 

Via federatieve samenwerking, 
verschillende constructies met een 
divisiestructuur, wordt ten slotte 
weer overgegaan op een groepen-
structuur. Een bedrijfsorganisatie in 
een permanente staat van mobilisatie. 

De financiële kruisverbanden 
hebben het concern als geheel 
versneld naar de ondergang geleid. 
Dergelijke verbanden zijn alleen 
aanvaardbaar binnen kredietwaardige 
relaties in een onderneming en indien 
de dochterbedrijven niet in gevaar 
komen. In het geval van RSV zijn 
tijdelijke liquiditeitsoverschotten van 
de Koninklijke Maatschappij De 
Schelde en Wilton, waarbij ten 
behoeve van de fregatten rente 
gekweekt moest worden - dit was 
het gevolg van opdrachten van de 
Koninklijke Marine en Taiwan -
gebruikt om verliezen op onder 
andere activiteiten in Algerije en de 
kolengraver te financieren. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is de 
vraag waarom de regeringswaarne-
mer niet heeft ingegrepen, althans 
daarop kennelijk niet heeft aangedron-
gen bij de minister. Immers, hij droeg 
kennis van deze onaanvaardbare 
financiële verhoudingen. In het 
overleg met de regering zal het punt 
van öf een betere controle, dan wel 
van een nadere wetgeving op de 
financiële kruisverbanden aan de 
orde moeten komen. Mijn fractie is 
voorshands van oordeel dat nadere 
wetgeving geboden is. 

Ik heb reeds uitvoerig gesproken 
over de verwarring over de verant-
woordelijkheid en rol in de relatie 
tussen overheid en particuliere 
ondernemers. Ons standpunt is, dat 
herstructureringsprocessen van deze 
omvang een heldere verdeling van de 
verantwoordelijkheid vergen. De 
overheid moet in dat soort situaties 
wel duidelijk zijn in het uiteenzetten 
van beleid en in het scherp vaststellen 
van verantwoordelijkheden, anders 
ontstaan situaties zoals wi j die 
hebben gezien in 1976 en 1977 
waarbij, in afwachting van de 
Beleidscommissie Scheepsbouw, 
onrendabele capaciteit in stand 
wordt gehouden, waarvoor later de 
rekening wordt gepresenteerd. 

Een tweede constatering inzake de 
herstructurering van de scheepsbouw 
is dat algemene regelingen zoals 
renteoverbrugging en verliespartici-
patie niet geschikt zijn als structurele 
middelen in een herstructureringsope-
ratie. Dergelijke overlevingsregelin-
gen lokken noch capaciteitsplanning 
uit noch brengen zij rationalisering en 
modernisering op gang. 
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In verband met de financiële 
verhouding tussen de overheid en 
RSV valt het op, dat de enquêtecom-
missie op een aantal plaatsen 
constateert dat de financiële bijdragen 
te laag zijn om een goed resultaat te 
verkrijgen. Ik denk daarbij bij voor-
beeld aan de garantie voor de 
financiering van het mammoetdok 
van Verolme en het 'wanhopig' (dat 
woord is van de commissie) te lage 
bedrag voor de oprichting van de 
ROS. Zuinigheid - een goede 
eigenschap in het algemeen - is niet 
altijd het beste richtsnoer voor het 
ontwikkelen van goede voorwaarden 
voor herstructureringsprocessen. 
Evenmin kan men partijen een 
algemeen verwijt maken steeds te 
veel geld gevraagd te hebben. 

De les van de enquêtecommissie is 
nu juist, dat de beschikbaarstelling 
van overheidsmiddelen van geval tot 
geval aan de hand van levensvatbare 
initiatieven, van kansen op een 
volwaardig produkt en van een 
redelijk rendement moet worden 
beoordeeld binnen het kader van een 
industrie- en werkgelegenheidsbeleid. 
Een dergelijk beleid kan niet slechts 
inhouden dat de overheid haar taak 
beperkt tot het scheppen van 
voorwaarden voor het herstelproces. 

In onze visie dient de overheid haar 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
een lange termijnplanning waarin de 
hoofdlijnen van het herstelproces 
worden aangegeven en waarin de 
weg wordt geschetst waarlangs het 
herstel kan plaatsvinden. Binnen dat 
globale karakter dient er per sector 
een nadere uitwerking te komen. Die 
uitwerking houdt ten minste een 
budget- en beleidskader in, dat vooraf 
vastgesteld en achteraf gecontroleerd 
kan worden door regering en 
parlement. Binnen dat kader kunnen 
dan ook de specifieke instrumenten 
en regelingen van de overheid 
toegepast worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
wil ik nog een opmerking maken over 
de grote wending in de uitgangs-
punten van de herstructurering van 
de scheepsbouw. Tot 1976 lag het 
accent vooral op concentratie en 
bundeling, daarna kwam er een 
overgang waarbij het accent meer 
kwam te liggen op marktverdeling 
- indeling in grootteklasse - en 
concurrentiebeperking; de fase van 
de Beleidscommissie Scheepsbouw. 
Heeft de segmentatie in grootteklasse 
niet in belangrijke mate bijgedragen 
tot de afbouw, zelfs liquidatie, van 
grote delen van de scheepsbouw? 

Met andere woorden: de methode tot 
herstructurering via indeling in 
categorieën werfgroeperingen zou 
weleens het afstervingsproces 
bevorderd kunnen hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Wie 
achteraf de verschillende financiële 
steunoperaties bekijkt, wordt niet 
vrolijk gestemd door de wijze van 
voorbereiding, uitvoering en controle. 
Over de steunoperatie in 1978 stelt 
de enquêtecommissie dat deze niet 
goed is voorbereid en voortijdig 
plaatsvond. Deze conclusie vindt 
ondersteuning in het feit dat, terwijl 
de uitvoering van de steunoperatie 
1978 nog volop liep, nieuwe calami-
teiten reeds noodzaakten tot een 
grote reddingsoperatie in 1979. Deze 
verliep chaotisch, zoals wij hebben 
gezien - denk alleen maar aan de 
'blanco cheque ' - en vond in 1980 
een uitloper in hetgeen later 'de 
misleiding van het parlement' is 
genoemd. 

Een opmerkelijk gegeven van de 
commissie is ook, dat geen van de 
operaties voldeed aan de geschreven 
en ongeschreven regels van de 
ministers Lubbers en Van Aardenne, 
zoals deze van tijd tot ti jd aan de 
Tweede Kamer waren meegedeeld. 
Dat kan twee redenen hebben: of de 
regels deugden niet, of in de toepas-
sing slopen zeer subjectieve afwegin-
gen. Ten dele is dat een gevolg van 
de vertaalslag van voorschriften naar 
concrete beleidsbeslissingen, maar 
een dergelijk proces moet wel 
voldoen aan elementaire eisen van 
consistentie en controleerbaarheid. 
En daaraan ontbrak het, zoals de 
commissie terecht opmerkt. Zo 
ontbrak het ook aan controle op de 
besluiten van de ministerraad. Ik kom 
daarop nog terug. Ik wil deze 
beschouwing over het karakter van 
het financiële steunbeleid afsluiten 
met een tweetal opvallende verschijn-
selen. Over de gehele periode blijkt 
dat geen van de operaties doeltreffend 
was. ledere steunoperatie werd 
achterhaald door de werkelijkheid. 
Een tweede, meer pikant, verschijnsel 
is dat de procedures voor de steun-
operaties bijna zonder uitzondering 
starten op het moment dat er 
moeilijkheden komen met de 
presentatie van de jaarrekening. 

Tot nu toe heb ik vooral gesproken 
over de relaties tussen de ontwikke-
lingen bij RSV en de facetten van het 
overheidsbeleid. Er is alle reden, wat 
nader in te gaan op de kritische en 
somtijds indringende conclusies van 
de enquêtecommissie over de rol van 
de overheid. Ik wil hierbij enige 

aandacht schenken aan het optreden 
van enkele kabinetten, het functione-
ren van twee departementen in het 
bijzonder, ministers, de regerings-
waarnemer en de Tweede Kamer. 

In de periode welke door de 
commissie is onderzocht, tellen wij 
negen kabinetten en zeven gekozen 
parlementen. Een situatie welke zich 
kenmerkt door discontinuïteit en 
tegenstellingen, welke niet altijd 
overeenkomstig de beeldvorming 
zijn. Het vanuit de beeldvorming zo 
'afstandelijke' kabinet-De Jong 
oefende grote druk uit op Rijn-Schel-
de en Verolme om te fuseren, het 
'bemoeizuchtige' kabinet-Den Uyl 
keek in de jaren '73 tot '76 nauwelijks 
om naar een door een vorige 
regering afgedwongen fusie en, om 
de beeldvorming af te ronden, het 
kabinet-Van Agt/Wiegel 'wars van 
overheidsingrijpen', is financieel zeer 
diep betrokken geraakt en, alle 
liberaal-confessionele terughoudend-
heid ten spijt, vormt het hoogtepunt 
van interventie van de Staat, in wat 
krampachtig als een particuliere 
onderneming overeind wordt 
gehouden, echter zonder expliciet 
beleid met betrekking tot de 
scheepsnieuwbouw en zonder 
resultaat. Wat vanaf 1978 het grote 
puinruimen had moeten worden, 
eindigde - de commissie heeft het 
allemaal voor ons uitgezocht - in een 
onvoorstelbare rekening voor de 
gemeenschap. Een ontluisterend 
beeld. 

De belangrijkste operaties met 
financiële gevolgen vonden plaats in 
de periode van het kabinet-Van 
Agt/Wiegel. Ik heb over de kwaliteit 
van de besluitvorming reeds het een 
en ander opgemerkt. Wie de uitvoe-
ring van de besluiten van de minister-
raad, met name in de periode 1978 
tot 1980, volgt, komt tot de conclusie 
dat er bijna steeds tussentijds 
wijzigingen in de besluitvorming 
hebben plaatsgevonden, zonder dat 
blijkt dat daaraan opnieuw besluitvor-
ming in de ministerraad ten grondslag 
ligt. 

Met andere woorden: de beslissin-
gen van de ministerraad over de 
verschillende steunoperaties krijgen 
meer het karakter van het openen 
van een rekening voor het Ministerie 
van Economische Zaken. Bestudering 
van deze gang van zaken roept vele 
vragen op met betrekking tot de 
kwaliteit van en de controle op de 
besluiten van de ministerraad, welke 
wij te zijner tijd met het kabinet 
wensen te bespreken. 
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Het Departement van Economische 
Zaken heeft een sleutelrol gespeeld 
in het RSV-beleid. De enquêtecorrv 
missie heeft een weinig vleiend 
oordeel over het aandeel van dit 
departement. Ik stel voorop dat ons 
kritisch oordeel onverlet laat, de 
overtuiging dat de ambtelijke 
medewerkers vaak een buitengewone 
inspanning aan de dag hebben 
gelegd. Ik noteer graag vanmiddag 
dat de commissie ook geen aanwij-
zingen heeft dat Nederlandse 
ambtenaren of politici bij frauduleuze 
handelingen betrokken zijn geweest. 

Er valt echter wel veel op te 
merken ten aanzien van Economische 
Zaken. Dat blijkt ook uit de rapportage. 
Ik noem: vooringenomenheid ten 
aanzien van Verolme, arbitrair 
ingrijpen bij ordertoewijzing en 
toepassing van subsidieregelingen, 
dubieuze advisering van de minister 
in verband met het niet inlichten van 
de Kamer omtrent de afkoopregeling 
van de ROS, ambtelijke eigenrichting, 
de wijze van inlichten van Defensie 
inzake de voorfinanciering van circa 
f 5 0 0 min. en tweeslachtigheid toen 
men zag dat het mis ging met RSV. 
De conclusie dat het departement 
van Economische Zaken te veel 
gepreoccupeerd was met RSV, in 
aanvang te weinig afstand had en 
een te weinig consistent beleid 
voerde, kunnen wij onderschrijven. 
Het rapport van de commissie zal in 
het debat met het kabinet dan ook 
als achtergrond moeten dienen voor 
een grondige discussie over het 
functioneren van dit ministerie in de 
toekomst. Daarbij zal nodig zijn een 
doorlichting van de organisatie, een 
vaststelling van de verantwoordelijk-
heden en een verdere parlementaire 
verantwoording voor de regelgeving 
en het subsidie-instrumentarium. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij het 
ministerie van Defensie valt op de 
verstrengeling van de top van de 
marine, de NEVESBU en de marine-
werven van RSV. In dit departement 
zijn zeer ernstige beleidsfouten 
gemaakt. De foutieve inlichtingen 
aan de Kamer door het kabinet op 
grond van inlichtingen van minister 
De Geus, waarin de noodzaak van 
betrokkenheid van de Koninklijke 
Marine bij de proefvaarten van de 
onderzeeërs voor Taiwan werd 
ontkend, is een parlementaire 
doodzonde van de eerste orde. 
Minister Van Aardenne was de 
woordvoerder namens het kabinet. 
De verantwoordelijkheid voor de 
informatie droeg zijn collega van 
Defensie. 

In de slotconclusies van de 
commissie wordt geconstateerd dat 
het departement van Defensie in 
1980 en 1981, daartoe aangemoe-
digd door Economische Zaken, de rol 
van financier van RSV overnam. 'Met 
een overgave die aan de speeltafel 
niet zou hebben misstaan, werden in 
korte tijd honderden miljoenen aan 
defensiegeld aan RSV toevertrouwd.' 
De wijze waarop deze 'steunoperatie' 
werd bekostigd, namelijk door 
vooruitbetalingen zonder voldoende 
zekerheid, wordt door de enquête-
commissie ernstig bekritiseerd. De 
interdepartementale informatie-
stroom faalde volledig toen over deze 
voorfinanciering werd besloten. 
Defensie had over informatie moeten 
beschikken om de risico's daarvan te 
kunnen wegen. Het directoraat-gene-
raal Industrie en de regeringswaarne-
mer beschikten daarover immers wel. 

Nog merkwaardiger was het dat de 
gesprekspartner van Economische 
Zaken op Defensie, directeur-generaal 
Materieelzaken Hensen, niets wist 
van de wijze van voorfinanciering. De 
commissie stelt dat 'dat soort 
communicatiestoornissen vraagt om 
nader onderzoek, dieper dan de 
enquêtecommissie is gegaan'. De 
conclusie van de enquêtecommissie 
dat Defensie in zekere zin de rol van 
Economische Zaken overnam, is juist. 

Men kan vraagtekens plaatsen bij 
deze vreemde vorm van voorfinancie-
ring, zoals de commissie ook doet. 
Wat in ieder geval niet door de 
beugel kon, was het feit dat tegenover 
deze aanbetalingen onvoldoende 
zekerheden stonden. De mate waarin 
Defensie hiervoor gewaarschuwd 
was, blijft intussen onduidelijk. 
Terecht pleit de enquêtecommissie 
voor nader onderzoek. De afgelegde 
verklaringen zijn tegenstrijdig, zij het 
dat de commissie geneigd is de 
presentatie van de mensen van 
Defensie te aanvaarden. 

Opmerkelijk is dat de commissie 
de rol van staatssecretaris Van 
Eekelen in de conclusies niet 
aanstipt. Hij ging immers willens en 
wetens akkoord met onvoldoende 
garanties, omdat hij een eigen 
steunbeleid voerde. Over die kant 
van de transactie met Griekenland 
heeft hij de Kamer niet ingelicht. Dat 
is laakbaar, zeker gelet op de door 
Financiën ingebrachte bezwaren. 

Ook in de Kamer was sprake van 
een gebrek aan communicatie tussen 
de commissies voor Economische 
Zaken en voor Defensie. Binnen de 
laatste was men niet op de hoogte 
van de werkelijke situatie bij RSV. 

Omgekeerd wisten de woordvoerders 
bij Economische Zaken nauwelijks 
iets van de defensie-kant van RSV. 
Men reageerde tevreden op de 
leveranties aan Griekenland en stond 
niet te lang stil bij het feit dat 
Defensie vooruitbetaald geld bij KMS 
liet zitten. De defensiecommissie 
was daarvan op de hoogte. 

De heer Janmaat: De heer Meijer 
staat reeds een aantal minuten zeer 
gedegen aan te geven waarom 
allerlei operaties met betrekking tot 
de steun aan RSV zijn mislukt en 
waar de moeilijkheden allemaal 
liggen, welke communicatieproble-
men er zijn. Tien minuten ervoor 
beweert hij dat er eigenlijk een groot 
lange-termijnplan moet komen om 
dit soort zaken veel groter aan te 
pakken. Hoe denkt u dat zulks wel 
goed zal verlopen als wij deze zaak 
op naar verhouding kleinere schaal 
nog niet eens aan kunnen? 

De heer Mei jer (PvdA): Ik vrees dat 
u nog veel meer geduld zult moeten 
hebben om antwoord op deze vraag 
te krijgen. U krijgt pas antwoord 
verderop in mijn betoog. 

De heer Janmaat: Het verbaast mij 
dat u hier opnieuw zoveel argumenten 
aangeeft waarom dit mislukt is en u 
daarnaast voor een veel groter plan 
betoogt. Dat behoef ik toch niet aan 
anderen te vragen? Ik vraag dat nu 
aan u. 

De heer Mei jer (PvdA): U krijgt uw 
antwoord op het moment dat ik in 
mijn tekst zo ver ben. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
zojuist opgemerkt dat de defensie-
commissie van een en ander op de 
hoogte was. De enquêtecommissie 
wijst terecht op het gebrek aan 
oplettendheid bij de kamercommissie 
in deze kwestie. De bijzondere band 
tussen Defensie en de marinewerven 
van RSV is op de achtergrond 
wellicht een van de oorzaken van de 
gemaakte fouten geweest. De marine 
zag deze werven kennelijk als eigen 
bedrijven die koste wat het kost in 
stand gehouden moesten worden. De 
verwevenheid is groot - denk ik in dit 
verband ook aan de Taiwan-zaak - en 
de heer Van Eekelen heeft daarop 
met nadruk gewezen tijdens zijn 
verhoor. Ook de Walrus-zaak wijst in 
deze richting. De enquêtecommissie 
is daarop uiteraard niet ingegaan, 
want dat behoorde niet tot haar 
opdracht. 

De enquêtecommissie velt een 
hard oordeel over de interdeparte-
mentale informatiestroom, die faalde 

Tweede Kamer 
5 februari 1985 RSV 3005 



Meijer 
terwijl er honderden miljoenen 
guldens aan overheidsgeld in het 
geding waren. Dat oordeel is terecht. 
Alhoewel noch de documentatie, 
noch de verhoren exact inzicht geven 
over de oorzaken van dat falen, kan 
worden vastgesteld dat op cruciale 
momenten belangrijke informatie 
bleef steken, zowel tussen de 
departementen als binnen defensie 
zelf. Er was geen overheidsbeleid ten 
aanzien van RSV - elk ministerie ging 
zo zijn eigen weg - en er was geen 
defensiebeleid ten aanzien van de 
marinewerven. 

Een nader onderzoek door de 
Kamer naar het falen van de interde-
partementale informatiestroom en 
naar de interne communicatie op het 
departement van Defensie is noodza-
kelijk. Het onlangs verschenen 
rapport van de Rekenkamer over de 
besluitvorming inzake de aanschaf 
van de pantserrupsvoertuigen 
bevestigt deze noodzaak eens te 
meer. De verantwoordelijkheid van 
de bewindslieden van Defensie, in 
het bijzonder van staatssecretaris 
Van Eekelen, ten aanzien van de 
zogenaamde 500 miljoen gulden 
voorfinanciering, zal in dit onderzoek 
betrokken moeten worden. 

Tijdens het debat over het Walrus-
project is door mijn fractiegenoot 
Van den Bergh een motie hierover 
ingediend. In het licht van wat ik 
zojuist heb gezegd, behoort deze 
motie bij dit debat betrokken te 
worden in gewijzigde vorm. Ik heb de 
eer met instemming van de indiener 
een gewijzigde versie van deze motie 
aan de Kamer voor te leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Meijer 
en Van den Bergh wordt, onder 
intrekking van de motie-Van den 
Bergh (18 600-X, nr. 28) (ingediend 
op 18 december 1984) de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de interdeparte-
mentale informatiestroom faalde 
toen het departement van Defensie 
in 1980 en later moest besluiten over 
de voorfinanciering van defensie-or-
ders en de daarmee verbonden 
zekerheden; 

overwegende, dat het onderzoek van 
de parlementaire enquêtecommissie 
en de gang van zaken bij het Walrus-
project wijzen op ernstige communi-

catiestoornissen binnen het departe-
ment van Defensie; 

gelet op de aanbeveling van de 
parlementaire enquêtecommissie tot 
nader onderzoek; 

spreekt als haar mening uit, dat 
conform het voorstel van de parle-
mentaire enquêtecommissie nader 
onderzoek door de Kamer inzake het 
relatie-patroon tussen het departe-
ment van Defensie en leveranciers 
van defensiematerieel, inzake de 
kwaliteit van de economische, 
financiële en juridische projectvoor-
bereiding, inzake contractsluiting en 
controle door de betrokken krijgs-
machtdelen, inzake de begrotingsbe-
waking door het departement en 
inzake de kwaliteit van de interne en 
externe communicatie en beleids-
coördinatie gewenst is, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 29 (17 817). 

De heer Mei jer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De ministers van Economi-
sche Zaken speelden achtereen-
volgens een centrale rol in het 
scheepsbouwbeleid. In aansluiting op 
elkaar waren dat de heren De Block, 
Nelissen, Lubbers, Van Aardenne, 
Terlouw en opnieuw Van Aardenne. 
Hun doen en laten is reeds uitvoerig 
aan de orde geweest. Hun aandeel in 
het RSV-beleid is verschillend. Echter, 
Minister Van Aardenne spant de 
kroon op het punt van verantwoorde-
lijkheid en kan dus niet buiten 
beschouwing blijven. Op zijn rekening 
staan: de slechte voorbereiding van 
de steunoperatie 1978, de blanco 
cheque in 1979, de misleiding van 
het parlement in 1980 en hij zag, 
zoals de enquêtecommissie stelt, zijn 
beleid in 1981 eindigen in een chaos. 

Wie die balans opmaakt en tot zich 
door laat dringen, kan niet anders 
dan de vraag stellen van het politieke 
vertrouwen in minister Van Aardenne. 
Dat hebben wij in het debat op 19 
december dan ook gedaan. Op 
staatsrechtelijke en beleidsmatige 
overwegingen zou deze minister de 
conclusie moeten trekken dat hij niet 
meer kan functioneren. Zou hij die 
noodzakelijke consequentie voor 
zichzelf niet willen trekken, alle 
opportuniteitsoverwegingen ten 
aanzien van de coalitie ten spijt, dan 
zal de Tweede Kamer het vertrouwen 
in deze minister moeten opzeggen. 

Betrokkenheid van andere bewinds-
lieden en kamerleden kan niet als 

overtuigende verontschuldiging 
worden aangevoerd voor de verant-
woordelijkheid van minister Van 
Aardenne voor zijn aandeel in het 
beleid en voor zijn omgang met het 
parlement. Jegens minister Van 
Aardenne past, na een zorgvuldige 
afweging van alle bekende feiten en 
toetsing van zijn ministeriële verant-
woordelijkheid, geen selectieve 
lankmoedigheid van deze Kamer. 

In dat verband wil ik nog een enkel 
woord wijden aan de positie van de 
andere VVD-minister en van de 
fractie van de VVD. Ik stel vast dat zij 
hun positie verbonden hebben aan 
de heer Van Aardenne en dat zijn 
handhaving inzet is voor de voortzet-
ting van de coalitie CDA/VVD. Nu 
kan ik best begrip opbrengen voor 
gevoelens van loyaliteit voor een 
gerespecteerd partijgenoot, ook al 
doet het wat curieus aan dit gedrag 
bij uitstek te zien bij een partij die zo 
graag wijst op haar dualistische 
traditie, op de onafhankelijke 
verhouding tussen regering en 
parlement. 

Toch heeft het parlement, met alle 
respect voor gevoelens, in de eerste 
plaats te maken met politieke en 
staatsrechtelijke verantwoordelijkhe-
den. Het gaat hier ook niet over de 
persoon van de heer Van Aardenne, 
maar over de minister van Economi-
sche Zaken die welbewust zijn 
afweging heeft gemaakt, toen hij de 
Tweede Kamer niet volledig infor-
meerde. In dat kader toetsen wij de 
ministeriële verantwoordelijkheid 
jegens de Kamer. Daarbij gaat het 
om de meest fundamentele rechten 
en verantwoordelijkheden van de 
Kamer. Wie de coalitie hoger stelt 
dan de noodzakelijke beëindiging van 
een ministerschap, dient zich ook 
daarvoor te verantwoorden. Naar 
mijn opvatting behoort hier parlemen-
taire zindelijkheid te prevaleren 
boven partijpolitieke overwegingen. 
Immers, vanuit die invalshoek - dat is 
niet de onze - moet de heer Van 
Aardenne tot en met de verkiezingen 
blijven zitten. De kiezers kunnen dan 
voor de afrekening zorgen. 

Bovendien maken de VVD-minis-
ters, hoe overtuigd ze ook zijn, door 
hun blokkade van een ministerscrisis, 
een zuiver oordeel over hun collega 
onmogelijk. Intussen heeft de heer 
Van Aardenne wel een strop om de 
hals. De CDA'ers Oostlander en 
Mateman mogen er even aan 
trekken. Hij kreeg voorwaardelijk 
groen licht van het CDA. Aangescho-
ten wild, zo is de heer Van Aardenne 
getypeerd door de heer Van Rossum 
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in het decemberdebat. Het is 
duidelijk dat de martelgang nog lang 
niet afgelopen is. Van de heer Nijpels 
moet de heer Van Aardenne blijven, 
althans tot 1986. Zoals gezegd: 
partijpolitiek van de slechtste soort. 

Over de regeringswaarnemer kan 
ik kort zijn. Zijn taak was onder 
andere de belangen van de Staat in 
de gaten te houden. Hij bleek op de 
hoogte van de ontwikkelingen, de 
verliezen en het slechte management 
bij RSV. Hij wist van de risico's welke 
het departement van Defensie liep 
met de voorfinanciering. Wij onder-
schrijven de conclusie van de 
commissie dat het aan toezicht van 
regeringszijde ten aanzien van RSV 
heeft ontbroken. De regeringswaarne-
mer speelt daarin een cruciale rol. 
Hier moet echter ook gezegd 
worden: de ministervan Economische 
Zaken draagt de verantwoordelijkheid 
voor het doen en laten van de 
regeringswaarnemèr. In het debat 
met de regering zullen wij wel 
vernemen welke consequenties het 
kabinet aan dit oordeel verbindt, 
alsmede wat wij aan verbetering van 
het instituut regeringswaarnemer, of 
beter gesteld, controle en toezicht 
van de overheid kunnen doen. 

Ik kom nu aan onszelf, aan de rol 
van de Tweede Kamer. Het oordeel 
van de enquêtecommissie over het 
functioneren van de Tweede Kamer 
in het RSV-beleid is niet mis te 
verstaan. Kernachtig wordt geformu-
leerd dat de Kamer vaak afwezig, 
onoplettend en vergeetachtig is 
geweest. Ik neem onmiddellijk aan 
dat de leden van de commissie, 
waarvan een meerderheid gedurende 
vele jaren in deze Kamer meeloopt, 
deze conclusie niet lichtvaardig heeft 
opgeschreven. 

Ik hecht eraan er nog eens op te 
wijzen, dat op essentiële momenten 
steeds meerderheden in de Kamer 
verantwoordelijkheid nemen voor 
aanvaarding van besluiten, voor het 
uitvoeren van parlementaire controle 
en voor het beleid van de regering. 
Daarnaast is de Kamer nog heel wat 
meer, zoals de oppositie, fracties en 
individuele kamerleden. Mijn stellige 
indruk is dat ook al onderschrijft men 
in algemene zin de conclusie van de 
enquêtecommissie, toch niet steeds 
recht wordt gedaan aan de opstelling 
en inspanning van dit parlement. Als 
voorbeeld noem ik de motie-Van der 
Hek/Engwirda van 24 april 1980, 
waarin de regering wordt gevraagd 
onderzoek te laten instellen naar de 
financiële claims van RSV met 

De heer Meijer (PvdA). 

betrekking tot de ROS, de levensvat-
baarheid en de financiële complica-
ties. 

De motie werd verworpen. De 
meerderheid van de Kamer - in de 
termen van de enquêtecommissie de 
Kamer dus - weigerde nadere 
informatie te vragen in een aangele-
genheid, die ons tot de dag van 
vandaag bezighoudt. Wanneer de 
Kamer het verwijt treft dat zij de 
parlementaire controle-taak onvol-
doende heeft vervuld, dan heeft het 
zin nog even stil te staan bij de vraag 
onder welke omstandigheden deze 
controle moet plaatsvinden. De 
Kamer werkt met informatie, aange-
reikt via tal van punten in de samen-
leving, maar de hoofdzaak wordt 
gevormd door de inlichtingen van het 
kabinet. De ministeriële verantwoorde-
lijkheid - en daar valt ook onder de 
zorg van de bewindslieden voor een 
kwalitatief goede informatie aan de 
Kamer - is het hart van de parlemen-
taire controle. 

Waar die informatie ontbreekt, te 
laat is, vervormd is - ik spreek nu niet 
over pertinent onjuiste informatie, 
zoals wij dat in 1980 hebben gezien -
kan de parlementaire controle niet 
functioneren. De grote betekenis van 
het onderzoek van de enquêteconv 
missie is, dat heel duidelijk wordt 
gemaakt, hoe slecht het parlement 
vaak door de regering over het 
RSV-beleid werd geïnformeerd. Ik 
geef een inventarisatie - geen 
volledige - aan de hand van het 
verslag van de commissie. 

- In 1969 geeft Minister De Block 
onvoldoende informatie over de 
financiële problemen bij Verolme, 
terwijl de Kamer moet beslissen over 
de dokgarantie. 

- In 1970 en 1971 wordt de 
Kamer zeer slecht geïnformeerd over 
de fusie van Rijn-Schelde en Verolme. 

- Het parlement oefent in 1978 
zeer grote kritiek uit op de ondoor-
zichtigheid van de individuele-bedrij-
vensteun. De motie-Van der Hek om 
in deze leemte te voorzien, wordt 
aanvaard, maar heeft niet zoveel 
gevolgen. 

- De achtergestelde lening van 
f 1 50 min. in 1977 wordt door 
Minister Lubbers niet aan de Kamer 
gemeld. Formeel was het geen 
vereiste, maar het nam wel het zicht 
op de gang van zaken weg. 

- In een mondeling overleg op 28 
en 29 juni 1978 wordt de Kamer niet 
op de hoogte gebracht, dat de 
steunoperatie feitelijk al achterhaald 
is door de verslechterde positie van 
RSV. De enquêtecommissie stelt 
vast, dat de Kamer gedurende 1978 
slecht geïnformeerd blijft. 

- In 1979 dacht de Kamer, dat de 
formule voor rekening en risico van 
de staat begrensd was door een zeer 
spoedige oprichting van de ROS. Ten 
onrechte, naar later bleek. 

- Eind 1980 en begin 1981 wordt 
de Kamer onjuist geïnformeerd op 
grond van gegevens van minister De 
Geus omtrent de eventuele betrokken-
heid van de Koninklijke Marine bij de 
leverancites aan Taiwan. Minister-pre-

Tweede Kamer 
5 februari 1985 RSV 3007 



Meijer 

sident Van Agt gaf een, achteraf 
gebleken, veel te optimistisch beeld 
van het civiele gedeelte van de 
Taiwan-order. 

Kortom, de Kamer was op vitale 
momenten niet of onvolledig ingelicht, 
zoals de commissie terecht stelt. Dat 
heeft dan uiteraard gevolgen voor de 
wijze, waarop de Kamer reageert. 

Wij hebben kennis genomen van 
een tweetal kritische opmerkingen 
over het optreden van de Kamer. 
Daarover het volgende. 

1. De Kamer werd in juni 1979 
geïnformeerd, dat het kabinet de 
RSV-scheepsbouw voor zijn rekening 
en risico wilde nemen. Dat geschiedde 
wel onder de gelijktijdige toezegging 
van een nieuwe juridische constructie, 
waarin deze verplichting zou over-
gaan. 'Ik zal deze regel van stringente 
voorwaarden voorzien', aldus de 
minister in zijn brief van 1 juni 1979. 
De Kamer ging er daarna vanuit, dat 
de ROS spoedig zou worden opge-
richt, en bracht geen beperkingen 
aan in de formule over de verliesaf-
dekking, niet in de omvang van het 
bedrag noch voor de duur, waarvoor 
de toezegging mocht gelden. De 
ROS kwam er niet. De regering 
keerde op haar schreden terug. De 
consequenties van de brief van 1 juni 
1979 kwamen toen in volle omvang 
op tafel. De blanco cheque werd 
daarmee een feit. De Kamer werd 
meegesleurd in het financieel 
debacle. In deze context gesteld, kan 
echter formele verantwoordelijkheid 
van de zijde van de Kamer voor de 
besluitvorming niet worden ontkend. 

2. De enquêtecommissie heeft 
haar verwondering uitgesproken over 
het feit, dat de Kamer geen actie 
ondernam toen in april 1982 de 
afrekening van de ROS op tafel 
kwam. Daarbij moge ik op het 
volgende wijzen. De Kamer weet pas 
sinds het verschijnen van het rapport 
van de enquêtecommissie, dat de 
bewuste afspraak tussen de heer Van 
Aardenne en RSV is gemaakt op 23 
april 1980, dat wil zeggen, een dag 
voordat de Kamer zich neerlegde bij 
het standpunt van de regering, dat 
de ROS niet moest worden opgericht. 

De brief van minister Terlouw van 
7 april 1982 noemde 'medio 1980' 
als tijdstip voor de afspraak over de 
afrekening en legde dus ook geen 
verband met de besluitvorming in de 
Tweede Kamer. Ten tweede verkeerde 
in 1982 naast RSV ook Volker Stevin 
in grote moeilijkheden. Oorzaak 
vormde de grote kostenoverschrijding 
van de bouw van de Kameel. De 

verliezen van de ROS werden door 
de heer Terlouw voor een belangrijk 
deel hierdoor verklaard. Dat is 
waarschijnlijk de reden, waarom de 
Kamer op dat moment geen actie 
heeft ondernomen. Dat was - daarover 
thans geen twijfel - achteraf gezien 
wel nodig geweest. 

Waarom heeft minister Van 
Aardenne de Kamer niet reeds voor 
zijn aftreden in september 1981 
geïnformeerd over de financiële 
consequenties van zijn geheime 
afspraak met RSV? Volgens gegevens 
van de externe deskundigen - ik 
verwijs naar deel 11 , bladzijde 695 -
was al in de zomer van 1981 bekend 
dat de kosten reeds meer dan 400 
min. gingen belopen. 

Als de Kamer tekort schiet, moet 
dat worden vastgesteld, maar men 
moet deze constatering niet omdraai-
en in deze zin: omdat de Kamer niet 
in actie kwam, mogen de daden van 
minister van Aardenne niet zo zwaar 
worden gerekend. Wij leven in een 
constitutioneel stelsel van gescheiden 
verantwoordelijkheden van regering 
en parlement. De ministeriële 
verantwoordelijkheid wordt als 
zodanig beoordeeld en is niet 
afhankelijk van de vraag of de Kamer 
tekorten vertoont. 

In de verslaggeving passeert een 
omvangrijk aantal organisatie- en 
adviesbureaus de revue: het CIVI, 
Atwater Bradley Company Inc., 
McKinsey, Arthur D. Little, bureau 
Horringa en De Koning en bureau 
Berenschot. Ik denk dat ik hiermee 
niet compleet ben. Deze bureaus 
dokterden aan de organisatie van 
RSV, overigens zonder noemenswaar-
dig succes. 

De conclusie is dan ook dat een 
adviesbureau geen problemen kan 
oplossen, waartoe overheid en 
bedrijf niet in staat of bereid zijn. 
Hetzelfde oordeel treft de door de 
regering ingestelde advies- en 
beleidsorganen: commissie-Keyzer, 
commissie-Winsemius, Commissie II 
en de Beleidscommissie Scheeps-
bouw. Het zogenaamde tripartite 
overlegmodel heeft op essentiële 
onderdelen geen effect gehad. 
Herstructurering en capaciteitsbeper-
king vergen een andere aanpak, 
welke meer rechtstreeks voor 
verantwoordelijkheid van de overheid 
komt. Bovendien heeft de inschakeling 
van dit soort overlegmodellen veelal 
het parlement voor geruime tijd 
uitgeschakeld. Het leek er vaak op, 
dat de RSV-zaak 'onder de rechter' 
was. 

De enquêtecommissie spreekt ook 
oordelen uit over het optreden van 

de vakbeweging en de ondernemings-
raad bij RSV. Vooral uit het onderzoek 
van de externe deskundigen wordt 
duidelijk dat vanuit aanvankelijk 
constructieve verhoudingen tussen 
RSV en de vakbeweging de verhou-
dingen steeds stroever werden De 
externe deskundigen constateren 
voor deze periode echter ook een 
coöperatieve en constructieve 
verhouding met de Centrale Onderne-
mingsraad. De ondernemingsraad 
heeft vaak tijdig gewaarschuwd voor 
calamiteiten. Hierbij denk ik aan het 
geval Thomassen. De ondernemings-
raad heeft ook gewezen op bepaalde 
oorzaken voor de lage produktiviteit 
en aangedrongen op maatregelen, bij 
voorbeeld ten aanzien van betere 
waarborgen tegen de negatieve 
gevolgen van de financiële kruisver-
banden. Gaandeweg zijn de verhou-
dingen tussen de leiding van RSV en 
de vakbeweging en de ondernemings-
raad verslechterd. De enquêtecom-
missie plaatst kritische kanttekenin-
gen bij bepaalde acties van werkne-
merszijde. Wie ontkomt er overigens 
niet aan een kritische beoordeling? 
Wij zijn het eens met de constatering 
van de commissie, dat in bepaalde 
situaties weinig of geen gehoor werd 
gegeven aan signalen van werkne-
merszijde. 

Ik kom nu te spreken over de rol 
van de externe accountants. Op een 
aantal plaatsen in het rapport is 
ingegaan op de rol van de externe 
accountants en de financiële controle. 

Het belangrijkste daarbij is te 
vinden in de slotconclusies. Daarin 
wordt niet opnieuw ingegaan op het 
een- en andermaal terugkerende 
fenomeen dat de accountant de 
jaarstukken weigerde te tekenen 
wanneer de Staat niet voldoende 
(extra) steunmaatregelen zou 
toezeggen. Dat was het geval voor 
de jaarrekening 1978, voor de 
jaarrekening 1980 - additionele 
steun werd toen overigens gewei-
gerd - en de jaarrekening 1981. 
Voorts bleek dat de jaarrekening over 
1980 volgens commissaris-bankier 
Van den Brink en regeringswaarnemer 
Molkenboer een te optimistisch 
beeld gaf. 

President-commissaris De Vries 
repliceerde daarop, dat de intonatie 
van de stukken geschreven was op 
de continuïteit van de onderneming. 
De enquêtecommissie twijfelt dan 
ook of de jaarrekening 1980 wel een 
getrouw beeld geeft van de werkelijk-
heid. De voorzieningen ultimo 1980 
waren zeer beperkt, dan wel krap 
aemeten. De Algerije-verliezen waren 
nog geenszins onder controle. Ook 
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koestert de enquêtecommissie twijfel 
aan het beeld van de jaarrekening 
over 1981 , omdat de investeringen in 
de kolengravers ultimo 1981 in het 
voorjaar van 1982 toch wel hoogst 
dubieus waren, ondanks de moeite 
die de accountant zich in dat voorjaar 
nog getroostte om het project in de 
Verenigde Staten te inspecteren. 

Over de vermogenscijfers eind 
1982 merkt de enquêtecommissie op 
dat die surrealistische trekken 
vertoonden: het moet vrijwel onmo-
gelijk zijn geweest het eigen vermogen 
van RVS zelfs maar bij benadering 
vast te stellen. Ook van een eerdere 
jaarrekening, die van 1975, betwijfelt 
de enquêtecommissie of die wel een 
getrouw beeld gaf van de werkelijke 
toestand, aangezien bekend was dat 
de chartergaranties over een reeks 
van jaren verliezen zouden opleveren, 
maar deze niet volledig in de voorzie-
ningen werden verwerkt. 

Voorts heeft de enquêtecommissie 
kritiek op het feit dat de bijzonder 
hoge kostendeclaraties van de 
president-commissaris zonder 
deugdelijke betalingsbewijzen de 
controle passeerden, zonder dat de 
externe accountant de gehele raad 
van commissarissen hierover 
inlichtte. Ten slotte hamert de 
commissie op meer plaatsen, en 
terecht, op de kwaliteit van de 
voorcalculaties en de twijfelachtige 
waarde van de prognoses. Dit was 
des te ernstiger omdat de voorcalcu-
latie de basis vormde voor de 
uitkeringen in de regeling verliespar-
ticipatie. Hiervoor treft niet alleen de 
raad van bestuur, maar evenzeer de 
raad van commissarissen en mijns 
inziens ook de externe accountant 
blaam. 

De kritiek van de enquêtecommissie 
op de accountant is daarmee niet 
onverdeeld gunstig hoewel de 
commissie zelf vergoelijkend 
opmerkt dat die kritiek geleverd 
wordt 'met veel wijsheid achteraf'. 

De commissie heeft geen kritiek op 
de financiële administratie als 
zodanig, maar wijst op de zeer 
betrekkelijke waarde van de jaarreke-
ningen in een situatie van instabiliteit 
en grote risico's, zoals die bij RSV. 
Het 'getrouwe beeld' hangt af van de 
voorzieningen, die weer afhangen 
van de prognoses die steeds te 
optimistisch bleken. 

Onze vraag is, of het beeld voor de 
externe accountant uiteindelijk toch 
niet te positief uitvalt. Natuurlijk is 
het moeilijk voor een accountant 
prognoses te toetsen, maar na jaar in 

jaar uit steeds te optimistische 
verwachtingen - dit is erkend door de 
leden van de raad van commissaris-
sen - mag men zich afvragen hoe 
lang een accountant doorgaat met 
het tekenen van de jaarstukken. De 
vraag die daarbij opkomt, is of er 
wellicht een te sterke band kan zijn 
ontstaan tussen de accountant en de 
cliënt, dan wel of er van een zekere 
bedrijfsblindheid sprake zou kunnen 
zijn geweest. Op de kwestie van de 
taak en de verantwoordelijkheid 
zullen wij terugkomen in het debat 
met de regering. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
de verschillende conclusies van de 
commissie van onze kanttekingen 
voorzien. Mijn betoog heeft duidelijk 
gemaakt dat wij de conclusie op 
hoofdlijnen onderschrijven en de 
opdracht uitgevoerd achten. Tevens 
moge duidelijk zijn geworden dat wij 
de argumentatie van het minderheids-
standpunt, zoals dat door de heer 
Korthals is verwoord, niet delen. Met 
het oog daarop zou ik een tweetal 
moties aan de Kamer willen voorleg-
gen. 

Moties 

De Voorzitter: Door het lid Meijer 
worden de volgende moties voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

gezien de opdracht die de Kamer de 
parlementaire enquêtecommissie 
heeft verstrekt; 

is van oordeel, dat deze commissie 
de opdracht naar behoren heeft 
uitgevoerd en sluit zich aan bij de 
bevindingen van de commissie inzake 
het door haar verrichte onderzoek, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

kennis genomen hebbende van de 
minderheidsstandpunten-Korthals 
(blz. 469); 

van mening, dat deze standpunten 
door de bevindingen van de enquête-
commissie niet worden gerechtvaar-
digd; 

wijst de minderheidsstandpunten-
Korthals af, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, worden deze moties 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgen respectievelijk de nrs. 30 
e n 3 1 (17817). 

De heer Mei jer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verslag van de 
commissie bevat een lange stoet van 
fouten, nalatigheden en illusies. De 
illusie van een overheid die op 
afstand wilde blijven, maar die ten 
slotte onontwarbaar verstrikt raakte; 
een overheid die tijdelijke maatrege-
len een permanent karakter verleende. 
De illusie van een bedrijfsleiding die 
het spel zo speelde dat men zich op 
de dag van de surséance van 
betaling overvallen, machteloos en 
buitenspel gezet voelde. Het beleid 
werd gekenmerkt door schipperen en 
uitstel. De effectiviteit neemt af, 
naarmate de rekening oploopt. 

De gebundelde inspanning van 
bedrijfsleven, overheid, adviescom-
missies, deskundigen, organisatiebu-
reaus, kamerleden, regeringscommis-
saris, ambtenaren, vakbeweging en 
ondernemingsraden bleek onvoldoen-
de. De mislukking van RSV is de 
resultante van een verkeerde 
beoordeling van de benodigde 
capaciteit in de scheepsbouw, een 
falende organisatie, mislukte 
projecten en een ontoereikend 
overheidsbeleid. 

Meer persoonlijk sprekend, 
betekent het RSV-drama ook het 
einde van een mythe, te weten de 
veronderstelling dat in de sociaal-eco-
nomische sector van het overheids-
beleid de organisatie van de besluit-
vorming in overeenstemming is met 
de omvang van de overheidsmiddelen 
en de belangen die ermee zijn 
gemoeid. Het tegendeel blijkt uit de 
bevindingen van de enquêtecommis-
sie. Ik zie hierin een schrille tegenstel-
ling met andere delen van overheids-
beleid. Uit eigen ervaring kan ik 
zeggen hoe in de jaren zeventig in de 
welzijnssector beleidsmatige 
inspanning moest worden geleverd 
voor gedetailleerde regelgeving, 
verantwoording aan het parlement, 
rechtsprocedures voor de besteding 
van begrotingsbedragen die in 
omvang in het niet vallen vergeleken 
bij het bedrag dat Economische 
Zaken voor één concern beschikbaar 
stelde. 

De toenmalige minister van CRM 
- en dat zal nu niet anders zijn -
tobde maandenlang over de regelge-
ving voor de besteding van een paar 
miljoen gulden voor de kinderopvang, 
terwijl zijn collega van Economische 
Zaken samen met de minister van 
Financiën aanzienlijk minder beklemd 
middelen voor het bedrijfsleven 
beschikbaar konden stellen. Wij 
stuiten op een merkwaardige 
ongelijkheid en ongelijkwaardigheid 
in de verdeling van de aandacht van 
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de overheid. De zogenaamde zachte 
sector moest worden opgebouwd 
met harde, concrete regelingen; de 
harde sector zat boterzacht in elkaar. 

Mijnheer de Voorzitter! Hoe nu 
verder? Het onderzoek van de 
enquêtecommissie brengt bijzonder 
veel feiten boven tafel en is buiten-
gewoon leerzaam voor toekomstig 
beleid. De commissie waakt terecht 
voor generalisaties van de conclusies. 
De conclusies wettigen niet het 
inzicht dat in de toekomst minder 
overheidsbemoeienis met het beleid 
ten aanzien van het bedrijfsleven op 
haar plaats is. Ook dat zou een 
onverantwoorde generalisatie zijn. In 
het debat met het kabinet zullen wij 
zeker terugkomen op de toekomst 
van het overheidsbeleid op sociaal-
economisch terrein. 

De commissie heeft - ik zei het 
reeds in het begin - op overtuigende 
wijze uitvoering gegeven aan de 
opdracht die het parlement haar 
heeft meegegeven. Wij hebben na 
lange tijd weer kunnen ervaren welke 
mogelijkheden het instrument van de 
parlementaire enquête geeft. Het 
stelt het parlement in staat de 
controlefunctie te versterken, vooral 
ten aanzien van ontwikkelingen die 
zich over een langere termijn 
voltrekken. De enquête is een wapen 
tegen parlementaire discontinuïteit 
en onzorgvuldige procedures. Wij zijn 
echter na deze recente ervaring wel 
tot de overtuiging gekomen dat de 
Wet op de parlementaire enquête op 
een aantal punten moet worden 
gewijzigd. Onze voorkeur gaat 
daarbij uit naar een initiatief dat door 
leden uit zoveel mogelijk fracties 
wordt gedragen. De volgende punten 
verdienen in dit verband de aandacht: 

1. Bij het vooronderzoek, vooraf-
gaande aan de officiële verhoren, is 
de commissie volledig afhankelijk 
van de vrijwillige medewerking van 
particulieren, zowel wat betreft het 
verstrekken van mondelinge inlichtin-
gen, als het overleggen van beschei-
den. Dat kan een enquête ernstig 
frustreren. 

2. In de wet is geregeld dat de 
commissie uitmaakt welke beschei-
den relevant zijn voor het onderzoek. 
De enquêtecommissie moet in staat 
zijn, ook stukken te vorderen, 
waarvan nog niet vaststaat of ze 
relevant zijn. Pas na kennisneming 
kan immers de relevantie worden 
vastgesteld. 

3. Niet alleen personen moeten 
gedwongen kunnen worden om 
informatie te verschaffen, maar ook 
rechtspersonen. 

4. De wet spreekt nog steeds van 
'bescheiden'. In dit audio-visuele 
tijdperk dienen desgevraagd ook 
geluidsbanden, f i lm- of videotapes 
en vooral computerbestanden aan 
een enquêtecommissie te worden 
overgelegd. 

5. Nader dient te worden geregeld 
welke personen of rechtspersonen 
een verschoningsrecht hebben. 

6. Eveneens dient nadere duidelijk-
heid te worden verschaft over de 
vraag wat de geheimen zijn van 'enig 
handwerk, bedrijf of nering' of 'ander 
soortgelijke bijzondere belangen'. 

De wetgever bedoelde octrooien, 
maar sommigen verstaan daaronder 
ook andere zaken als het bankgeheim, 
privacy of de wat willekeurig tot 
privacy genoemde zaken, die bij 
nader inzien vaak niet tot de persoon-
lijke levenssfeer gerekend mogen 
worden. 

7. Geregeld dient te worden, dat 
een werkgever een (ex)-werknemer 
niet kan bevelen een enquêtecommis-
sie informatie te onhouden, ook niet 
als geheimhouding van bedrijfsgege-
vens met de werknemer is overeen-
gekomen. 

8. De zaak-Van Aardenne heeft 
duidelijk gemaakt dat een enquête-
commissie onder nader te formuleren 
voorwaarden ook inzage moet 
kunnen vorderen van de notulen van 
de ministerraad. 

9. De huidige wet regelt niet wat 
er met het archief van een enquête-
commissie moet gebeuren. Dat lijkt 
een omissie. 

Uiteraard is het mogelijk dat 
anderen nog meer punten hebben. 
Voor een aanzet van de discussie lijkt 
mij het bovenstaande voldoende. Ik 
nodig de andere fracties uit, hun 
oordeel te geven, zodat aan het eind 
van dit debat beoordeeld kan worden 
of een gezamenlijk initiatief voor 
aanpassing van de wet steun krijgt. 

De Parlementaire Enquêtecommis-
sie heeft ernstige tekorten geconsta-
teerd in de uitoefening van de 
parlementaire controle door de 
Tweede Kamer. Zelden is dit zo 
scherp opgetekend als in het 
RSV-rapport. Ik heb me nog eens 
duidelijk gerealiseerd dat de Kamer, 
voor wat betreft registratie van 
meningen, de plannen voor morgen, 
de wetgeving, meer tijd en aandacht 
beschikbaar heeft dan voor de 
beoordeling van het beleid van 
vandaag en gisteren. Wij zijn hier 
maanden bezig met de regeringsvoor-
nemens voor het volgend jaar, maar 
besteden nauwelijks aandacht aan de 
aanvullende begrotingen, de circulai-
res die financiële consequenties 

hebben, laat staan aan de feitelijk 
gerealiseerde uitgaven en inkomsten 
van de overheid. 

Er is, sinds het actiever optreden 
van de Algemene Rekenkamer, het 
een en ander ten goede veranderd. 
Maar het verslag van de enquêtecom-
missie verplicht tot meer. Er is 
dwingend verbetering nodig van de 
informatieverstrekking en "beheersing 
en van de parlementaire controlefunc-
tie. Dat gaat echter nimmer zonder 
een politieke herbezinning op plaats 
en toekomst van dit parlement. De 
laatste tijd is weer een discussie 
ontbrand over de vraag of de 
meerderheid in het parlement in een 
conflict van plichten geraakt - zowel 
de regering steunen als controleren 
- als zij die functie vervult. Daarin zijn 
twee hoofdlijnen te onderscheiden: 

In de eerste plaats een keuze voor 
een regeringsvorm die minder 
afhankelijk is van een parlementaire 
meerderheid. 

De constructie van de gekozen 
formateur geeft bij voorbeeld veel 
meer ruimte voor een onafhankelijk 
opererend parlement. Dat lijkt echter 
voorshands een gepasseerd station. 
Ons politieke bestel heeft daardoor 
wel nagelaten voor zich zelf meer 
manoeuvreerruimte te scheppen. 

In de tweede plaats een keuze voor 
een nauwe binding tussen een 
parlementaire meerderheid en het 
door haar gesteunde kabinet. De 
VVD heeft daarvoor, blijkens een 
loodzwaar ogende staatsrechtelijke 
beschouwing van de heer Nijpels in 
Liberaal Reveil van december 1984, 
thans ook definitief gekozen. De VVD 
kiest voor het 'parlementair strate-
gisch monisme', zoals dat door de 
heer Nijpels wordt genoemd, waarbij 
kabinet en regeringspartijen zich 
dienen te houden aan door de 
regeringsfracties, als vertegenwoordi-
gers van de meerderheid van de 
bevolking, gemaakte afspraken. 

Adieu Thorbecke; dag Oud! Hier 
heeft de VVD een definitieve koers-
wending ingezet. 'Het zwaartepunt', 
aldus de heer Nijpels, 'van het door 
mij gepropageerde en gepraktiseerde 
strategisch monisme ligt bij het 
parlement en meer in het bijzonder 
bij de regeringsfracties in de Tweede 
Kamer. 
Ik ben het volstrekt oneens met hen 
die beweren dat de monistische 
ontwikkeling ten koste gaat van de 
invloed van het parlement. Integen-
deel. De greep van de meerderheid 
van het parlement op het kabinet 
wordt versterkt.' 

Ik laat de beschouwingen van de 
heer Nijpels nu even voor wat zij 
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waard zijn. Volstrekt duidelijk is 
echter wel de behoefte in ons 
parlementaire en politieke stelsel om 
bij coalitievorming heldere en 
controleerbare afspraken te maken. 
Ik zeg het wel zonder nader waarde-
oordeel, maar de rol en de betekenis 
van het regeerakkoord zullen volgens 
mijn verwachting eerder toe- dan 
afnemen. Het is echter niet zonder 
risico voor het parlementaire 
functioneren. Daarbij hoort dan ook 
zeker dat wij de parlementaire 
controle, de mogelijkheden en de 
rechten van individuele kamerleden, 
fracties en parlementaire minderhe-
den onder de loep nemen. Zo 
betreuren wij het nog steeds dat een 
voorstel van de heren Faber, Patijn 
en Waltmans om een gekwalificeerde 
minderheid het recht tot het in gang 
zetten van een parlementaire 
enquête te geven, is verworpen in de 
Eerste Kamer. Dit punt, evenals het 
verstrekken van inlichtingen aan 
leden van het parlement, moet in het 
licht van de huidige omstandigheden 
opnieuw aan de orde worden 
gesteld. Daartoe heb ik de eer, 
mijnheer de Voorzitter, u een tweetal 
moties voor te leggen. 

Moties 

De Voorzitter: Door het lid Meijer 
worden de volgende moties voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het enquêterecht 
een doelmatig parlementair middel is 
gebleken; 

overwegende, dat in 1980 het 
amendement-Faber c.s. (14225, R 
1051, nr. 16), strekkende tot het 
mogelijk maken van een enquête op 
voorstel van een vijfde van het 
grondwettelijke aantal leden der 
Kamer is aangenomen; 

van oordeel, dat er grond is tot de 
genoemde verandering in de Grond-
wet van de bepalingen inzake het 
recht van enquête; 

verzoekt de regering, een daartoe 
strekkend wetsvoorstel in te dienen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de ministers en de 
staatssecretarissen de Kamers 
afzonderlijk en in verenigde vergade-

ring mondeling of schriftelijk de door 
een of meer leden verlangde inlich-
tingen waarvan het verstrekken niet 
in strijd is met het belang van de 
Staat, dienen te geven; 

overwegende, dat er, gelet op de 
rapportage van de enquêtecommissie, 
aanleiding is het recht op het 
verkrijgen van inlichtingen van de 
ministers en de staatssecretarissen 
niet te beperken tot (de meerderheid 
van) de Kamers; 

verzoekt de regering, een daartoe 
strekkend wetsvoorstel in te dienen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, worden deze moties 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgen respectievelijk de nrs. 32 
en 33 (17817). 

De heer Mei jer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Maar er is meer te doen. 
Op grond van het verslag constateren 
wij ernstige tekorten in de informa-
tiebeheersing bij het parlement, het 
ontbreken van een goed archief, 
misschien moeten wij zelfs spreken 
van een goede dossiervorming. 

Het onderzoek toont naar mijn 
opvatting ook aan dat de Kamer, in 
het bijzonder de vaste commissies, 
onvoldoende deskundige ondersteu-
ning heeft, dat commissies niet 
voldoende kunnen samenwerken. De 
ontwikkelingen worden niet goed op 
beleidsuitkomsten gevolgd en er zit 
onvoldoende continuïteit en diepgang 
in de controle op het regeringsbeleid. 

De heer Meijer (PvdA). 

Daarbij komt dat de regering in 
hoofdzaak de informatie aan de 
Kamer verzorgt. Daaraan heeft het 
volgens het onderzoek ernstig 
gemankeerd. 

De Kamer zal met het oog daarop 
zich dan ook hebben te bezinnen op 
de vorming van een extern mechanis-
me voor eigen beleidsevaluatie, 
eigen accountancy, onder verant-
woordelijkheid van de Kamer, dat 
niet aan het beleid deelneemt, maar 
beleid en besluiten controleert of 
evalueert en daarover rechtstreeks 
de Kamer informeert. Dergelijk 
onderzoekswerk zou gevraagd en 
ongevraagd moeten kunnen worden 
verricht. Ik overweeg hierover een 
voorstel in te dienen, opdat de Kamer 
ook in de gelegenheid is, een 
procedure uit te werken voor deze 
nadere bezinning op verbetering- van 
de werkwijze, de procedures en de 
deskundigheid van de Kamer. Ik 
overweeg ook voor te stellen, dat de 
Kamer daartoe een commissie 
instelt, zo mogelijk onder leiding van 
de Voorzitter die, desnoods met 
inschakeling van deskundigen van 
buitenaf, aan de hand van het 
rapport van de commissie de 
tekorten in de parlementaire controle 
opspoort en daarover aanbevelingen 
doet. Mede aan de hand van de 
reacties van andere woordvoerders 
beoordeel ik of een dergelijke 
uitspraak in tweede termijn zinvol is. 

De besluitvorming van de minister-
raad zal ook op de agenda moeten, 
zeker in het debat met de regering. 
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Daarbij zal de aandacht moeten 
worden gericht op controle op de 
uitvoering van de besluiten van de 
ministerraad, verbetering van de 
interdepartementale coördinatie en 
de coördinerende rol van de minister-
president. 

Ik wil nog een enkele opmerking 
maken over de balans voor politieke 
en democratische verhoudingen in 
ons land van het RSV-onderzoek. De 
parlementaire democratie is gefun-
deerd op het vertrouwen van 
burgers. Zonder dat kan ze niet. 

Onmiskenbaar heeft het RSV-deba-
cle velen geschokt. Als management 
niet op zijn taak is berekend, als de 
regering het parlement verkeerd 
inlicht, als het beleid van de minister 
van Economische Zaken in chaos kan 
eindigen en als de Kamer onvoldoende 
haar controlerende taken uitoefent, is 
de vraag waarin men dan nog zijn 
vertrouwen kan stellen. Zeker, het 
was ook deze Kamer die door het 
instellen van de enquêtecommissie 
de feiten aan het licht heeft willen 
brengen. Het vertrouwen in de 
parlementaire democratie heeft wel 
een opdonder gekregen, maar de 
bodem is er niet uit. Wij zijn er nog 
steeds zelf bij. 

Zo bezien, is het onderzoek naar de 
ondergang van het RSV-concern niet 
alleen een verslag van een mislukking, 
maar draagt het ook de elementen in 
zich die tot herstel van vertrouwen 
kunnen leiden. Hiervoor is het in de 
allereerste plaats nodig dat het 
parlement zelf orde op zaken stelt, 
als controleur van de regering en als 
plaats waar maatschappelijke pressie 
en belangen zorgvuldig worden 
gefilterd en afgewogen. Het parle-
ment moet zichzelf als zelfstandige 
en uiteindelijk beslissende kracht 
weten af te zonderen van de dagelijkse 
regeringsmacht. Het parlement 
maakt regeren mogelijk, maar 
regeert niet mee. 

Wij zullen onze eigen werkwijze zo 
moeten herzien dat de voordelen van 
specialisatie, onder andere de 
deskundigheid, intact blijven, maar 
de risico's worden beperkt. Deze 
risico's zijn dat er te grote vereenzel-
viging optreedt tussen woordvoerders 
en 'hun' departement en dat in de 
zorg om de materie de zorg om de 
controle ondergaat. Tegenwicht 
moet worden ingebouwd en financiële 
kaders moeten worden bewaakt, niet 
alleen vanuit het parlement naar de 
regering, maar ook vanuit het 
parlement als geheel naar delen van 
de Kamer. Dit vraagt om een 

grondige herbezinning op onze 
werkwijze. Nu overheerst in de 
publieke opinie de zorg om de 
kwaliteit van de democratie. Aan ons 
is het, in een serieus vervolg op het 
serieuze werk van de parlementaire 
enquêtecommissie de consequenties 
voor ons zelf te trekken. 

De ondergang van RSV en de 
betrokkenheid van de politiek erbij 
hebben de vraag opgeroepen of wij 
wel voor onze taak zijn berekend, of 
wij de greep op de gang der dingen 
niet verliezen. Het rapport van de 
enquêtecommissie geeft loepzuiver 
aan hoe groot de risico's zijn, als wij 
onze eigen werkwijze, onze capaciteit 
tot controle niet drastisch verbeteren. 
Laten wij tonen dat ons stelsel 
veerkracht genoeg heeft om aan deze 
opdracht te voldoen. 

D 
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is op vijf dagen na 
twee jaar geleden dat onze fractie 
aan de voorzitter van de vaste 
kamercommissie voor Economische 
Zaken een voorstel voorlegde tot het 
houden van een parlementaire 
enquête inzake RSV. Na ampel 
beraad diende de commissie op 16 
maart een desbetreffend voorstel bij 
de Kamer in. Op 24 maart werd dit 
voorstel met de grootst mogelijke 
meerderheid aangenomen. 

Wij beseften toen wij ons voorstel 
deden, dat dit de Kamer bij aanneming 
zwaar zou belasten. Toch hebben wij 
het gedaan, in de overtuiging 
hiermee een politieke bijdrage aan de 
besluitvorming van de Kamer te 
leveren. De enorme belangstelling 
die het werk van de enquêtecommis-
sie heeft ondervonden, heeft deze 
overtuiging bevestigd. Deze belang-
stelling heeft zich niet beperkt tot de 
politieke kanalen en de media, maar 
is ook tot uiting gekomen in gesprek-
ken op straat, in tram, trein en bus, in 
de kroeg en in huiselijke kring. 
Behalve een politieke bijdrage is het 
hiermee een sociologische bijdrage 
van grote betekenis geweest. Wij zijn 
hier trots op. 

Het is voor een beoordeling van 
het resultaat dat wij nu met elkaar 
bespreken, van belang, na te gaan 
wat ons destijds voor ogen stond met 
deze parlementaire enquête. In onze 
brief aan de voorzitter van de vaste 
kamercommissie voor Economische 
Zaken stelden wij dat antwoord 
moest worden gegeven op de 
volgende vragen: 

- welk bedrag aan overheidsgeld is 
in totaal naar RSV gevloeid; 

- in welke vorm is dit aan RSV 
toegekomen; 

- welke vormen van controle heeft 
de regering hierbij gebruikt; 

- hoe zijn de besluiten tot steun, 
financiering en dergelijke op departe-
mentaal niveau voorbereid; 

- welke gegevens zijn in de 
besluitvorming betrokken en van wie 
waren deze gegevens afkomstig; 

- welke inzichten had de rege-
mingscommissaris en hoe heeft zijn 
verslaggeving naar het departement 
toe gefunctioneerd; 

- had de Kamer beschikking over 
alle informatie. 

In de beantwoording van de vragen 
die aan de fracties werden gesteld 
ter voorbereiding van het voorstel 
aan de Kamer, voegden we daar nog 
aan toe: 'Op basis van de verkregen 
inzichten zouden conclusies getrok-
ken kunnen worden in hoeverre en op 
welke wijze in de toekomst tot een 
verantwoorde besluitvorming over en 
controle op dergelijke geldstromen 
gekomen kan worden; met name op 
welke wijze het parlement hierin zijn 
taak kan uitoefenen'. Dat laatste is 
nu in dit debat, waarin de Kamer zich 
buigt over haar eigen werk, aan de 
orde. Volgende maand zal de Kamer 
zich met de regering verstaan over 
beleid en verantwoordelijkheid van 
de regering in het verleden, heden en 
toekomst, vooral daar waar het gaat 
om steunverlening en industriepolitiek 
en datgene wat daarmee samenhangt. 

Die afbakening betekent, dat wij 
ons in dit debat zullen concentreren 
op de rol van de Kamer in het 
RSV-gebeuren, de informatievoorzie-
ning, de besluitvorming, de controle 
op de uitvoering, controle op de 
regering, maar ook de verhouding 
tussen de Kamer als 'parti j ' bij de 
RSV en andere partijen die invloed 
uitoefenden op de ontwikkelingen in 
en rondom RSV. Voor de goede orde 
merk ik op dat, als wij ons op die 
vragen concentreren, wij dit doen in 
het besef dat wij niet over een 
abstractie praten, niet over een 
staatsrechtelijk weliswaar interessan-
te maar praktisch weinig relevante 
zaak. De ondergang van een bijna 
complete bedrijfstak, het verlies van 
18.000 arbeidsplaatsen en het 
wegvloeien van 2,2 miljard gemeen-
schapsgelden zijn geen abstracties 
maar pijnlijk voelbare werkelijkheden 
die tot op de dag van vandaag en 
daarna doorwerken. 

Het recht tot instellen van een 
parlementaire enquête verschaft aan 
het parlement een belangrijk wapen 
ter vervulling van zijn controlerende 
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bevoegdheid, stelt Van Raalte in het 
Nederlands Parlement. Met die 
vaststelling heeft Van Raalte ook 
twee eigenschappen van dat recht 
gegeven. Het is een wapen van het 
parlement en het is gericht op het 
vervullen van zijn controlerende 
bevoegdheid. In dit geval is het 
wapen, gebruikt om een onderzoek in 
te stellen naar het door opeenvolgen-
de kabinetten gevoerde beleid ten 
aanzien van het RSV-concern en 
meer in het bijzonder naar de 
besteding van de daarmee gemoeide 
overheidsmiddelen en naar de op die 
besteding uitgeoefende controle, 
punt één van het kamerbesluit. 

Je zou kunnen zeggen dat als de 
Kamer besluit om dit in sommige 
ogen zware wapen tevoorschijn te 
halen en te gebruiken, er al iets mis 
is. Stellig gold dit voor de vorige 
parlementaire enquête naar het 
beleid van de opeenvolgende 
Nederlandse kabinetten gedurende 
de oorlog, toen er immers geen 
parlement was om controle uit te 
oefenen en als medewetgever te 
functioneren. Maar ook het feit dat 
het wapen van de parlementaire 
enquête het parlement de bevoegd-
heid geeft - ik citeer uit het rapport 
van de commissie - 'om informatie te 
krijgen die zij nodig acht zonder 
daarbij uitsluitend afhankelijk te zijn 
van de welwillendheid van getuigen 
of van de regering als informatiebron' 
geeft aan dat er omstandigheden 
kunnen zijn die het het parlement, 
ook bij wel functioneren, moeilijk of 
onmogelijk maken om op een andere 
wijze de benodigde informatie te 
krijgen. De parlementaire enquête is 
nadrukkelijk een machtsinstrument 
van het parlement ten opzichte van 
regering en maatschappij om 
informatie te krijgen teneinde zijn 
controlerende bevoegdheid uit te 
oefenen. 

Dat er alle reden was om inzake 
RSV dit instrument te hanteren blijkt 
uit het resultaat. Daarmee is meteen 
gezegd dat onze fractie in het 
algemeen zeer positief is over het 
werk en het produkt van de Enquête-
commissie, gelet op onze verwachtin-
gen ervan. Daarbovenop kan vastge-
steld worden dat het werk van de 
Enquêtecommissie niet alleen door 
de Kamer maar door talloos velen 
daarbuiten op de voet gevolgd is, 
waardoor de commissie ook een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan de openbaarheid waarin de 
Kamer behoort te werken, ook als het 
om de Kamer zelf gaat. En niet in de 

laatste plaats kan worden geconsta-
teerd dat de parlementaire enquête 
een uitstekend middel is gebleken 
voor de Kamer om zichzelf te 
controleren, althans openhartige 
informatie daarover te geven. De 
effectuering zal in dit debat nog 
moeten blijken. 

In brede zin levert het rapport van 
de Enquêtecommissie een ware 
schat aan informatie op over het 
reilen en zeilen van een stukje 
industrieel Nederland en over de rol 
van de verschillende betrokkenen 
daarin: regeringen. Tweede Kamer, 
adviescommissies, de raden van 
commissarissen en bestuur, vakbon-
den en ondernemingsraden. In die 
zin achten wij de vragen waarop wij 
een antwoord verwachten in onze 
brief van 10 februari 1983, ook 
grotendeels beantwoord. 

Maar, zoals altijd, roepen antwoor-
den nieuwe vragen op; het is ook 
vooral noodzakelijk om de talloze 
feiten, gegevens en andere informatie 
in een kader te plaatsen: een kader 
dat ook behulpzaam kan zijn bij het 
formuleren van conclusies en bij het 
uitstippelen van lijnen naar de 
toekomst. 

In enge zin is, gelet op de overwe-
gingen bij het instellen van een 
parlementaire enquête, allereerst de 
vraag aan de orde of de enquêtecom-
missie erin geslaagd is, informatie te 
verzamelen waarover de Kamer nog 
niet beschikte toen zij geacht werd 
de verschillende regeringen te 
controleren ten aanzien van het 
beleid inzake RSV. Immers controle 
staat of valt met twee dingen: 
informatie en instrumenten om met 
die informatie ongewenste zaken 
tegen te houden en gewenste zaken 
te realiseren. De enquêtecommissie 
is in de conclusies op dat punt 
duidelijk. De informatie waarover de 
Tweede Kamer langs officiële kanalen 
kon beschikken, was uiterst onvolle-
dig. Daarnaast wordt geconstateerd, 
dat de Tweede Kamer wel informatie 
vroeg maar niet afdwong en dat, als 
zij later wèl informatie had daarmee 
weinig of niets deed. 

Wij willen bij deze driedelige 
beoordeling een aantal kanttekenin-
gen plaatsen. Allereerst is de schets 
van de informatie waarover de Kamer 
niet beschikte - en die door de 
enquêtecommissie alsnog op tafel is 
gelegd - van belang voor de vraag 
wat de Kamer wel of niet had moeten 
of kunnen doen. De commissie 
constateert dat een van de blinde 
hoeken van de Kamer was 'het 
voortdurend ontbreken van een 

totaal-overzicht van de financiële 
betrokkenheid van de staat bij RSV 
door de jaren heen'. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zouden 
dat geen blinde hoek willen noemen 
maar complete verduistering. Voeg 
nog daarbij de onvolledige informatie 
door minister Lubbers in maart 1977 
over de verliesparticipatieregeling 
waarvan de commissie zelf zegt dat 
de volledige informatie vitaal was om 
de werkelijke situatie rond RSV te 
doorgronden, en vervolgens de 
misleidende informatie van minister 
Van Aardenne in april 1980 over de 
afwikkeling van de ROS-verliezen, 
informatie die voor de Kamer van 
belang was bij de vraag hoe verder te 
handelen ten aanzien van grote 
scheepsbouw en offshore. Het is 
duidelijk dat de Kamer niet zo maar 
geen informatie had over technische 
gegevens of details, maar informatie 
miste die van wezenlijk belang was 
bij het beoordelen van het beleid en 
bij het vaststellen daarvan. 

Het tweede punt: het wel vragen 
maar niet afdwingen van informatie 
is een op zich nuchtere constatering 
waarvan iedereen weet dat op de 
achtergrond daarvan de politieke 
verhouding in de Kamer en die 
tussen Kamer en regering in veel 
gevallen doorslaggevend is. Het heeft 
te maken met het meer algemene feit 
dat de wijze van totstandkoming van 
kabinetten en de binding daaraan van 
kamermeerderheden het voor de 
Kamer praktisch onmogelijk maakt 
om tegen de wil van een kabinet in 
zaken voorelkaarte krijgen, eenvoudig 
omdat de sanctie in alle gevallen 
achterwege blijft. Het voorbeeld van 
de motie-Van Houwelingen is in dit 
verband ook al genoemd. 

Dat is geen toevalligheid. Het is 
een bewust gewilde ontwikkeling, 
zoals onlangs de fractievoorzitter van 
de W D in Liberaal Reveil uiteengezet 
heeft. De heer Meijer heeft hierover 
reeds gesproken Zijn uiteenzetting is 
de bevestiging van de ook door hem 
gepraktiseerde strategie - hij meldt 
dat trots - om te voorkomen dat 
tijdens de rit door wisselende 
meerderheden, waaraan de coalitie-
partner deelneemt, onwelgevallige 
dingen gebeuren. Zijn stelling dat het 
zwaartepunt in die strategie bij de 
Kamer (lees kamermeerderheid) ligt, 
gaat met enige moeite op voor de 
vorming van een kabinet en een 
regeerakkoord, maar zet de eigen 
functie van de Kamer tijdens een 
kabinetsperiode onder druk. 

De controlefunctie van de Kamer 
valt nu eenmaal niet automatisch 
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samen met de vraag of het regeerak-
koord wel of niet wordt uitgevoerd. 
Controle, zeker als dat het afdwingen 
van informatie inhoudt, wordt 
uitgehold als dat wordt verknoopt 
met het voortbestaan van een 
kabinet of met het overeind houden 
van een regeerakkoord. 

In dit verband is de volgende 
passage uit genoemd artikel veelbe-
tekenend en actueel: 'liberalen zijn 
immers verknocht aan het parlemen-
taire stelsel. Daarnaast ligt het door 
de VVD met volle overtuiging 
gesteunde kabinet Lubbers/Van 
Aardenne ons ook na aan het hart'. 
Welnu, Voorzitter, in die nevenschik-
king verdwijnt het vermogen van de 
Kamer om tegenover de regering iets 
af te dwingen. 

Wij willen hierbij nog een kantteke-
ning maken. Als het gaat om infor-
matieverwerving door de Kamer, zijn 
er verschillen. Niet alleen tussen 
meerderheid en minderheid in 
verband met het wel of niet afdwingen 
van informatie, maar ook tussen 
partijen die deel uitmaken van een 
regeringscoalitie, of die dat in een 
recent verleden deden, en overige 
partijen. Hun ingang bij de regering 
en bij de departementen is veel 
directer. Het is daarbij ook nog de 
vraag of die partijen wel altijd belang 
hebben bij volledige en openbare 
informatie, gelet op verantwoordelijk-
heden die in het geding kunnen zijn. 

Wij willen hierbij verwijzen naar de 
blzz. 42 en 43 van deel 3 van het 
rapport. De enquêtecommissie 
signaleert daar een verschijnsel dat 
het achterhalen van parlementaire 
besluitvorming belemmert. Het gaat 
om de informele vergaderingen van 
de vaste Commissie voor Economi-
sche Zaken, waarbij voorzitter en 
griffier aanwezig waren, maar 
waarvoor slechts de woordvoerders 
van de grote partijen mondeling 
waren uitgenodigd. Het is goed om 
vast te stellen dat dit verschijnsel op 
zichzelf al de controlefunctie van de 
Kamer als geheel, achteraf belem-
mert. En ook dat is volgens ons een 
lesl 

Het derde punt betreft het volgende. 
Als de Kamer over informatie 
beschikte, bij voorbeeld in 1982 bij 
het alsnog bekend worden van de 
afwikkeling van de ROS-verliezen, 
dan was zij afwezig, onoplettend of 
vergeetachtig. Ik denk dat de 
commissie hier een punt aanstipt dat 
klopt en dat een veel algemenere 
geldigheid heeft dan de RSV. 

Ongetwijfeld heeft de Kamer in haar 
omgang met de regering meer het 
oog op de toekomst, in de wens om 
daaraan richting te geven, dan op het 
verleden, om het beleid en de 
uitvoering achteraf te controleren. 

Een enkele keer is in de Kamer een 
begrotingswijziging achteraf aan de 
orde en dan gaat het soms om niet 
kinderachtige zaken. Toch is dat 
geen gewoonte. De verklaring 
daarvoor is vrij simpel. Er is, in elk 
geval kwantitatief gezien, meer 
verleden dan toekomst. Wie ooit wel 
eens bezig is geweest met het 
parlementaire informatiesysteem en 
ziet wat er in een jaar aan moties 
wordt aangenomen, wat er in de 
afgelopen jaren aan wetsinitiatieven 
zowel door de regering als door de 
Kamer is genomen en nog niet is 
afgehandeld, kan geen andere 
conclusie trekken dan dat het 
gemakkelijker is om zaken aan te 
kaarten en wilsverklaringen uit te 
spreken dan om in de gaten te 
houden wat daarmee gebeurt. 

Let wel, deze verklaring is geen 
excuus. Als er één les is voor de 
Kamer uit de RSV-kwestie, zoals die 
uit het rapport van de enquête-com-
missie tot ons komt, dan is dat de 
absolute noodzaak en de wil om niet 
alleen controle op het heden en op 
de toekomst uit te oefenen, maar ook 
op het verleden. Daarnaast blijkt het 
nodig dat de positie van de Kamer 
om informatie te krijgen, versterkt 
moet worden. Wij zien een zekere 
samenhang tussen de constatering 
dat het de belangrijkste waarde van 
de parlementaire enquête is dat deze 
de nodige informatie verschaft 
zonder daarbij uitsluitend afhankelijk 
te zijn van de welwillendheid van 
getuigen of regering als informatie-
bron, en het geconstateerde onvermo-
gen of de onwil van de Kamer om 
informatie af te dwingen. 

Dit betekent met andere woorden 
dat het wapen van de parlementaire 
enquête wat ons betreft vaker 
gebruikt moeten worden om de 
Kamer in staat te stellen tot een 
onafhankelijke informatieverwerving 
en eigen beoordeling daarvan. Meer 
concreet zouden deze conclusies 
onzes inziens tot een aantal aanbeve-
lingen moeten leiden. 

Allereerst stellen wij ons achter de 
punten, zoals de commissie die heeft 
geformuleerd ten aanzien van de 
zaken die van onmiddellijke betekenis 
zijn voor het functioneren van de 
Tweede Kamer. Dat wil dus zeggen: 

- het vastleggen van steunregelin-
gen in voor ieder kenbare vorm; 

- volledigheid van de informatie 
over de toepassing van die regelingen 
en over individuele steunoperaties, 
over de daaromtrent genomen 
besluiten in de ministerraad, de 
beoogde effecten, de gestelde 
voorwaarden en de toegezegde 
middelen; 

- periodieke rapportage over de 
voortgang en resultaten, de nakoming 
van de voorwaarden en het totaal-
beeld van de verstrekte middelen, 
met inbegrip van indirecte, verborgen 
of moeilijk weegbare vormen van 
steun; 

- verkrijgen van voldoende 
bedrijfsinformatie over alle ontwikke-
lingen binnen het bedrijf die de 
doelstellingen van de steunverlening 
wezenlijk beïnvloeden of die andere 
belangen van de Staat kunnen 
schaden. 

Toch zijn deze onmiddellijk van 
belang zijnde zaken nog niet voldoen 
de. Immers, volledige en tijdige 
informatie is één, informatie verwer-
ken en hanteren ten behoeve van 
effectieve controle is een andere 
zaak. Het vermogen van de Kamer 
om zelf informatie te verwerken, zal 
moeten worden vergroot. Het zou 
onzes inziens een goede zaak zijn als 
de Kamer daartoe, naast het vaker 
hanteren van de parlementaire 
enquête, zou beschikken over eigen 
adviesorganen, zoals ook al door 
onze oud-fractiegenoot Marcus 
Bakker is voorgesteld en met een 
andere benaming, namelijk externe 
deskundigen, door regeringscommis-
saris Tjeenk Willink. Wij zouden op 
die gedachte graag het oordeel van 
de commissie vernemen. Wij menen 
dat de Kamer op zijn minst de 
waarde hiervan moet onderzoeken. 

Daarnaast vinden wij het noodzake-
lijk om de bevoegdheden van de 
Algemene Rekenkamer uit te 
breiden. De Rekenkamer is een 
grondwettelijk orgaan, belast met het 
onderzoek van de ontvangsten en 
uitgaven van het Rijk, waarvan de 
leden worden voorgedragen door de 
Tweede Kamer. 

Wat de bevoegdheden van de 
Algemene Rekenkamer betreft, is het 
interessant melding te maken van 
een gebeurtenis tijdens het inmiddels 
beroemde en voor sommigen 
beruchte debat over de ROS op 16 
en 17 april 1980. Een voorstel van 
het PPR-kamerlid Jansen werd met 
algemene stemmen aangenomen. In 
dat voorstel werd de Algemene 
Rekenkamer verzocht een onderzoek 
in te stellen naar de doelmatigheid 
van het beheer door RSV in 1979 
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over de RDM en de VDSM, dat voor 
rekening en risico van de Staat is 
gevoerd. 

In augustus 1980 moest de 
indiener van de motie hierop terug-
komen, omdat de Algemene Reken-
kamer geen bevoegdheid had om 
een onderzoek in te stellen bij RSV 
op grond van artikel 80 van de 
Comptabiliteitswet. Het besluit werd 
ingetrokken onder aantekening dat 
zo snel mogelijk een einde zou 
moeten worden gemaakt aan de 
gebleken lacune in de Comptabiliteits-
wet, waardoor de controle van de 
Algemene Rekenkamer beperkt blijft 
tot die vennootschappen waarin de 
Staat voor 100% deelneemt. Onder-
tussen is van de uitbreiding van 
bevoegdheden van de Algemene 
Rekenkamer, die het haar mogelijk 
zou moeten maken ook ter plaatse de 
doelmatigheid van rijksuitgaven in 
ondernemingen waaraan zij partieel 
steun verleent, te onderzoeken, nog 
niet zoveel terechtgekomen. 

Het voorval toont overigens ook 
aan dat op bepaalde momenten de 
Kamer wel degelijk getracht heeft 
informatie te verkrijgen, maar dat het 
aan dwangmiddelen ontbrak om over 
adequate informatie te beschikken. 

Wij leggen de nadruk op de 
mogelijkheid van versterking van 
externe adviesorganen boven de 
uitbreiding van fractie-ondersteuning 
of iets dergelijks, omdat wij menen 
dat niet aan partijen gebonden 
zelfstandige ondersteuning van de 
Kamer als geheel haar werk over de 
gehele linie ten goede komt. 

De verslagen van de ministerraad 
of uittreksels daarvan moeten ons 
inziens gewoon openbaar of ten 
minste gemakkelijker toegankelijk 
voor de Kamer zijn. Dat is goed voor 
de controle-functie van de Kamer, 
maar ook voor de duidelijkheid en de 
kwaliteit van de besluitvorming de 
ministerraad. 

De versterking van de controlemo-
gelijkheden van de Kamer door 
vergroting van openbaarheid, een 
onafhankelijke informatievoorziening, 
eigen adviesorganen en meer 
bevoegdheden voor de Algemene 
Rekenkamer, is gericht op een betere 
beoordeling en bijsturing van het 
regeringsbeleid. Dat is wat ons 
betreft één kant van de zaak. De 
RSV-zaak gaat niet alleen over het 
regeringsbeleid en de controle van 
de Kamer daarop, maar ook over het 
beleid van de concernleiding en de 
controle van werknemers in onderne-
mingsraad en vakbeweging daarop. 

Er is een relatie tussen deze 
externe en interne controle. Immers, 
een goed functionerende controle 
van de Kamer op de regering blijft in 
de lucht hangen als het beleid zich 
richt op een bedrijf dat geleid wordt 
door een management dat de zaak 
onvoldoende in de hand heeft en 
zelfs blind lijkt te zijn voor de 
gigantische risico's die met bepaalde 
projecten worden gelopen, en een 
raad van commissarissen die bij 
herhaling niet goed geïnformeerd 
blijkt te zijn en als dat wel het geval 
is, de raad van bestuur nauwelijks 
corrigeert of tot de orde roept. 

In zo'n situatie is de positie van de 
werknemers, georganiseerd in 
ondernemingsraad en vakbeweging, 
buitengewoon moeilijk. Als wij al 
kritiek hebben op het rapport van de 
enquêtecommissie, dan is het dat de 
rol van de werknemers in het geheel 
er bekaaid afkomt. 

In de geschetste situatie constate-
ren wij dat enerzijds de georganiseer-
de werknemers een zware medever-
antwoordelijkheid hadden gekregen 
ten aanzien van verschillende 
reorganisaties of plannen daartoe, 
terwijl anderzijds de positie van de 
werknemers ten aanzien van de 
algehele gang van zaken in het 
concern, vooral in het investeringsbe-
leid in grote projecten, ontmoedigend 
zwak was. 

De commissie stelt vast: 'Veldwer-
kers, projectleiders en leden van de 
ondernemingsraden waren in een 
aantal gevallen reeds in een vroeg 
stadium op de hoogte van ontsporin-
gen en bedreigingen die bij de raad 
van bestuur nog niet bekend waren. 
Waarschuwingen werden onvoldoen-
de ter harte genomen. De situatie 
roept vragen op over de afstand 
tussen concernbestuur en de 
werkvloer en over de benutting van 
beschikbare informatiekanalen.' Hoe 
kan ooit verwacht worden dat in een 
bedrijf waar een dergelijke blind- en 
doofheid bij de leiding bestaat voor 
waarschuwingen en signalen uit het 
bedrijf zelf - bij de kwestie-Algerije en 
de kolengravers was sprake van 
dergelijke signalen - wel medewerking 
kan worden verkregen bij reorganisa-
tieplannen die ingrijpende gevolgen 
hadden voor de werkgelegenheid 
zonder dat het vertrouwen kon 
bestaan dat daarmee de problemen 
waren opgelost? 

Als het zelfs zover komt dat de 
centrale ondernemingsraad zich 
buiten de raad van bestuur om wendt 
tot commissarissen en de regering, 
leidt dat voor ons tot de conclusie 

dat in het RSV-gebeuren geen recht 
is gedaan aan deskundigheid en 
betrokkenheid van de werknemers. 

Wij kunnen er dan ook alle begrip 
voor opbrengen dat in zo'n klimaat 
de geneigdheid om mee te werken 
aan reorganisaties niet groot was. 

Daarnaast menen wij dat de positie 
van de werknemers, zeker in bedrijven 
die overheidssteun krijgen, versterkt 
kan en moet worden; niet door hen 
volledige medeverantwoordelijkheid 
op de schouders te leggen voor 
deelaspecten, zoals de commissie-
Winsemius deed, maar door meer 
aandacht te schenken aan de inbreng 
van werknemers ten aanzien van het 
gehele beleid: investeringen, 
bedrijfsleiding en financiële verant-
woording. 

Je zou dat kunnen bereiken door in 
de Wet op de ondernemingsraden te 
bepalen dat, bij belangrijke beleids-
beslissingen in het bedrijf het 
oordeel van de ondernemingsraad 
moet worden gevraagd en dat 
daarop gemotiveerd moet worden 
gereageerd; de raad van commissa-
rissen zich ook regelmatig verstaat 
met de ondernemingsraad ten einde 
niet alleen afhankelijk te zijn van het 
oordeel van de raad van bestuur; de 
ondernemingsraad recht van inzage 
heeft in accountantsrapporten en 
daarover ook overleg mag voeren en 
de ondernemingsraad het recht heeft 
op eigen gezag externe deskundigen 
in te schakelen. Daarnaast zal in het 
kader van steunverlening de onderne-
mingsraad de controle daarop in het 
bedrijf moeten uitoefenen. 

Op deze wijze kan worden bereikt 
dat recht wordt gedaan aan inzichten 
en ervaringen in het bedrijf zelf en 
dat is niet alleen goed voor het 
functioneren van het bedrijf, maar 
kan ook een belangrijke rol spelen bij 
het uitoefenen van controle door de 
Tweede Kamer. 

Zoals gezegd, hebben wij ons tot 
dusverre geconcentreerd op de 
controle vanuit de Kamer en de 
werknemers ten aanzien van de 
RSV-kwestie en de lessen die wij 
daaruit menen te moeten trekken. 
Toch is het niet waar dat als alles 
met betrekking tot informatievoorzie-
ning en controlemogelijkheden zou 
gaan op de wijze die wij wil len, er 
geen RSV-affaire zou zijn. Immers, er 
zijn veel meer partijen geweest die 
invloed hebben gehad op de ontwik-
keling van RSV en zelfs in belangrijke 
mate het lot van het concern hebben 
bezegeld. 

Reeds eerder tijdens debatten over 
steunverlening aan de scheepsbouw 
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heeft onze fractie naar voren gebracht 
dat de wijze van steunverlening zoals 
die in de afgelopen 15 jaar in diverse 
vormen is gepraktizeerd, feitelijk 
neerkwam op het overhevelen van 
aanzienlijke sommen geld zonder dat 
daarmee de overheid meer greep 
kreeg op het gebeuren en zonder dat 
voorwaarden en instrumenten 
geschapen werden om te bereiken 
dat met de steunverlening ook het 
doel dat daarmee beoogd werd, 
bewaakt en bereikt zou worden. 
Dergelijke kritiek vloeit voort uit onze 
opvatting dat het opereren van 
ondernemers, zeker ook in de 
scheepsbouw, en de daarmee 
verbonden belangen, vooral die van 
de kapitaalverschaffers, bepaald niet 
automatisch samenvallen met wat 
maatschappelijk en industriepolitiek 
wenselijk is. 

De gang van zaken vormt daarvan 
naar onze mening het levensgrote 
bewijs. De fusie tussen Rijn Schelde 
en Verolme, de wijze waarop deze 
fusie tot stand kwam, de verhouding 
tussen en waardebepaling van beide 
bedrijven, de afbakeningsproblemen 
ten opzichte van Van de Giessen-de 
Noord, de vlucht vooruit in hoogst 
riskante projecten, de consequente 
weigering om iets te doen aan een 
eenduidige organisatie en manage-
ment en de financiële kruisverbanden 
vormen alle uitdrukking van ten dele 
tegenstrijdige, ten dele kortzichte en 
ten dele afgeleide belangen, die juist 
daarom zo bepalend konden zijn, 
omdat de oppersteunverlener, de 
Staat, ze niet in het gareel kon of 
wilde krijgen. 

Om dit iets duidelijker te maken, is 
het nodig om nog wat met cijfers te 
stoeien. Allereerst is het duidelijk 
waar de financiële zwarte piet van 
het RSV-debacle terechtkwam: bij de 
Staat - dat wil zeggen de belasting-
betaler - een nettobedrag van 2,2 
miljard gulden en bij de 18.000 
mensen die hun arbeidsplaats 
verloren zagen gaan zonder veel 
uitzicht op iets anders en daarmee 
ten minste 20% van hun inkomsten, 
oftewel zo'n 100 miljoen gulden op 
jaarbasis verloren zagen gaan. 

De vraag waar al dat geld terecht-
gekomen is, wordt door de commissie 
beantwoord met 'verreweg het 
grootste deel verdween in het zwarte 
gat van de onbeheerste verliezen 
zonder een spoor na te laten ... en 
was daarvoor ook bestemd'. Dat is 
natuurlijk niet het gehele verhaal. 
Geld verdwijnt niet tenzij je het 
verbrandt of in zee gooit en dat is 

voor zover wij in het rapport hebben 
kunnen nagaan, niet gebeurd. Met 
andere woorden, tegenover het 
verdwijnen van geld, staat ook het 
verschijnen van geld. Al in het begin 
van de jaren zestig tekenden zich 
grote moeilijkheden voor de Neder-
landse scheepsbouw af. Een daling 
van het Nederlandse aandeel in de 
wereldmarkt en een halvering van de 
produktie tussen de jaren 1960 en 
1964. 

Dat betekent echter niet dat er 
meteen met verliezen werd gedraaid. 
Van 1957 tot en met 1964 werd door 
de gezamenlijke scheepsbouw- en 
reparatiebedrijven een positief 
netto-resultaat geboekt van bijna 
400 miljoen gulden. Daarbij moet 
aangetekend worden dat de netto-re-
sultaten in de scheepsnieuwbouw al 
omstreeks 1962 negatief werden, 
terwijl de reparatiesector nog in 
1967 een positief saldo had. 

Wat is er met dat geld gebeurd? 
Hebben de ondernemers dat, terwijl 
de slechte vooruitzichten bekend 
waren, gestoken in vernieuwing, 
andere marktoriëntaties, diepte-in-
vesteringen? Feit is dat tot halverwege 
de jaren zeventig de netto-resultaten 
voor een belangrijk deel opgingen in 
uitgekeerde dividenden. Van 1967 
tot 1971 ging 70% van de winst op 
aan uitgekeerde dividenden. Van 
1971 to ten met 1975 was het 
winstsaldo van RSV totaal 126 
miljoen. Daarvan werd 78 miljoen, 
62%, uitgekeerd aan dividenden. 

Voor de algemene reserve resteerde 
een bedrag van 48 miljoen. Ik geef 
daarbij even de toestand in die 
periode aan: in 1973/1974 vond het 
bouwen voor eigen rekening plaats 
en in 1976 werd een negatief 
resultaat geboekt van 64 miljoen 
gulden. 

De tweede vraag die wij ons 
hebben gesteld luidt: was RSV van 
meet af aan, over de gehele linie, een 
structureel verliesgevend concern? 
Het antwoord daarop luidt: nee. 
Terwijl onderdelen van het RSV-con-
cern met behoorlijke resultaten uit de 
bus kwamen kunnen wij er niet 
omheen vast te stellen dat het 
leeuwendeel van de ontzaglijke 
verliezen die door RSV geboekt 
werden geconcentreerd is in een 
vijftal projecten, waaraan de commis-
sie terecht veel aandacht heeft 
besteed: het bouwen voor eigen 
rekening, het kernenergieproject, de 
ROS-orders en dan met name de 
Kameel, Algerije en de kolengraver 
waren goed voor een negatief 
resultaat van bijna 2 miljard gulden. 

Wie met name de rampzalige jaren 
1976 tot en met 1982 in ogenschouw 
neemt, ziet dat het totale financiële 
resultaat over die jaren 231 miljoen 
negatief was. Daarin zit dan verdis-
conteerd de winst uit de verkoop van 
huizen, de overheidssteun en de 
winst van Verolme-Brazilië. Zonder 
die meevallers was het negatieve 
resultaat aanzienlijk meer dan een 
miljard geweest. In diezelfde periode 
vallen drie grote klappen: de afbouw 
van de ROS-orders en voormalige 
RSV-projecten, Kameel, Brigantine, 
verlies 677 miljoen; het Algerije-avon-
tuur, verlies 230 miljoen en de 
kolengraver, verlies 400 miljoen. 
Tezamen belopen die drie klappen 
een verlies in die periode van 1,3 
miljard. 

Natuurlijk valt hierover nog meer te 
zeggen en op de cijfers zal ook wel 
wat af te dingen zijn. Maar ook uit de 
beoordeling van de commissie van 
deze grote klappen kan worden 
geconcludeerd dat miscalculaties, 
misorganisatie en mismanagement 
een buitengewoon belangrijke rol 
hebben gespeeld in de verliezen van 
het RSV-concern. 

Onnodig te zeggen dat die verliezen 
anderen geen windeieren hebben 
gelegd. Volker-Stevin kwam genadig 
van zijn manke Kameel af; de heer 
Hengstmengel werd voor zo'n 13 
miljoen gulden uitgekocht uit de 
kolengraver en ook het uitkopen van 
Stacey en Friedeman zou, volgens de 
woorden van de commissie, nog 'een 
slordig bedrag' kosten. Wij hebben 
niet snel kunnen achterhalen hoe 
slordig dat bedrag was. Misschien 
kan de commissie daarover nog 
nadere informatie geven? 

Ik zeg het met de woorden van de 
externe deskundigen over de 
Amerikaanse maatschappijen 
waaraan Stacey en Friedeman zulke 
goede herinneringen hebben: 'RSV 
had geen zeggenschap, doch 
financierde alles en droeg vrijwel alle 
verliezen'. 'Making money while 
other people sleep'. Inderdaad, 
alleen had de naam nog toepasselijker 
kunnen luiden: Making money while 
other people lose. 

Sprekend over risico en profijt is 
het nodig ook iets te zeggen over de 
rol van de banken. De commissie is 
daar kort en krachtig over: 'de 
banken waren voor hun risico bij RSV 
ruimschoots gedekt; zij hebben dat 
risico dan ook zonder veel verlies 
kunnen afwikkelen'. Niet alleen zijn 
de banken erin geslaagd de gelden 
die in de RSV gestoken zijn er weer 
volledig uit te krijgen, per saldo 
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resteerde op de surséancedatum 
voor bankiers een risico van 257 
miljoen, dat door hypotheken en 
cessie van debiteuren meer dan 
goedgemaakt werd. Uit het financieel 
overzicht van het concern in het 
rapport van externe deskundigen 
blijkt bovendien dat aan rente 
gedurende het twaalfjarig bestaan 
van RSV een bedrag is uitgegaan van 
120 miljoen. 

Dat is geen gek rendement voor 
een bedrijf, dat zo beroerd ging. De 
rol van de banken in het RSV-drama 
is zodanig opvallend, dat het toch 
bepaald niet communistische en zelfs 
niet crypto-communistische weekblad 
De Tijd op 6 april 1984 de hele 
opkomst en ondergang van het 
RSV-concern beschrijft als een 
complot van de banken, meer in het 
bijzonder van de AMRO-bank en nog 
meer in het bijzonder van Van den 
Brink. 

De fusie Rijn-Schelde met Verolme, 
de steunoperaties, de adviescommis-
sies, de 'beloning' van leden van 
diverse kabinetten met een topfunctie 
bij de AMRO-bank, het wordt 
allemaal verklaard uit het belang van 
de banken om hun kredieten en 
rendement veilig te stellen. 

Nu moet De Tijd in dezen wel met 
een korrel zout worden genomen; het 
weekblad heeft inmiddels al vijf 
kamerzetels vergeven op grond van 
de RSV-kwestie aan het CDA, dank 
zij de voorzitter van de enquêtecom-
missie. Een ander blad heeft inmiddels 
de PvdA al vijf zetels toegezegd in 
verband met de verwikkelingen 
rondom Van Aardenne. De PvdA 
behoeft hier niet veel meer voor te 
doen dan zo nu en dan Gijs te 
roepen. Nog even, en de volgende 
Kamer bestaat voor een flink deel uit 
schandaalzetels. 

Wie kennis neemt van de mensen, 
die een belangrijke rol hebben 
gespeeld in en rond RSV, ontkomt er 
niet aan de alomtegenwoordigheid 
van de banken vast te stellen, mede 
in de vorm van een verwevenheid 
met andere instanties, die een 
belangrijke rol speelden: kabinetten, 
adviescommissies, raden van 
commissarissen en bestuur van de 
betrokken bedrijven. Ik doe een 
greep, in alfabetische volgorde en 
bepaald niet uitputtend. 

- Biesheuvel, tweede voorzitter 
(en enig lid) van het College van 
scheepsbouw van 1967 tot 1971, lid 
van de commissie-Winsemius in 
1970, minister-president van 1971 
tot 1973, commissaris van de 

Nationale Investeringsbank vanaf 
1973. 

- Van den Brink, commissaris van 
Rijn-Schelde van 1968 tot 1970, 
voorzitter van de Raad van bestuur 
van de AMRO-bank tot 1978, daarna 
commissaris, lid van de commissie-
Winsemius, commissaris van RSV 
van het begin tot het einde. 

- Drijver, commissaris van 
Verolme Beheermaatschappij, 
commissaris van de AMRO-bank, lid 
van de commissie-Winsemius. 

- Langman, pennevoerder van de 
commissie-Keyzer, directeur van de 
stichting Nederlandse scheepsbouw-
industrie, adjunct-directeur KMS, 
Minister van Economische Zaken en 
vervolgens lid van de Raad van 
bestuur van de ABN. 

- Van der Lecq, commissaris 
Verolme Beheersmaatschappij, lid 
van de commissie-Winsemius, 
commissaris van de ABN, commissa-
ris van Vermogensbeheer Verolme 
BV. 

- Nelissen, Ministervan Economi-
sche Zaken in het belangrijke jaar 
1971, Minister van Financiën van 
1971 tot 1973, lid van de Raad van 
bestuur van de AMRO-bank, vanaf 
1974. 

- Stikker, voorzitter van de Raad 
van bestuur van RSV van 1971 tot 
1 980, lid van de Commissie-M van 
1972 tot 1977, commissaris van de 
AMRO-bank van 1976 tot 1 983, en 
lid van de Beleidscommissie 
scheepsbouw. 

- Meijs, directeur Nationale 
Investeringsbank van 1981 tot 1983 
en lid van de Raad van bestuur van 
de AMRO-bank vanaf 1983. 

Hoe je het ook wendt of keert, op 
welk tijdstip ook, in welke bepalende 
instantie ook, de banken waren erbij. 
De vraag is dan ook aan de orde wie 
behartigde op welke plaatsen welk 
belang? Je hoeft niet overdreven 
achterdochtig te zijn om te constate-
ren, dat de RSV kapot ging, 18 000 
mensen hun werk kwijtraakten, de 
staat f2 ,2 mld. zag verdwijnen, maar 
dat de banken er zonder kleerscheuren 
afkwamen. Nu zou men cynisch 
kunnen zeggen: Nou èn, de banken 
waren kennelijk verstandig, RSV had 
geen toekomst, die werkgelegenheid 
was een sociale werkplaats en de 
staat speelde stommetje, in de 
veronderstelling dat Molkenboer 
alles wel in de gaten had. 

Maar een dergelijke redenering 
gaat welbewust voorbij aan de vraag, 
of een dergelijke verdeling van lusten 
en lasten en de middelen, waarmee 
dat bereikt werd, moreel en maat-

schappelijk aanvaardbaar zijn. Ten 
principale gaat het hier om het 
verschijnsel van een groot concern, 
waarin de overheid, werknemers en 
kapitaalverschaffers belangen 
hebben, belangen op het vlak van de 
industriepolitiek, gemeenschapsgel-
den, werk en inkomen en kapitaalren 
dement en waar de particuliere 
kapitaalverschaffer, dank zij de 
voorwaarden van kapitaalverschaffing 
en de vergaande invloed op beleid en 
bestuur, rendement maakt en de 
risico's worden afgewenteld op 
overheid en werknemers. Natuurlijk 
speelt hier ook de objectieve 
omstandigheid van marktontwikkelin-
gen en concurrentieverhoudingen op 
wereldschaal een rol, maar die doet 
niets af aan de uitkomst daarvan. 

Staat en werknemers betalen het 
gelag, de bankier niet. In een 
economisch stelsel, dat is gebaseerd 
op het privé eigendom van produktie-
middelen en op de markt van vraag 
en aanbod, zouden degenen die 
daarin hun kapitaal steken niet 
slechts de revenuen daarvan moeten 
opstrijken, maar ook de verliezen 
ervan moeten incasseren. 

De heer Jacobse (WD) : Het is een 
indrukwekkend verhaal. De complot-
theorie steekt de kop weer op. Hoe 
verklaart de heer Ernsting tegen het 
licht van wat hij zei, dat in 1978 in 
Engeland met een genationaliseerde 
wervenindustrie 200.000 mensen 
onder een Labour-regering hun werk 
hebben verloren? Was dat een ander 
complot of een socialistisch complot? 

De heer Ernsting (CPN): Ik begrijp 
dat de stoppen bij de heer Jacobse 
een beetje doorslaan. Ik heb absoluut 
niet bedoeld om hier een complot-
theorie te ontvouwen. Ik heb wat dat 
betreft ook wat badinerend over het 
desbetreffende artikel in De Tijd 
gesproken. Het gaat mij nu om de 
verdeling van de risico's over de 
verschillende participanten in 
verband met RSV. Ik heb gezegd dat 
ik erken dat er objectieve factoren 
zijn die een rol spelen bij het wel en 
wee van een dergelijke onderneming. 
Als het gaat om de vraag, welke 
partijen daarop invloed hebben en 
welke partijen daarvan het slachtoffer 
zijn, constateer ik dat de partij van de 
particuliere kapitaalverschaffers er 
goed uitgesprongen is. 

De heer Jacobse (VVD): Ik wil de 
heer Ernsting en hem niet alleen er 
zonder doorgeslagen stoppen op 
attenderen, dat wij moeten vermijden 
de suggestie te wekken alsof het 
hierbij om een specifiek Nederlands 
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fenomeen gaat, dat alleen hier een 
rol heeft gespeeld. In de hele 
Europese scheepsbouw en scheeps-
reparatie-industrie zijn in de jaren, 
waarover wij nu spreken, honderddui-
zenden arbeidsplaatsen verloren 
gegaan. 

De heer Ernsting (CPN): De heer 
Jacobse verwijt mij nu dat ik een 
suggestie heb gewekt, maar dat heb 
ik helemaal niet willen doen. Ik heb 
erkend dat er sprake is van internati-
onale ontwikkelingen in de scheeps-
bouw die natuurlijk hun weerslag 
hebben gehad op de scheepsbouwin-
dustrie, niet alleen in Nederland, 
maar in heel Europa. Ik heb alleen 
willen aangeven, dat in verband met 
RSV sprake is van ongelijkheid van 
risico's die voor de verschillende 
participanten doorwerkten. 

De scheefheid, die ik in het 
interruptiedebat met de heer 
Jacobse aangaf, maakt duidelijk dat 
het moderne kapitalisme niet werkt 
in de zin van een gelijke verdeling 
van risico's. De revenuen zijn voor de 
kapitaalverschaffers, de verliezen 
voor de Staat en de werknemers. De 
les die wij hieruit leren is niet alleen 
een theoretische bevestiging van ons 
gelijk, maar ook dat de scheefheid in 
de gegeven verhoudingen, waarmee 
wij op dit moment te maken hebben, 
dient te worden gecorrigeerd door de 
risico's en de dekking daarvoor 
eerlijker te verdelen. 

Het mag niet zo zijn, dat één 
belanghebbende zich meester maakt 
van de zekerheden ter dekking van 
zijn risico's. Men moet ook scherper 
toezien op onverenigbaarheid en 
onwenselijkheid van combinaties van 
functies. Direct belanghebbenden 
horen niet thuis in adviesorganen van 
de overheid. Bestuurders van 
ondernemingen horen niet thuis in 
raden van commissarissen van hun 
kapitaalverschaffers. Het omgekeerde 
is ook niet bepaald wenselijk. 

Wat wij met dit alles naar voren 
willen brengen, is dat een parlement 
dat optimaal is geïnformeerd en dat 
op basis daarvan ook optimaal kan 
controleren nog geen garantie 
betekent voor een verantwoorde 
gang van zaken, als andere belang-
hebbenden zowel ten opzichte van 
de overheid als ten opzichte van een 
concern als RSV zo'n groot stempel 
kunnen drukken op de gang van 
zaken. 

Tot dusverre hebben wij het gehad 
over RSV in het groot, over steunver-
lening, over informatie, controle, 

procedures en machtsconcentraties, 
alsmede over bedragen in miljoenen 
en miljarden. Er is echter ook een 
RSV in het klein. Dat is het verhaal 
over hoe individuen wegkwamen uit 
de ondergang van dit concern. De 
18.000 werknemers noemden wij al. 
Hun baan ging verloren, hun inkomen 
kreeg een forse knauw. Hun toekomst-
perspectief was en is onzeker of zelfs 
nihil. 

Zij hebben alle reden om met 
cynisme en zelfs bitterheid terug te 
zien op het gebeurde en zelfs op dit 
debat; zij krijgen hun werk er niet 
mee terug. Dat wordt nog versterkt 
door de wetenschap, dat niet 
iedereen zo gehavend uit het 
gebeuren is gekomen. De heren 
Hengstmengel, Stacey en Friedeman 
noemden wij al. Wij kunnen ook 
dichter bij huis blijven. Wie hoofdstuk 
30 van het enquêterapport leest, 
moet wel geschokt worden door het 
relaas over de beloningen van de 
raad van bestuur en de onkosten van 
de president-commissaris. 

Met name de extra uitkeringen 
voor de raad van bestuur van 
f200 .000 , respectievelijk f 100.000, 
in 1 977 en 1978 ter compensatie 
van het verlies van het winstaandeel, 
gekoppeld aan het dividend, de 
beloning voor de leden van de raad 
van bestuur voor een commissariaat 
in Brazilië a f 125.000, die niet 
verrekend behoefde te worden, de 
extra uitkeringen in 1981 en 1982 
van f35 .000 ter compensatie van de 
wettelijke beperking van de vakantie-
toelage, de transactie met het huis 
van mevrouw Stikker, dat RSV voor 
f600 .000 kocht en daarna aan haar 
verhuurde voor f 10.000 per jaar 
- per saldo kwam dat neer op een 
individuele huursubsidie van f69 .000 
per jaar - en ten slotte de onvoorstel-
bare onkostendeclaraties van 
president-commissaris De Vries van 
f 1,7 min., waarvan f 238.000 dubbel 
gedeclareerd werd, f480 .000 niet 
met declaraties onderbouwd was en 
f 190.000 werd opgevoerd als 
betalingen aan personeelsleden die 
ontkennen dat te hebben ontvangen, 
dat alles roept een beeld op van 
topmanagers die met een kille 
royaliteit zichzelf onttrokken aan de 
teruggang, waarin zij, mede door 
eigen toedoen, het concern hadden 
gebracht. 

Wij vinden dat een niet te verteren 
conclusie. Niet te verteren voor hen 
die wel het volle pond van de 
teruggang en de teloorgang te 
dragen kregen. Niet te verteren voor 
allen die zich met het oog op deze 

feiten afvragen wat zij met hun 
rechtsgevoel aanmoeten. Wij zijn van 
mening dat ten minste daar, waar de 
rechtmatigheid van beloningen en 
vergoedingen in het geding is, de 
compensatie voor de wettelijke 
beperking van de vakantietoelage 
- waarvan de commissie opmerkt dat 
die haar strijdig voorkomt met de 
wet - en de onkostenrekening van De 
Vries, waar dus ten onrechte betalin-
gen zijn verricht, alles moet worden 
gedaan om dat ongedaan te maken. 
Het is een schrale troost voor een 
geschokt rechtsgevoel, maar het is 
beter dan niets. 

Uit dit alles rijst het beeld op dat 
iemand die zo goed mogelijk zijn 
werk doet met de zwarte piet blijft 
zitten en een ander die een zware 
verantwoordelijkheid droeg voor de 
ruïne die overbleef van het RSV-con-
cern, zonder kleerscheuren daaruit te 
voorschijn kruipt en even zo vrolijk 
een volgend bedrijf gaat besturen. 
Hoe dat uitpakt voor het gevoel van 
mensen moge blijken uit de brief die 
op 30 december jongstleden werd 
verstuurd aan de vaste Commissie 
voor Economische Zaken. Ik citeer de 
brief. 

'Geachte Commissie. In het 
Algemeen Dagblad van 19 dezer, 
stuitte ik op een bericht dat een 
zekere heer Jansen was aangesteld 
als president-directeur van Van Gend 
en Loos. Volgens mij is dat dezelfde 
Jansen' - wij hebben dat nagegaan 
en dat klopt - 'die tijdens het 
RSV-debacle zitting had in de raad 
van bestuur van RSV. Welke raad van 
uw RSV-enquêtecommissie geen al 
te beste kwalificatie kreeg'. 

Inderdaad, de commissie merkt 
daarover op dat hij een belangrijke 
portefeuille beheerde, maar geen 
bestuurskracht bezat. 

'Ik beschouw Van Gend en Loos 
toch in zekere zin als een semi-over-
heidsbedrijf. Mochten mijn vermoe-
dens goed zijn, dat het hier om 
dezelfde heer Jansen gaat, dan kan 
de heer Jansen maar kort bij Van 
Gend en Loos werkzaam zijn. Als hij 
dan reeds nu geschikt wordt geacht 
voor een dergelijk topfunctie komen 
er bij mij toch wel wat vragen 
opwellen. Vindt u het verantwoord 
om een dergelijke zware functie te 
doen bekleden door deze als zwak 
gekwalificeerde manager? Wie staat 
er achter zo'n man, om hem zo'n 
functie in korte tijd te bezorgen? 
Moet Van Gend en Loos hetzelfde lot 
ondergaan als RSV? Ik heb 42 jaar bij 
de RDM gewerkt en ben het slachtof-
fer geworden van het faillissement'. 
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Dit is in buitengewoon netto 
bewoordingen het gevoel van 
mensen die door dat debacle 
werkloos zijn geworden. 

Over de neer Van Aardenne 
kunnen wij kort zijn na alles wat wij 
daarover hebben gezegd in het debat 
van december vorig jaar. Ons oordeel 
dat hij het gezag ontbeert om verder 
minister te zijn, is sindsdien eerder 
versterkt dan verminderd. Bij de 
beoordeling dient nu te worden 
betrokken het vernietigende totaal-
oordeel over het beleid van minister 
Van Aardenne: 

'De minister verloor zijn greep op 
processen die hij wel mocht financie-
ren, gaf ten slotte ook de financiële 
beheersing uit handen en zag zijn 
beleid eindigen in chaos: de sluiting 
van de grote scheepsbouw en 
offshore, verlies aan werkgelegenheid 
en een onvoorstelbaar grote financiële 
schadepost.' 

Daar komt nog bij 'dat hij niet 
alleen de Kamer onvolledig en onjuist 
informeerde over de geheime 
overeenkomst van 23 april 1980, 
maar dat hij ook het kabinet daarvan 
niet in kennis heeft gesteld. Bovendien 
heeft de beantwoording van de 
vragen ons vermoeden versterkt dat 
de minister niet alleen op 24 april de 
Kamer onjuist inlichtte, maar dat hij 
dat ook al deed op 16 april. Al op 14 
april, zo lezen wij in de antwoorden 
van de enquêtecommissie, wendde 
de raad van commissarissen zich tot 
minister Van Aardenne, omdat men 
de op 11 april bereikte overeenstem-
ming met de raad van bestuur had 
afgewezen. 

Dit hield een afkoopsom van 310 
min. in. Dat was niet aanvaardbaar, 
omdat men ook een paraplu-formule-
ring wenste voor risico's die daar 
bovenuit zouden gaan. Dat standpunt 
was dus al op 14 april bekend. Vanaf 
dat moment werd onderhandeld over 
de overeenkomst die op 23 april 
werd beklonken. De formulering 'als 
het meer dan 330 min. kost, gaan wij 
weer praten' was dus niet alleen op 
23 april, maar ook op 16 april onjuist. 
Op 16 april werd er gepraat. 

Voorzitter! Wij blijven erbij dat, los 
van alle andere zaken, het hier om 
een zeer principiële kwestie gaat. De 
informatieplicht van ministers en 
staatssecretarissen ten aan zien van 
de Kamer is niet voor niets verankerd 
in de Grondwet. Er is gezegd dat 
Aardenne niet de enige schuldige 
was en dat hij niet tot zondebok van 
de RSV-kwestie mag worden 
gemaakt. 
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Op zich zelf mag dat niet tot een 
omkering leiden: als er meer schuldi-
gen zijn, moet je die ene maar laten 
lopen. Juist is ook dat Van Aardenne 
wel de enige zittende minister is die, 
bewezen en toegegeven, onjuiste 
informatie gaf aan de Kamer, 
waarmee hij artikel 68 van de 
Grondwet schond. De vraag is nu: als 
uit zo'n ernstig feit niet de consequen-
tie wordt getrokken - het aftreden 
van de minister - uit welk feit wordt 
die consequentie dan nog wel 
getrokken? Met andere woorden: hoe 
bont kun je het maken als minister 
voordat het vertrouwen wordt 
opgezegd? 

De commissie heeft zich onthouden 
van een oordeel over het al dan niet 
aanblijven van de heer Van Aardenne 
als minister. Dat oordeel is aan de 
Kamer. Dat is volkomen juist. Toch 
willen wij in dit verband een heel 
pertinente vraag aan de commissie 
stellen. Als een parlementaire 
enquêtecommissie over een minister 
oordeelt dat hij de Kamer misleidde, 
hij het kabinet niet informeerde over 
zware financiële consequenties van 
zijn beleid en zijn beleid eindigde in 
een chaos en als de Kamer daaruit 
niet de consequentie trekt en de 
minister heenzendt, dan wel de 
minister niet uit eigener beweging 
aftreedt, wat betekent dat dan voor 
de parlementaire enquête als wapen 
van het parlement? 

Wij stellen nogmaals vast dat de 
heer Van Aardenne als minister dient 
te verdwijnen. Mocht dit onverhoopt 
niet gebeuren, krijgen wij de onzes 
inziens onhoudbare situatie dat een 
minister aanblijft, waarover ook van 
de zijde van de regeringspartijen 
zware kwalificaties zijn uitgestort, 
over wie de vraag zelfs is gesteld of 
hij zich schuldig heeft gemaakt aan 
ambtsmisdrijf; een vraag die tot 
dusverre onbeantwoord is gebleven. 

Wat onze fractie betreft, zal die 
vraag, in het geval hij blijft zitten, 
alsnog moeten worden beantwoord. 
Als in zo'n situatie andere VVD-minis-
ter menen te moeten dreigen met 
opstappen of kabinetscrisis, dan is 
dat niet een lachwekkende poging tot 
stoerheid - in de trant van: wat 
stampen we lekker - maar een 
onaanvaardbare poging om de 
Kamer af te houden van waar het 
allemaal op ging: uit uitoefenen van 
controle en het trekken van conse-
quenties daaruit. Als die poging zou 
slagen, zou dat betekenen dat de 
meerderheid van de Tweede Kamer 
wel het wapen van de parlementaire 
enquête uit de kast haalt, maar 
weigert, ermee te schieten. 

RSV 

Dat doet niets af aan onze waarde-
ring voor het werk, de energie en de 
toewijding van de enquêtecommissie. 
De enquête ligt er en zal zijn waarde 
bewijzen, ver na dit debat en het 
volgende. Wij zijn de commissie daar 
erkentelijk voor en dechargeren haar 
na dit debat met lof. 

De vergadering wordt van 1 7.50 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

D 
De heer Nypels (D'66): Een pijnlijk 
nauwkeurig meesterwerk in meerdere 
banden over bestuurlijke onmacht en 
machtsverstrengeling, dat is de 
RSV-enquête, mijnheer de Voorzitter! 

De parlementaire enquête naar het 
RSV-debacle heeft alom grote 
waardering geoogst. Graag wil de 
fractie van D'66 de enquêtecommis-
sie complimenteren met het voortref-
felijke werk dat zij heeft verzet. 
Bewondering geldt zowel de hoge 
kwaliteit van de voorbereiding en de 
openbare verhoren als het indrukwek-
kende eindrapport. De boeiende en 
leesbare stijl heeft ons daarbij 
aangenaam verrast. Dat het eindrap-
port twee minderheidsstandpunten 
kent, en de nodige politieke deining 
heeft veroorzaakt, is jammer, maar 
doet aan de kwaliteit van het werk 
van de commissie niets af. 

Is er dan geen kritiek op het 
rapport mogelijk? 

De heer Van Dam (PvdA): Neen! 

De heer Nypels (D'66): Natuurlijk 
wel, mijnheer Van Dam, maar wat de 
commissie ook had gedaan, er was 
altijd wel kritiek gebleven. 

Terecht is het werk van de enquê-
tecommissie in commentaren een 
hoogtepunt voor de parlementaire 
democratie genoemd. Via de 
RSV-enquête heeft het parlement 
eindelijk weer eens de kans zijn 
tanden te laten zien. Door de 
enquête is een uniek inzicht ontstaan 
in de ontwikkelingen van het RSV-de-
bacle en de daaraan ten grondslag 
liggende oorzaken. Besluitvormings-
processen, zoals die zich jarenlang in 
alle beslotenheid hebben voltrokken 
binnen de verschillende overheidsin-
stanties en binnen het RSV-bedrijf, 
zijn op heldere wijze blootgelegd. 

Datzelfde geldt voor de relaties,zo-
als die zich tussen regering en Kamer 
hebben afgespeeld. De conclusies 
van de enquêtecommissie zijn voor 
vrijwel alle betrokkenen pijnlijk tot 
zeer pijnlijk. Dat geldt zowel voor de 
betrokken bewindslieden en hun 
ambtenaren, de RSV-bestuurders, als 
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zeker ook voor de Kamer. Zij allen 
raakten steeds verder verstrikt in 
elkaar opvolgende nieuwe crisissitua-
ties, waaraan zij zich niet konden of 
wilden ontworstelen. 

Het verhaal van de RSV-commissie 
is daarom voor de fractie van D'66 
vooral het verhaal van de bestuurlijke 
onmacht en de machtsverstrengeling. 
Trefwoorden daarbij zijn voor ons: 
falend management, een falend 
beleid, voor zover dat er al was, en 
een falende parlementaire controle. 
Zoals partijgenoot Van Mierlo het in 
zijn rede van 5 januari j l . in Arnhem 
zei: 'Op iedere bladzijde kom je het 
systeem tegen, de onmacht om die 
patronen van denken te doorbreken. 

De electorale angsten, de pressie-
groepen, de double-think, het iedere 
keer zo willen waarnemen van de 
feiten en het definiëren van het 
probleem dat we er politiek nog net 
mee uit de voeten konden en de 
verstrengeling van macht en controle 
op macht tot onmacht en ongecon-
troleerdheid'. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is door 
sommigen kritiek uitgeoefend op het 
feit dat deze Kamer een onderzoek 
heeft ingesteld naar een zaak, waarin 
zij zelf jarenlang partij is geweest. De 
Kamer zou daarmee rechter spelen in 
eigen zaak. Daar zijn inderdaad 
risico's aan verbonden. Er staat 
tegenover dat het toch in de eerste 
plaats aan deze Kamer is om het 
regeringsbeleid te controleren. Uit 
het feit dat de Kamer het nodig 
oordeelde, een parlementaire 
enquête naar het RSV-debacle in te 
stellen, moet volgens mijn fractie dan 
ook worden geconcludeerd dat de 
Kamer de parlementaire controle, 
zoals die in de loop der jaren op het 
RSV-beleid had plaatsgevonden, als 
onvoldoende beoordeelde. 

Van het begin af aan is daarbij 
volop rekening gehouden met de 
mogelijkheid dat die onvoldoende 
parlementaire controle geheel of 
gedeeltelijk aan het parlement zelf te 
wijten zou kunnen zijn. In de opdracht 
aan de enquêtecommissie was 
immers de vraag naar de rol van de 
Kamer expliciet opgenomen. De 
enquêtecommissie heeft deze vraag 
unaniem op een weinig vleiende 
wijze beantwoord. De kwalificaties 
'weinig alert', 'vergeetachtig' en 
'onoplettend' liegen er niet om. 
Daaruit kan zeker niet worden 
geconcludeerd dat de commissie, 
inclusief de leden die in de betrokken 
periode als woordvoerder waren 

opgetreden, de Kamer gespaard zou 
hebben. 

Of ditzelfde ook voor de Kamer als 
geheel geldt, zal uit het debat van 
deze week moeten blijken. 

Dit alles neemt niet weg, dat er 
ernstige bezwaren kleven aan het feit 
dat de Kamer als geheel uiteindelijk 
moet oordelen over de conclusies, 
zoals die door de enquêtecommissie 
zijn voorgelegd. Wij hebben dat vóór 
het kerstreces al kunnen zien in het 
debat naar aanleiding van de 
verklaring van minister Van Aardenne. 
De D'66-fractie heeft er toen ernstig 
voor gewaarschuwd om in dat debat 
op één van de conclusies van de 
enquêtecommissie al een oordeel te 
vellen, zonder daarbij de samenhang 
met de overige conclusies te betrek-
ken. Wij blijven bij deze opvatting. De 
betekenis van de RSV-enquête als 
hoogtepunt voor de parlementaire 
democratie werd daarmee immers in 
één klap weggevaagd. 

Alle partijen in deze Kamer, tot en 
met de leden van de enquêtecommis-
sie toe, beklommen hun partijpolitieke 
stellingen alsof er géén parlementaire 
enquête was gehouden. De regerings-
partijen en de kleine christelijke 
partijen vonden dat minister Van 
Aardenne moest blijven en de 
oppositie vond dat hij moest weggaan. 
En zelfs de motie van mevrouw 
Beckers, waarin de Kamer gevraagd 
werd om de desbetreffende conclusie 
uit het rapport van de enquêtecom-
missie te onderschrijven, trof 
eenzelfde partijpolitiek bepaald lot. 
Daarmee werd het eerste debat tot 
een dieptepunt voor de parlementaire 
democratie. 

De fractie van D'66 hoopt vurig, 
dat een dergelijk onverkwikkelijke 
vertoning ons deze week en in het 
komende debat met de regering 
bespaard blijft. Een eerste voorwaarde 
daarvoor is, dat wij deze debatten 
niet gebruiken om het straatje van 
mensen uit de eigen partijpolitieke 
kring schoon te vegen. Wij zijn dat in 
ieder geval niet van plan. Ik hoop dat 
alle fracties beide debatten met 
dezelfde instelling voeren. 

De bestuurlijke onmacht die zo 
duidelijk in het indrukwekkende 
rapport van de enquêtecommissie 
wordt blootgelegd, ook wat het 
functioneren van de Kamer betreft, 
behoort volgens mijn fractie het 
hoofdthema te zijn van beide 
debatten over het rapport van de 
enquêtecommissie. Die bestuurlijke 
onmacht is immers niet beperkt tot 
de RSV-zaak alleen. RSV is geen 
incident, zoals de regeringscommis-

saris voor de rijksdienst Tjeenk 
Willink verleden week in een openbaar 
college terecht betoogde. Het is 
eerder een symptoom van een veel 
breder verschijnsel, dat zich ook op 
tal van andere terreinen van over-
heidsbeleid voordoet. De voornaam-
ste kenmerken van deze bredere 
problematiek zijn volgens .... Tjeenk 
Willink: 

1. een gebrekkig vermogen tot 
politieke besluitvorming, onder 
andere in de ministerraad; 

2. de afwezigheid of het te kort 
schieten van de controle op die 
besluitvorming; 

3. het ontstaan van een grote 
manoeuvreerruimte voor de bureau-
cratie om in dit machtsvacuüm 
volgens eigen gedragsregels te werk 
te gaan; 

4. het falen van adviescommissies. 
Deze kenmerken van bestuurlijke 

onmacht vormen volmens de fractie 
van D'66 het hart van de conclusies 
uit het rapport van de enquêtecom-
missie. Wanneer wij uit de parlemen-
taire enquête lessen voor de toekomst 
willen trekken, zal dat allereerst 
moeten gebeuren door op die punten 
verandering respectievelijk verbete-
ring aan te brengen. Het ligt daarbij 
voor de hand, in dit debat vooral 
aandacht te schenken aan verbetering 
van de parlementaire controle op de 
besluitvorming. In het komende 
debat met de regering zal daarop 
moeten worden teruggekomen in 
samenhang met de overige gebreken 
in de politieke besluitvorming, zoals 
ik die zojuist heb genoemd. 

Tot mijn genoegen heb ik gemerkt, 
dat ook de fractie van de Partij van 
de Arbeid bij monde van de heer 
Meijer tot soortgelijke conclusies is 
gekomen. Dat opent perspectieven 
voor steunverlening aan eikaars 
voorstellen. 

Ik wil mij eerst richten op de 
conclusies van het rapport van de 
enquêtecommissie over het verleden. 
Ik stel daarbij voorop, dat de D'66-
fractie zich in het algemeen met die 
conclusies kan verenigen. De 
commissie geeft twee lessen aan die 
het gevoerde industriebeleid oplever-
de. De eerste was, dat een verkeerde 
steunoperatie weer nieuwe steunaan-
vragen oproept en leidt tot een 
situatie waarin regering en onderne-
ming eikaars gevangene worden; de 
onderneming, afhankelijk van de 
voortzetting van de steunverlening, 
en de regering, onmachtig de 
steuncyclus te doorbreken, omdat zij 
inmiddels aansprakelijk wordt 
gehouden voor de schade en omdat 
het gevoerde beleid te kijk staat. 
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De tweede les was dat de fusie als 
een weg om de problemen van 
zwakke ondernemingen op te lossen, 
leidde tot een situatie waarin geen 
wezenlijke, technologische en 
capaciteitsaanpassingen plaatsvon-
den en de problemen korte tijd 
daarna in verhevigde mate terugkeer-
den. 

Herstructureringsplannen gericht 
op modernisering, produktiviteitsver-
betering en diversificatie, werden 
hierbij niet of te laat verkregen. De 
overheidssteun betekende in die 
omstandigheden de inzet van een 
conjunctureel instrument om 
structurele problemen te lijf te gaan. 

De commissie wijst er terecht op 
dat in het sociaal-economische 
klimaat van de jaren zeventig onder 
invloed van de groeiende werkloos-
heid steeds grotere betekenis werd 
toegekend aan behoud van bestaande 
arbeidsplaatsen, ook waar deze niet 
langer rendabel waren. De Tweede 
Kamer en de regering hebben 
daarom evenals de sociale partners 
niet de moed gehad, tijdig tot 
sanering van verliesgevende 
activiteiten in de scheepsbouwindus-
trie over te gaan. Uiteindelijk zijn 
hierdoor toch vele duizenden 
arbeidsplaatsen verloren gegaan en 
verspeelde de rijksoverheid 2,2 
miljard gulden. 

De Tweede Kamer gaat in het 
RSV-debacle niet vrijuit. Integendeel, 
de meerderheid van de Tweede 
Kamer had in de meeste gevallen een 
veel te optimistische visie op de 
marktvooruitzichten voor de Neder-
landse scheepsbouw en onderschatte 
hierbij de ernst van de structurele 
problemen. Geaccepteerd werden 
wegen die niet naar het doel leidden 
of zelfs er vanaf. Zo werd de RSV-
fusie, die de slechte situatie nog 
verergerde, in 1971 door de volksver-
tegenwoordiging algemeen toege-
juicht. Hoewel veelvuldig om meer 
informatie werd gevraagd, is erin 
berust dat deze uiterst gebrekkig 
bleef. 

Er was van tijd tot ti jd wel funda-
mentele kritiek op de regering, 
voornamelijk over het ontbreken van 
beleid, de gebrekkige samenhang 
erin en de onvoldoende invloed en 
controle van de overheid op de 
leiding van de onderneming. Deze 
kritiek mondde echter, ook toen het 
beleid niet veranderde, zo schrijft de 
commissie, meestal in niet veel 
anders uit dan dat de regering werd 
verzocht, meer geld ter beschikking 
te stellen ten einde meer scheepsbouw 

activiteiten in stand te houden, die 
steeds meer verliezen gaven. Als het 
aan de meerderheid van de Kamer 
had gelegen, was de ROS in 1980 
toch opgericht met hogere subsidies 
zonder voldoende uitzicht op lonende 
orders. 

De Tweede Kamer, zo concludeert 
de enquêtecommissie terecht, wist 
van de groeiende kloof tussen illusie 
en werkelijkheid, tussen doelstelling 
en verwezenlijking, maar steunde in 
meerderheid het gevoerde beleid. Zij 
draagt dan ook medeverantwoorde-
lijkheid voor dit beleid en de uitkom-
sten ervan. 

De fractie van D'66 heeft in 
verschillende gevallen fundamentele 
kritiek op het gevoerde regeringsbe-
leid laten horen, zoals in de beginpe-
riode van de steunoperaties in de 
scheepsbouw, namelijk in 1967 en 
1968. De fractie stemde destijds als 
enige tegen de renteoverbruggingsre-
geling voor de scheepsbouw, omdat 
de koppeling met de noodzakelijke 
herstructurering te zwak werd 
gevonden. Voorts is in 1979 van 
onze zijde een motie ingediend 
waarin verdere overheidssteun 
afhankelijk werd gesteld van een 
drietal voorwaarden voor werkgele-
genheidsperspectieven, de totstand-
koming van een investeringsplan 
gericht op specialisatie en innovatie, 
en de doorlichting van het manage-
ment en de organisatiestructuur. 
Daarnaast hebben wij in de afgelopen 
jaren tegen verscheidene moties 
gestemd waarin om voortzetting van 
bepaalde scheepsbouwactiviteiten 
met meer overheidsgeld werd 
gevraagd. 

Ik vermeld deze feiten niet om de 
fractie van D'66 vrij te pleiten van de 
kritiek van de enquêtecommissie op 
de wijze waarop de Kamer de 
controlerende taak ten opzichte van 
de regering vervulde. Deze kritiek 
geldt op vele punten ook voor de 
fractie van D'66. Wij hebben in het 
verleden verschillende keren de 
marktvooruitzichten van de scheeps-
bouw overschat. De niets oplossende 
RSV-fusie hebben wij eveneens in 
1978 geaccepteerd en toegejuicht. 
Daarnaast waren ook wij in 1980 op 
grond van optimistische veronderstel-
lingen voorstanders van oprichting 
van de ROS. Kortom, wij aanvaarden 
medeverantwoordelijkheid voor de te 
kort schietende controle door de 
Kamer. 

De commissie geeft voor de gang 
van zaken in de scheepsbouw 
gedurende de enquêteperiode 
duidelijk de grote verantwoordelijk-

heid van alle kabinetten aan: verkeerd 
inzicht in marktontwikkelingen, het 
doordrukken van grootschalige fusies 
zonder garanties voor herstructure-
ring, inzet van conjuncturele steun-
maatregelen bij structurele proble-
men, het afgeven van blanco 
cheques, onvoldoende controle en 
het voeren van een zigzagbeleid. 

Daarnaast bestond onvoldoende of 
geen informatie-uitwisseling en 
coördinatie tussen het beleid van de 
verschillende departementen, met 
name tussen die van Economische 
Zaken, Defensie en Financiën. De 
genomen besluiten werden steeds 
weer teruggenomen. Verder werd 
door het kabinet in 1979 besloten, 
aan RSV geen steun meer te verlenen; 
in 1980/1981 gaf Defensie op 
indirecte wijze toch weer steun door 
de rol van financier over te nemen 
waardoor honderden miljoenen aan 
defensiegeld aan RSV werd toever-
trouwd zonder behoorlijke overheidsin-
vloed. 

Het Directoraat-Generaal voor de 
Industrie had een bijna exclusieve 
bevoegdheid bij de beleidsvoorberei-
ding, zonder dat voldoende tegen-
wicht bestond van andere afdelingen 
van Economische Zaken en Financiën. 
Dit belemmerde voorts een voldoende 
effectieve politieke controle door de 
verantwoordelijke bewindslieden en 
door het parlement als gevolg van 
eenzijdige informatie. 

De rol van de regeringswaarnemer 
was onduidelijk. De rechtsgeldigheid 
van de opschortingsbevoegdheid van 
deze functionaris ten aanzien van 
bepaalde ondernemingsbesluiten 
alsmede van benoeming en ontslag 
van leden van de Raad van Bestuur, 
werd in het bedrijfsleven betwijfeld. 
Voor de bevoegdheid van de rege-
ringswaarnemers bij steun ontvangen-
de bedrijven zal daarom een wettelijke 
regeling getroffen moeten worden. 
De rapportage aan de minister 
geschiedde mondeling en was 
daardoor achteraf moeilijk controleer-
baar. De commissie gaf aan dat op 
grond van beschikbare gegevens kan 
worden vastgesteld dat de regerings-
waarnemer zich in hoge mate liet 
leiden door de wens RSV te doen 
voortbestaan en dat hij een bemidde-
lende rol speelde tussen minister en 
regering waar het ging om RSV van 
de daarvoor benodigde middelen te 
voorzien. 

De enquêtecommissie stond voor 
de vrijwel onmogelijke, maar niette-
min noodzakelijke opgave om over 
een periode van 18 jaar op evenwich-
tige wijze conclusies te trekken over 
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de handelwijze van de hoofdpersonen 
in het RSV-debacle. Bij mijn fractie 
bestaat behoefte om over een aantal 
van de conclusies nadere vragen te 
stellen, respectievelijk kanttekeningen 
te plaatsen. In de eerste plaats 
betreft dit de rol van de heer Verolme. 

De commissie maakt duidelijk, dat 
er aan het einde van de jaren '60 
zowel op het Departement van 
Economische Zaken als daarbuiten 
sprake was van een groeiende 
anti-Verolme stemming. De vraag 
rijst echter of de commissie daarbij 
niet naar het uiterste is doorgescho-
ten. Een meer genuanceerd oordeel 
over de heer Verolme lijkt naar de 
mening van mijn fractie op zijn 
plaats. Ik wil in dit verband wijzen 
naar een artikel van de heer Stapel in 
Het Financieele Dagblad van 24 
januari j l . onder de titel 'Enquêtecom-
missie verblind door aureool van 
Cornelis Verolme'. 

In dit artikel wordt gesteld, dat 
Verolme de niet-ingewijden om de 
tuin leidde met zijn verhaal dat het 
door hem gewenste dok zowel voor 
reparatie als voor nieuwbouw zou 
worden gebruikt, zaken die volgens 
het artikel niet in één dok zijn te 
verenigen. Wil de commissie hierover 
nadere opheldering verschaffen? Is 
het verder waar, dat de concurrerende 
aanvraag van Wilton-Fijenoord en 
Rijn-Schelde voor een groot dok in 
feite berustte op het rapport van de 
commissie-Keyser, waarin gesproken 
werd over de aanleg van een groot 
reparatiedok in Europoort? 

In het zelfde artikel wordt ook 
gesproken over de waardebepaling 
van Rijn-Schelde en Verolme ter 
gelegenheid van de fusie. Daarbij 
voert de heer Stapel een drietal 
argumenten aan tegen de conclusie 
van de enquêtecommissie dat daarbij 
aan Verolme onrecht zou zijn 
aangedaan: 

- Verolme was in feite failliet; 
- de noodzaak van grootschalig 

onderhoud bij de RDM berustte op 
een sprookje; 

- de verwachte verliezen op 
onderhanden werk bij de RDM 
(Sealand order) zijn uiteindelijk niet 
opgetreden. Wil de enquêtecommis-
sie hierop reageren? 

Mijnheer de Voorzitter! Een tweede 
punt betreft de aard van de steunver-
lening door de overheid. In het 
enquêterapport wordt aangegeven 
dat de commissie-Keyser grote 
nadruk legde op de noodzaak van 
modernisering van de Nederlandse 
scheepsbouw via industriële produk-

tieprocessen, zoals die in Japan en 
Zweden werden toegepast. Terecht 
concludeert de enquêtecommissie 
dan ook voor wat betreft de beginpe-
riode van het scheepsbouwbeleid 
van de overheid: De samenwerking 
en doeltreffendheid van het beleid 
zou dan ook sterker zijn geweest 
indien de voorwaarde tot samenwer-
king niet zou zijn gekoppeld aan het 
gekozen systeem van rentesubsidies 
(dat geen direct verband hield met 
de gewenste herstructurering maar 
wel met de buitenlandse steunmaat-
regelen) doch aan een toereikend 
systeem van investeringsubsidies 
teneinde gezamenlijk ondernomen 
moderniseringsplannen mogelijk te 
maken. 

Hoe verklaart de enquêtecommissie 
dat van deze begrijpelijke aanbeveling 
uit het rapport van de commissie-Key-
ser in het scheepsbouwbeleid 
gedurende de onderzochte periode 
zo bitter weinig terecht is gekomen? 
Weliswaar oefent de enquêtecommis-
sie, ook voor wat betreft de latere 
periode, kritiek uit op het karakter 
van de steunverlening omdat deze 
slechts gericht was op het afdekken 
van verliezen, niettemin blijft mijn 
fractie zich afvragen waarom de 
doelstelling van het rapport van de 
commissie-Keyser in het latere beleid 
totaal of nagenoeg geheel is veron-
achtzaamd. Kan de enquêtecommis-
sie dat verklaren? 

Ik wil als derde punt nader ingaan 
op het instemmingsrecht van de 
centrale ondernemingsraad. De 
enquêtecommissie constateert - met 
een verwijtende ondertoon - dat, als 
gevolg van het advies van de 
commissie-Winsemius, de noodzake-
lijke herstructurering van RSV niet 
zonder instemming van de centrale 
ondernemingsraad kon worden 
uitgevoerd, hetgeen tot schier 
eindeloos overleg zou hebben geleid. 
Naar de mening van de fractie van 
D'66 was niet zozeer deze vereiste 
instemming de oorzaak van de 
vertraging, maar vooral ook de 
onstandvastigheid en veranderlijkheid 
van het gevoerde beleid. 'Plannen die 
in 1977 ter tafel kwamen, bleken in 
1978 alweer achterhaald. 

Er was geen touw meer aan vast te 
knopen en het beleid eindigde in 
chaos', zo vermeldt het enquêterap-
port. Voorts bestond verwarring over 
de met betrekking tot de overlegpro-
cedure gemaakte afspraken. Het 
toekennen van een instemmingsrecht 
is onzes inziens terecht gebeurd. De 
oud-voorzitter van de commissie-Win-
semius wees er in zijn commentaar 

op, dat het instemmingsrecht in het 
advies van die commissie was 
opgenomen omdat medewerking van 
de werknemers essentieel werd 
geacht. 

De adviescommissie zei niet te 
geloven 'in het welslagen van een 
herstructureringsbeleid waarvan de 
inhoud niet bij de centrale onderne-
mingsraad aanvaardbaar kan worden 
gemaakt, ook niet wanneer de 
instemming van deze raad géén 
voorwaarde voor de uitvoering van 
het beleid zou vormen.' Naar onze 
opvatting, terecht! 

Mijnheer de Voorzitter! Een vierde 
punt waarbij mijn fractie kanttekenin-
gen plaatst betreft het tekortschieten 
van het RSV-bestuur. Wij zien een 
onverklaarbaar verschil in de wijze 
van optreden van de overheid tegen 
de heer Verolme enerzijds en tegen 
de leiding van het RSV-concern 
anderzijds. Toen Verolme eind van de 
jaren zestig in financiële problemen 
kwam, werd door de overheid (het 
Ministerie van Economische Zaken) 
en door de Nationale Investeringsbank 
scherp gereageerd. Steunverlening 
aan het Verolme-concern werd direct 
afhankelijk gesteld van de voorwaarde 
dat de heer Verolme als president-di-
recteur diende op te stappen. 

Des te merkwaardiger is het te 
lezen dat Economische Zaken 
tegenover de leiding van het RSV-con-
cern zo coulant is opgetreden. Nadat 
al in juni 1978 in de nota-Bosma op 
Economische Zaken de grootst 
mogelijke twijfels waren uitgesproken 
over de kwaliteit van de leiding van 
RSV, heeft de overheid daar niet of 
nauwelijks durven ingrijpen. Het 
duurde tot 1982 voordat minister 
Terlouw daaraan iets deed door het 
vertrek van de heer Stikker te eisen. 

Afgezien van de rol van de raad 
van commissarissen waarvan de 
enquêtecommissie terecht consta-
teert dat hij in zijn toezichthoudende 
rol gefaald heeft, rijst hier bij mijn 
fractie toch een vraag naar de 
opstelling van de overheid en met 
name van de Minister van Economi-
sche Zaken. Minister Van Aardenne 
had immers in zijn brief van 1 juni 
1979 als voorwaarde voor verdere 
steunverlening aan RSV geëist dat 
door externe deskundigen een 
onafhankelijk onderzoek naar het 
management van RSV zou worden 
uitgevoerd. Met veel moeite slaagde 
hij erin het akkoord van de raad van 
commissarissen te krijgen voor het 
feit dat de resultaten van dit mana-
gementonderzoek voor wat betreft de 
samenstelling van de raad van 
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bestuur door de raad geaccepteerd 
zouden worden. 

Uit het verloop van de enquête is 
ons echter gebleken dat een dergelijk 
managementonderzoek nooit heeft 
plaatsgevonden. Het onderzoek van 
Horringa & De Koning, dat in 1979 
plaatsvond, was immers niet meer 
dan een onderzoek naar de gewenste 
organisatiestructuur van het RSV-
concern. De beoordeling van de 
kwaliteit van de leiding van het 
concern was daarbij, gegeven de 
door het RSV-bestuur gestelde 
taakopdracht, niet aan de orde. 

De fractie van D'66 ziet dit als een 
ernstig verzuim, zeker in het licht van 
datgene wat op het Departement van 
Economische Zaken al bekend was 
over de kwaliteit van het RSV-bestuur 
door de nota-Bosma. Het is ons 
opgevallen dat de enquêtecommissie 
over dit verzuim een betrekkelijk mild 
oordeel heeft. Dat heeft ons verbaasd. 
Graag hoor ik van de enquêtecommis-
sie een nadere verklaring op dit punt. 
Is zij het met mij eens dat de Minister 
van Economische Zaken, de heer Van 
Aardenne, hier een kans heeft laten 
liggen om te komen tot de door zijn 
departement noodzakelijk geachte 
verbeteringen in de kwaliteit van de 
leiding van het RSV-concern? 

Was dit niet meer dan ooit 
noodzakelijk, zeker gezien de toen al 
bekende ervaringen met het RSV-be-
stuur? De minister had deze voorwaar-
de toch in zijn brief van 1 juni 1979 
duidelijk gesteld? Moet het hem niet 
zwaar worden aangerekend, dat hij 
deze voorwaarde domweg niet heeft 
willen of kunnen nakomen? 

Een vijfde punt betreft de blanco 
cheque voor de verliezen van de 
grote scheepsbouw. Ook dit punt is 
geregeld in de door mij eerder 
genoemde brief van 1 juni 1979 aan 
de Kamer. De fractie van D'66 
plaatst daarbij de volgende kantteke-
ningen. 

In de eerste plaats vragen wij ons 
af, of het besluit van de Minister van 
Economische Zaken, zoals meege-
deeld in de brief van 1 juni 1979 wel 
als een blanco cheque moet worden 
beschouwd. De formulering van 
hetgeen de enquêtecommissie onder 
een blanco cheque verstaat, luidde in 
de brief van 1 juni 1979 immers: 'Het 
bovenstaande houdt in, zijnde een 
onderdeel van mijn steunaanbod, dat 
wat betreft de VDSM onder meer de 
resultaten, geboekt in deze vennoot-
schap vanaf 1 januari 1979 voor 
rekening en risico van de Staat zullen 
zijn; één en ander zonder vooruit te 

lopen op de nog te kiezen juridische 
vormgeving. 

Duidelijk is dat ernaar gestreefd zal 
worden deze resultaten zo gunstig 
mogelijk te doen zijn ten einde het 
risico van de Staat zoveel mogelijk te 
beperken. Ik zal deze maatregel van 
stringente voorwaarden voorzien. 
Hoever dit risico van de Staat reikt, 
hangt af van de definitieve beslissin-
gen die genomen zullen worden.' 

Weliswaar kondigde minister Van 
Aardenne hier dus aan dat de 
verliezen van de VDSM vanaf 1 
januari 1979 voor rekening en risico 
van de Staat zouden zijn, maar hij zei 
er meteen bij dat het risico voor de 
Staat zoveel mogelijk beperkt zou 
worden: 

a. door er naar te streven de 
resultaten zo gunstig mogelijk te 
doen zijn; 

b. door deze maatregel van 
stringente voorwaarden te zullen 
voorzien; 

c. door aan te kondigen dat 
hiervoor nog nader beslist zou 
worden. 

Is de enquêtecommissie het met 
mij eens dat deze maatregel, aldus 
uitgelegd, destijds niet persé als een 
blanco cheque hoefde te worden 
beschouwd? Is zij het met mij eens, 
dat de zogenaamde blanco cheque 
op het moment van uitschrijven 
ervan niet méér omvatte dan de 
verplichting van de Staat om de 
verliezen van de VDSM over de 
eerste vijf maanden van 1979 over te 
nemen? Is het niet eerder zo, dat 
deze toezegging pas het karakter van 
een blanco cheque heeft gekregen 
door de falende besluitvorming in de 
daaropvolgende periode? Ik denk 
daarbij dan vooral aan de hele 
geschiedenis rond de niet-oprichting 
van de ROS en aan de geheime 
afspraak van de Minister van Econo-
mische Zaken met RSV over de 
afwikkeling van de verliezen van de 
ROS. 

Naar de mening van mijn fractie is 
vooral door die latere gebeurtenissen 
de aansprakelijkheid van de Staat 
uiteindelijk vele malen hoger uitgeko-
men dan op grond van de toezegging 
van 1 juni 1979 op die datum 
verwacht kon worden. Dat is naar 
onze mening dan ook de reden dat 
het afgeven van de zogenaamde 
blanco cheque zowel in het kabinet 
als in de Kamer destijds niet tot grote 
commotie leidde. In die zienswijze is 
de vraag of minister Van Aardenne 
deze blanco cheque destijds al dan 
niet met machtiging van het kabinet 
uitschreef niet een vraag van 
wezenlijke betekenis. 

Graag hoor ik op deze zienswijze 
een reactie van de enquêtecommissie. 
Is de commissie het verder met mij 
eens dat de betekenis van de 
conclusie dat minister Van Aardenne 
zonder formele machtiging van de 
ministerraad een blanco cheque 
uitschreef, ten minste enige relative-
ring behoeft vanwege het feit dat in 
de daaropvolgende vergadering van 
de ministerraad niet meer op deze 
zaak werd teruggekomen? 

Wijst dit er niet op dat de minister-
raad het afgeven van de blanco 
cheque in ieder geval in materiële zin 
achteraf gesanctioneerd heeft? Mede 
op grond van de schriftelijke antwoor-
den van de commissie en de bijge-
voegde brieven van de oud-ministers 
Van Agt, Van der Stee en Wiegel 
komen wij tot de conclusie dat voor 
de blanco cheque van minister Van 
Aardenne het kabinet de verantwoor-
delijkheid al dan niet achteraf heeft 
aanvaard. 

Op een aantal plaatsen in het 
eindrapport constateert de enquête-
commissie dat de ministers de 
Kamer onvolledig hebben ingelicht, 
respectievelijk hebben misleid. Dat 
geldt in de eerste plaats voor 
minister De Block. Hij heeft de Kamer 
foutief ingelicht en dus misleid door 
te ontkennen dat de fusie tussen 
NDSM en Verolme als voorwaarde 
voor de door Verolme gevraagde 
dok-garantie is gesteld. Verder heeft 
hij de Kamer in een vertrouwelijk 
overleg op 24 april 1969 ook nog 
onvolledig ingelicht. 

De enquêtecommissie concludeert 
namelijk dat de Kamer in onwetend-
heid werd gelaten over het feit dat de 
liquiditeitsspanningen bij Verolme 
nog aanzienlijk zouden toenemen, 
terwijl daarnaar wel werd gevraagd. 
In de conclusies van de enquêtecom-
missie wordt over deze onjuiste, 
respectievelijk onvolledige informatie 
aan de Kamer geen oordeel uitgespro-
ken. Dat heeft mij verbaasd. 

Tijdens het verhoor bleek dat de 
heer De Block nog steeds van 
mening is dat hij de fusie met de 
NDSM niet aan Verolme heeft 
opgelegd. De feiten wijzen echter uit 
dat in ieder geval directeur-generaal 
Van Alphen de Veer deze voorwaarde 
wel degelijk gesteld had. Minister De 
Block was daarvoor dus politiek 
verantwoordelijk. Door dit tegenover 
de Kamer te ontkennen maakte hij 
zich dan ook schuldig aan misleiding 
van de Kamer. Is de enquêtecommis-
sie dit met mij eens? 

Mijnheer de Voorzitter! Een ander 
geval van onvolledige informatie aan 
de Kamer betreft minister Lubbers. 
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Toen hij in maart 1977 in het debat 
over de verliesparticipatie-regeling 
aangaf met f 2 5 0 min. gedurende 
enkele jaren de scheepsbouw door 
het dal te zullen helpen, verzuimde 
hij te vertellen dat RSV hem enkele 
weken daarvoor om een individuele 
vermogensinjectie van f 2 0 0 min. had 
gevraagd. Terecht concludeert de 
enquêtecommissie dat hij deze vitale 
informatie niet aan de Kamer had 
mogen onthouden. De fractie van 
D'66 deelt die conclusie. 

Ook is er nog de brief van minister 
De Geus waarin deze mededeelde 
contacten met de marine van Taiwan 
te hebben verboden en op geen 
enkele wijze assistentie te hebben 
verleend of in het vooruitzicht te 
hebben gesteld. De enquêtecommis-
sie concludeert dat de wijze waarop 
de Tweede Kamer is ingelicht veel te 
wensen overlaat. Mijn vraag aan de 
commissie is, of zij hier niet te mild 
geoordeeld heeft over de handelwijze 
van deze minister. 

Wordt dit niet onderstreept door 
het feit dat de heer De Geus tot dit 
oordeel kwam ondanks afwijkende 
ambtelijke adviezen? Tijdens zijn 
verhoor heeft hij toegegeven dat de 
wettelijke veiligheidseisen enige 
medewerking van overheidsinstanties 
zou vereisen. Dat vormt toch een 
verdere aanwijzing dat hij de Kamer 
op dit punt onjuist heeft 
geïnformeerd? Wil de commissie 
haar oordeel over de handelwijze van 
minister De Geus nader toelichten? 

Ik kom op de misleiding van de 
Kamer door minister Van Aardenne 
inzake de financiële afwikkeling van 
de ROS-verliezen. De fractie van 
D'66 deelt de conclusie van de 
enquêtecommissie op dit punt. Wij 
willen de commissie slechts nadere 
vragen stellen omtrent haar conclusie 
over de totale afwezigheid van een 
reactie van de Kamer, toen deze 
twee jaar later te weten kwam wat de 
minister werkelijk had afgesproken 
en wat dat de Staat gekost had. Wat 
is volgens de enquêtecommissie de 
reden geweest dat de Kamer niet 
gereageerd heeft? Hield dit verband 
met het feit dat de Kamer besefte dat 
er inmiddels nadere afspraken met 
RSV over deze kwestie waren 
gemaakt, waaraan niets meer te 
doen viel? 

Speelde hierbij wellicht ook het 
gegeven een rol dat de voor deze 
nadere afspraken verantwoordelijke 
Minister van EZ niet meer politiek 
aanspreekbaar was, omdat hij 
inmiddels plaats had moeten maken 

voor een andere minister? Ik wil in dit 
verband nog een zeer cruciale vraag 
stellen. Wist de Kamer in 1982, toen 
zij hoorde dat over de afwikkeling 
van de ROS-verliezen nadere 
afspraken waren gemaakt, dat het 
hierbij ging om geheime afspraken, 
die op 23 april 1980 tussen de Staat 
en RSV waren gesloten? 

Kon de Kamer er zich dus van 
bewust zijn dat zij tijdens het 
kamerdebat van 24 april 1980 door 
minister Van Aardenne welbewust 
misleid was? Of lag het meer voor de 
hand dat de Kamer in 1982 vermoed-
de dat er kennelijk na het debat van 
24 april 1 980 tussen de vorige 
minister van EZ en RSV nadere 
afspraken waren gemaakt? Gaarne 
hoor ik op dit belangrijke punt een 
nadere toelichting van de commissie. 

Voordat ik verder ga met mijn 
betoog wil ik aan de Kamer over het 
punt informatie door de regering aan 
de Kamer verstrekt, de volgende 
motie voorstellen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de Kamer, zoals 
uit het rapport van de enquêtecorrv 
missie blijkt, in een aantal gevallen 
door de regering onvolledig, respec-
tievelijk onjuist is ingelicht over het 
gevoerde beleid inzake RSV; 

van mening, dat hierdoor de contro-
lefunctie van de Staten-Generaal is 
uitgehold; 

betreurt dit, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 34 (17817 ) . 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom nu toe aan het 
gebruik van de parlementaire 
enquête als instrument voor de 
parlementaire controle. Naar onze 
mening is de samenwerking van 
kamerleden en externe deskundigen 
bij deze enquête goed verlopen. Wij 
kunnen ons dan ook vinden in de 
aanbeveling van de commissie in 
band 3 van het rapport om bij een 
onderzoek van enige omvang 
deskundige externe medewerkers in 
te schakelen. 

Minder gewenst lijkt ons de 
uitgesproken voorkeur om leden van 
een enquêtecommissie door hun 

fracties vrij te stellen van andere 
werkzaamheden. Bij de voorkeur voor 
fulltime-enquêteurs uit de Kamer 
bestaat het gevaar dat een pluriforme 
samenstelling van de enquêteconv 
missie onmogelijk wordt, omdat het 
grotendeels vrijstellen van andere 
werkzaamheden voor kleine en 
wellicht zelfs middelgrote fracties 
moeilijk of onmogelijk zal zijn. Door 
een goede inschakeling van externe 
deskundigen moet juist voorkomen 
kunnen worden dat een commissielid 
helemaal geen andere werkzaamhe-
den kan verrichten. 

Over de samenstelling van de 
enquêtecommissie merkt de commis-
sie op dat tijdens dit onderzoek bleek 
dat het minder gewenst is dat 
woordvoerders in de materie die de 
commissie onderzoekt, zitting 
hebben in dezelfde commissie. De 
fractie van D'66 deelt deze opvatting. 
Een dergelijke situatie deed zich voor 
bij de collega's Engwirda, Joekes en 
Van Dis. 

De uitgevoerde enquête toont naar 
de mening van de fractie van D'66 
aan dat de Wet op de parlementaire 
enquête op de helling moet. Daarbij 
behoren in ieder geval de volgende 
aandachtspunten betrokken te 
worden. Ik kom allereerst toe aan 
artikel 3. Het vooronderzoek mist een 
juridische basis. De structuur is niet 
geregeld. De commissie heeft 
evenwel zeer veel tijd in het vooron-
derzoek gestoken, maar niet geregeld 
is bij voorbeeld hoe de commissie 
aan stukken komt tijdens het vooron-
derzoek. Als er eenmaal getuigen 
zijn, moeten zij volgens de wet 
stukken leveren. Doorgaans moeten 
echter juist eerst door de commissie 
stukken gelezen worden om te weten 
welke getuigen de commissie moet 
horen. Dat lijkt mij een probleempje. 

Er staat geen eedsformulier in de 
wet (artikel 8). De verschoningsgron-
den zijn 19e-eeuws. Ik doel in dit 
verband op artikel 14a. Heeft een 
kamerlid een beroepsgeheim in die 
zin dat hij of zij zich kan beroepen op 
het feit dat het besprokene in de 
fractie vertrouwelijk was? 

Is een nadere regeling van het 
bankgeheim op haar plaats of 
belemmert dat de uitvoering van een 
enquête (artikel 19)? 

De beperking van de bevoegdheden 
van de enquêtecommissie met 
betrekking tot de notulen van de 
ministerraad dient te vervallen 
(artikel 20). 

Veel stukken zijn verder eigendom 
van rechtspersonen. Hoe moet het 
inzagerecht daarvoor geregeld 
worden? 
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Het briefgeheim is bij de laatste 
grondwetswijziging uitgebreid in die 
zin dat het niet alleen maar stukken 
omvat die 'aan de post zijn toever-
trouwd', maar alle brieven. De 
parlementaire enquêtewet verdient 
daarom ook op dit punt aanvulling. 

De parlementaire enquêtewet is 
voor de Kamer een belangrijke wet. 
Voor de herziening moet de Kamer 
daarom, ons inziens, een bijzondere 
commissie benoemen, die in samen-
spraak met het Departement van 
Justitie de modernisering van de wet 
voorbereidt. Afhankelijk van de 
reacties van de commissie en van 
andere fracties in deze Kamer 
overwegen wij in tweede termijn 
hierover een motie in te dienen. 

De vraag is ontstaan of door de 
televisie-uitzendingen van de 
enquête de privacy van de gehoorden 
niet te sterk is aangetast. Dat is een 
belangrijke vraag. Verschillende 
niet-politici onder de getuigen en 
deskundigen waren voor het eerst 
van hun leven voor de televisie, vaak 
zelfs vele uren lang, waarna 's 
avonds laat een, onvermijdelijk 
subjectieve samenvatting werd 
gegeven. Dit kan een grote psychische 
belasting opleveren, waartegen niet 
iedereen bestand is. Uit informatie 
van de commissie blijkt dat niemand 
daartegen vooraf bezwaar heeft 
gemaakt. Indien dit wel het geval 
was geweest, zou dan op grond van 
artikel 18, lid 2, van de enquêtewet 
wegens gewichtige redenen van 
televisie-opnamen zijn afgezien? 

Is in de gesprekken, voorafgaande 
aan het openbare verhoor, gevraagd 
of er bezwaren waren? De fractie van 
D'66 vindt dat in het algemeen de 
gewenste openbaarheid en mediavrij-
heid beslissend behoren te zijn, maar 
voor niet-politici moet in bijzondere 
gevallen, volgens artikel 18, lid 2, 
een uitzondering mogelijk zijn als 
voor de betrokkene de psychische 
belasting te groot is. 

Er is voorts, na het verschijnen van 
het verslag van de commissie, 
gediscussieerd over de vraag of de 
commissie in het rapport een oordeel 
had moeten uitspreken over het 
onderzochte beleid. Naar onze 
mening was dat volstrekt geoorloofd. 
Het trekken van politieke conclusies 
over de gevolgen is daarbij aan de 
Kamer voorbehouden. Er bestaat 
echter een gevaar, waardoor de 
gezamenlijke visies en conclusies van 
de enquêtecommissie worden 
ontkracht. Een deel van de commis-
sieleden zal een dubbele loyaliteit 

bezitten, namelijk ten opzichte van 
het commissiewerk aan de ene kant 
en ten opzichte van de bewindslieden 
van de eigen partij, waarvan het 
beleid wordt onderzocht, aan de 
andere kant. 

Zeker nu bij deze enquête is 
gebleken dat het zakelijk oordeel van 
de commissie groot effect heeft op 
de positie van zittende bewindslieden, 
zal bij een nieuwe enquête de neiging 
toenemen tot het innemen van 
minderheidsstandpunten, speciaal 
als het gaat om een onderzoeksperi-
ode in het recente verleden. Hierdoor 
kan het werk belemmerd worden en 
het oordeel van de commissie 
gespleten worden. 

Welke lessen kunnen wij nu 
trekken uit deze parlementaire 
enquête? Het ligt voor de hand die 
vraag in dit debat vooral te beantwoor-
den met het oog op de rol van de 
Kamer. Welke lessen kunnen wij 
trekken uit de fouten die de Kamer in 
de RSV-zaak zelf heeft gemaakt? Hoe 
kan, in meer algemene zin, de Kamer 
er zelf toe bijdragen dat zij haar 
controlerende taak beter kan 
uitoefenen? 

De fractie van D'66 wil die vragen 
als volgt beantwoorden: Het belang-
rijkste punt waarop de regering, maar 
vooral ook de Tweede Kamer, in de 
RSV-zaak gefaald heeft betreft de 
inschatting van de marktvooruitzich-
ten voor de sector van de scheeps-
bouw en vooral de grote nieuwbouw. 
Keer op keer liet de Kamer zich door 
belanghebbenden, bedrijfsleiding, 
vakbeweging, lokale bestuurders, 
een te rooskleurig beeld aanpraten, 
dat op gespannen voet stond met de 
realiteit. 

Op grond van die ervaringen, 
alsmede van soortgelijke ervaringen 
in andere gevallen van individuele 
steunverlening en op grond van de 
geringe capaciteit van de Kamer om 
deskundig te kunnen oordelen over 
zaken als marktvooruitzichten, heeft 
mijn fractie er reeds vanaf 1981 voor 
gepleit de uitvoering van het steun-
verleningsbeleid in vergaande mate 
te delegeren naar onafhankelijke 
deskundigen. 

Dezen zouden op basis van door 
regering en parlement vastgelegde 
criteria belast moeten worden met 
concrete toepassing van het beleid in 
individuele gevallen. De instelling van 
de regeling Herstelfinanciering en het 
daarbij behorende College van advies 
vormt een eerste belangrijke stap in 
die richting. De fractie van D'66 
vindt, dat een soortgelijke constructie 
ook voor andere regelingen voor 

steunbeleid zou moeten worden 
toegepast. 

Ruim vijf jaar geleden is door de 
sub-commissie Van Dijk een aantal 
waardevolle aanbevelingen gedaan 
ter verbetering van de controle op de 
steunverlening aan bedrijven. Die 
aanbevelingen kwamen er vooral op 
neer, dat steunregelingen in beschik-
kingen zouden moeten worden 
geformaliseerd, dat het grote aantal 
bestaande steunregelingen drastisch 
diende te worden beperkt, dat 
systematische evaluatie van het 
effect van diverse regelingen 
noodzakelijk was en dat de bevoegd-
heden van de Algemene Rekenkamer 
tot controle op de besteding van de 
verleende steun uitbreiding behoefde 
door de Rekenkamer in staat te 
stellen om de boeken van gesteunde 
bedrijven rechtstreeks te controleren. 

Al deze aanbevelingen zijn vervol-
gens neergelegd in kamerbreed 
aanvaarde moties. Mijn fractie vindt, 
dat de uitvoering van die moties door 
de regering wel erg lang op zich laat 
wachten. Wij hebben weliswaar sinds 
vorig jaar de regeling Herstelfinancie-
ring en het wetsvoorstel tot wijziging 
van de artikelen 40 en 80 van de 
Comptabiliteitswet ligt nu bij de Raad 
van State, maar aan een systemati-
sche uitvoering van de aanbevelingen 
van dit rapport schort wel het een en 
ander. Mijn fractie zal op dit punt 
terugkomen in het debat met de 
regering over het rapport van de 
enquêtecommissie. 

Ook langs andere weg bestaat er 
dringende behoefte om de controle-
rende taak van de Kamer te verbete-
ren. Het speciale Oosterschelde-rap-
port van de Algemene Rekenkamer 
toont dit overduidelijk aan. In het 
kamerdebat over dit rapport is een 
motie aangenomen, waarin aan de 
Commissie voor de rijksuitgaven 
verzocht wordt om tijdig voor 1 mei 
1985 in overleg met de Algemene 
Rekenkamer voorstellen te ontwikke-
len voor een effectieve controle van 
de Tweede Kamer inzake grote 
projecten. Mijn fractie wacht deze 
voorstellen met grote belangstelling 
af. 

Wij hopen, dat de Commissie voor 
de rijksuitgaven in haar voorstellen 
de mogelijkheid zal inbouwen van het 
inschakelen van externe deskundigen 
om de juistheid van de door de 
regering verstrekte informatie met 
betrekking tot grote projecten te 
toetsen. Verder zijn wij van mening, 
dat naar aanleiding van deze voorstel-
len de Kamer serieus zou moeten 
overwegen om op haar begroting 
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ruimte te scheppen voor het inscha-
kelen van externe deskundigen ten 
behoeve van een betere controle op 
het regeringsbeleid in meer algemene 
zin, dus niet alleen waar het gaat om 
zogenaamde grote projecten. 

De parlementaire enquêtecommis-
sie noemt in haar eindrapport een 
aantal aandachtspunten. 

Mijn fractie acht die punten van 
groot belang. Wij nemen ons voor, 
aan die punten in het komend debat 
met de regering grote aandacht te 
besteden. Eén punt verdient naar 
onze mening echter in dit debat te 
worden besproken, namelijk de 
aanbeveling van de commissie om 
een nader onderzoek in te stellen 
naar de relaties tussen de krijgsmacht-
delen, met name de Koninklijke 
marine en de bedrijven, met name de 
marinewerven. Dat onderzoek zou 
zich moeten uitstrekken tot de 
financiële, individuele en bedrijfs-eco-
nomisch toetsing van te sluiten 
defensiecontracten, tot de contract-
bewaking en het toezicht en de 
beleidscoördinatie door het Departe-
ment van Defensie. Mijn fractie vindt 
het van groot belang, dat zo'n 
onderzoek er komt. Het lijkt ons het 
beste om de vraag van de vormgeving 
en taakopdracht aan de vaste 
Commissie voor Defensie voor te 
leggen en daarover vervolgens in de 
Kamer een nader besluit te nemen. 

Uit de parlementaire enquête zijn 
ook op tal van andere punten lessen 
te trekken uit de gebrekkige politieke 
besluitvorming ter zake van het 
RSV-beleid. Ik denk daarbij aan het 
functioneren van de ministerraad, de 
inhoud van de ministeriële verant-
woordelijkheid, de behoefte aan 
tijdige instelling van interdepartemen-
tale projectorganisaties, het inschake-
len van adviescolleges van belangheb-
benden, zoals de Beleidscommissie 
voor de scheepsbouw, de informatie-
voorziening aan de Kamer en de 
halfslachtige positie van de regerings-
waarnemer. Deze zaken zijn stuk voor 
stuk van grote invloed op de moge-
lijkheden van een effectieve parlemen-
taire controle. Ik zal hierop echter nu 
niet nader ingaan, omdat het punten 
zijn, die zich beter lenen voor een 
debat met de regering over het 
rapport. 

De laatste les, die ik in dit debat 
wil trekken, betreft de instelling, de 
mentaliteit van de Kamer zelf. De 
heer Tjeenk Willink zei erover in zijn 
eerder genoemde openbare college: 

'Het eigenlijke debat moet gaan 
over het doorbreken van een systeem, 

waarin ieder zich tot gevangene 
maakt; waar informatie die er wel is 
niet wordt gezien; waar verkeerde 
vormen van loyaliteit bestaan; waar 
parlement en ministers zich niet de 
middelen en de rugdekking verschaf-
fen om uit die gevangenschap te 
breken. Het gaat erom of politieke 
partijen in het parlement de controle 
op de macht terug willen krijgen; 
daarvoor zichzelf de instrumenten 
willen verschaffen'. 

Mijnheer de Voorzitter! De fractie 
van D'66 kan die uitspraak van harte 
onderschrijven. Daar gaat het 
inderdaad om. Méér nog dan de 
concrete voorstellen die tijdens dit 
debat door de verschillende fracties 
zullen worden gedaan, is het immers 
vooral de instelling van de Kamer zelf 
die van beslissende betekenis is voor 
de vraag, of zij haar controlerende 
taak naar behoren kan uitoefenen. 
Kiest de Kamer voor verstrengeling 
van de controle op de macht met de 
macht zelf, zoals zij dit jarenlang ten 
aanzien van het RSV-beleid heeft 
gedaan? Of kiest zij voor haar eigen 
functie, voor de controle op de 
macht, zoals zij dat deed door het 
besluit, over het RSV-debacle een 
parlementaire enquête in te stellen? 

Mijnheer de Voorzitter! In mijn 
betoog heb ik gezegd dat de parle-
mentaire enquête alom waardering 
heeft geoogst, omdat het parlement 
door het houden van die enquête 
eindelijk weer eens haar tanden heeft 
laten zien. Mijn fractie hoopt, dat het 
daarbij niet blijft. Wat ons betreft, 
moet de Kamer nu doorbijten! 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Pijnlijk en 
verontrustend, mijnheer de Voorzitter, 
is het te moeten constateren dat het 
voortreffelijke verslag van de 
RSV-enquête, dat de Kamer als het 
ware een spiegel voorhoudt, bij velen 
het vertrouwen in het parlement 
heeft doen verminderen. De forse 
zelfkritiek wordt meer gezien als een 
bevestiging van de zwakte van het 
parlement dan als een teken van 
kracht. 

Toch hebben de scherpe analyses 
en de onbevangen conclusies van de 
commissie onze oprechte bewonde-
ring gewekt. Het is voor de fractie 
van de PPR tevens een bevestiging 
van het oordeel dat de Kamer er 
goed aan heeft gedaan van het 
enquêterecht gebruik te maken. In 
het bijzonder de voorzitter en de 
beide vice-voorzitters hebben zich 
van hun beste kant laten zien. Dat 
bleek al snel toen de verhoren 

eenmaal begonnen waren; dat bleek 
nog duidelijker toen het eindresultaat, 
het verslag, op tafel lag. Het verslag 
vormt het bewijs dat ingewikkelde 
zaken toch helder en samenhangend 
beschreven kunnen worden. Dat is 
ongetwijfeld een gevolg van de inzet 
en de aanpak van de gehele commis-
sie inclusief de medewerkers en van 
de pennevrucht van de commissie-
voorzitter. De fractie van 
de PPR wil de commissie en alle 
medewerkers bedanken voor de 
grondigheid en de hartstocht 
waarmee het onderzoek is uitgevoerd. 
Het enquêterecht is niet voor niets 
nieuw leven ingeblazen. 

Tijdens de verhoren stond niet 
alleen de RSV maar ook de politiek 
ter discussie. Het beeld dat bleef 
hangen was er een van een falende 
RSV-leiding en van een slapende 
Kamer. In december kwam daar nog 
een dubbelbeeld bij. Voor sommigen 
was het onverteerbaar dat een 
minister tot zondebok werd verklaard, 
voor anderen dat die minister, die de 
Kamer misleid had, niet opstapte of 
door de Kamer daartoe gedwongen 
werd. 

Het is zeer de vraag of het debat 
van deze week en het vervolgdebat 
met het kabinet nog veel verandering 
in dit beeld kunnen aanbrengen. Het 
gevaar bestaat zelfs dat de langgerek-
te procedure de belangstelling doet 
afnemen en de resultaten van de 
enquête doet vervluchtigen. Laten wij 
hopen dat er straks geen enquête 
nodig is om uit te zoeken wat de 
Kamer met de resultaten van de 
RSV-enqüete heeft gedaan. 

De enquêtecommissie is nogal 
summier in de verslaggeving rond de 
bemoeienissen van de Kamer met 
het enquêterecht in de afgelopen 25 
a 30 jaar. 

De PPR-fractie hecht eraan, hier 
even bij stil te staan, omdat zij niet 
los gezien kunnen worden van de 
uiteindelijke instelling van de 
enquêtecommissie-RSV. 

Op 20 januari 1969 dienden de 
leden Aarden, Janssen en Kessel, alle 
drie lid van de PPR, een voorstel in 
tot het houden van een enquête naar 
concentratie van economische macht 
door fusies in de jaren 1964 t /m 
1968. Aanleiding voor dit voorstel 
was het grote aantal fusies aan het 
eind van de jaren zestig. Een van de 
met name genoemde fusies was die 
tussen Verolme en NDSM van juli 
1968. Ook tijdens de plenaire 
behandeling van het enquêtevoorstel 
op 24 september 1969 speelde de 
zaak-Verolme een rol. 
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De actualiteit van een interpellatie 
van de heer Nederhorst over de 
zaak-Verolme wierp toen een 
bijzonder licht op het enquêtevoorstel. 
'Het gaat ons om wat achter de 
fusies steekt, namelijk de machtsver-
houding, het fungeren van macht en 
de poging om daarop een voldoende 
greep te krijgen. Dat is het vraagstuk. 
Aldus de heer Aarden tijdens de 
verdediging van het enquêtevoorstel 
in de Kamer. Interessant is nu de 
vraag of RSV ooit zou zijn ontstaan 
als dit enquêtevoorstel toen door de 
Kamer was gesteund. 

Het voorstel werd echter verwor-
pen, omdat de regeringspartijen 
meenden dat de regering zeer goed 
zelf in staat was, de betrokken 
informatie te verzamelen en aan de 
Kamer voor te leggen. KVP-woord-
voerder Nelissen vroeg de regering, 
samen met zijn ARP-collega 
Goudzwaard in een motie om de 
instelling van een college van 
onderzoek naar fusies. Deze motie 
diende als alibi om tegen het 
enquêtevoorstel te kunnen stemmen. 
Het geheel wordt nog pikanter als de 
heer Nelissen kort na het aannemen 
van de motie minister van Economi-
sche Zaken wordt. Minister Nelissen 
zal de motie-Nelissen/Goudzwaard 
niet uitvoeren. Bovendien zal hij als 
minister in 1 971 de fusie van Rijn 
Schelde met Verolme erdoor 
drukken. Hoe beoordeelt de enquête-
commissie deze handelwijze van de 
heer Nelissen? Om welke reden is dit 
niet of nauwelijks aan de orde 
geweest tijdens het verhoor met de 
heer Nelissen? 

Ook in de jaren zeventig hebben 
kamerleden van de PPR pogingen 
gedaan om gebruik te maken van het 
enquêterecht. Zo was er het ontwerp-
enquêtevoorstel van de heer Walt-
mans tot het houden van een 
enquête naar de besluitvorming rond 
vliegtuigaankopen door de Koninklijke 
Luchtmacht. Dit voorstel werd nooit 
officieel ingediend, omdat een 
kamermeerderheid ervoor niet 
haalbaar bleek. Mede onder druk van 
de mogelijke indiening van dit 
voorstel is de bijzonder kamercom-
missie-wapenaankopen ingesteld. 

De leden Jansen en Van der Hek 
dienden in 1 977 een voorstel in tot 
het houden van een parlementair 
onderzoek naar effecten van het 
gedrag van multinationale onderne-
mingen. Tijdens de kamerbehandeling 
is dit voorstel door amendering van 
CDA en VVD sterk afgezwakt. 

Uiteindelijk werd een bijzondere 
kamercommissie ingesteld. Eerste 
voorzitter van die commissie werd de 
heer Van Dijk. Tot een bevredigend 
resultaat heeft dit in al die jaren 
volgens ons niet geleid. Opnieuw 
was een poging tot een diepgaand 
parlementair onderzoek in de kiem 
gesmoord, ondanks het feit dat in 
1976 door de Kamer, vooral dankzij 
de inspanningen van de heren 
Jurgens en De Vries, enkele vereen-
voudigingen waren aangebracht in 
de Wet op de parlementaire enquête. 

Samenvattend kan worden gesteld 
dat in het recente verleden diverse 
pogingen zijn gedaan om het recht 
van enquête te gebruiken. Kamer-
meerderheden wilden er echter niet 
aan, of zwakten de voorstellen danig 
af. Dat stel ik vandaag met enige 
bitterheid vast. Het functioneren van 
de enquêtecommissie-RSV en de 
kwaliteit van het verslag tonen aan 
wat voor deugdelijk en effectief 
middel de parlementaire enquête kan 
zijn. De omvang en reikwijdte van de 
RSV-enquête zouden overigens 
gemakkelijk de indruk kunnen 
versterken dat een parlementaire 
enquête altijd een zeer immense 
onderneming is. Wie herinnert zich 
niet de foto van commissievoorzitter 
Van Dijk, klauterend op de enorme 
stapel dozen vol verslagen? In 
beginsel kan een enquête ook gaan 
over een onderwerp dat in tijd en 
omvang beperkter is. 

De commissie beschouwde het 
volgens het verslag over de eigen 
werkzaamheden, opgenomen in band 
3, in het begin als een gemis dat met 
betrekking tot de toepassing van de 
Wet op de parlementaire enquête 
vrijwel geen jurisprudentie bestaat. 

Maar al snel zag de commissie ook 
de voordelen daarvan en ging zij 
vernieuwend te werk. Er werden 
externe medewerkers aangetrokken 
en het instituut van vooronderzoek 
ontstond. Terecht stelde de commis-
sie niet voor, deze elementen nu in 
de wet op te nemen. De wet geeft er 
de ruimte voor en de commissie 
heeft dankbaar gebruik gemaakt van 
deze ruimte. Dat gold ook voor het 
toelaten van de t.v. bij de verhoren. 
De toenmalige wetgever heeft daar 
vanzelfsprekend geen regels voor 
gegeven. Slechts de openbaarheid 
van de verhoren staat vast. Een 
openbaarheid die in de Nederlandse 
rechtspraak tot nu toe met grote 
terughoudendheid met betrekking tot 
het toelaten van televisie heeft 
geleid. Nu gaat het bij de enquête-

verhoren niet om verdachten, maar 
om getuigen. Een essentieel verschil. 

Toch is de keuze voor openbaarma-
king via het medium televisie een 
zeer verregaande. Ik heb de indruk 
dat de commissie en de t.v. zich dat 
sterk bewust zijn geweest. De 
verhoren werden geen gerichten en 
de t.v. streefde naar een grote mate 
van volledigheid. 'Den Haag Vandaag' 
volgde de verhoren op de voet en 
probeerde samenhang te brengen in 
de grote hoeveelheid feiten. Op deze 
wijze gepresenteerd, is de keuze voor 
openbaarmaking van de t.v. een 
juiste. Maar er zijn natuurlijk geen 
garanties dat bij een volgende 
enquête even zorgvuldig gehandeld 
wordt. 

Daar had de commissie, wat mij 
betreft, een aanbeveling van mogen 
maken. Televisie werkt snel versla-
vend en daarom is het nodig dat ook 
volgende commissies zich de voor-
en nadelen van het medium bewust 
blijven. Vanaf nu is een enquête 
zonder televisie niet meer denkbaar. 
Daarmee is het parlementaire middel 
van het enquêterecht van gedaante 
veranderd. Een verandering, die 
zonder wetswijziging tot stand is 
gekomen, maar dat is in de wereld 
van de media in dit land niet onge-
bruikelijk. 

In aanbeveling 4 stelt de commissie 
dat de Kamer bij het geven van een 
onderzoeksopdracht er zich van 
bewust moet zijn dat een onderzoek 
naar feiten die verder in de tijd 
terugliggen, lastiger en tijdrovender 
is. Een op zich niet te betwisten 
stellingname. Maar wat wil de 
commissie daarmee aangeven? 
Bedoelt ze te zeggen dat de Kamer 
alert moet reageren en op ti jd, indien 
gewenst, het enquêtemiddel uit de 
kast moet halen? Bedoelt ze ook te 
zeggen dat de Kamer geen partijpoli-
tieke barrière moet opwerpen bij een 
onderzoek naar feiten, die van 
recente datum zijn? 

Hoe recenter de feiten, hoe groter 
de kans dat nog in functie zijnde 
Kamerleden en ministers als getuige 
gehoord dienen te worden en 
partijpolitieke belangen zo'n onder-
zoek zullen tegenhouden. Ik ben daar 
niet al te optimistisch over. Hier ligt 
misschien ook een taak voor de 
Eerste Kamer, die uiteindelijk 
zelfstandig of in samenwerking met 
de Tweede Kamer gebruik kan maken 
van het enquêterecht. Voor een 
Eerste Kamer die haar bestaansrecht 
nog wel eens wil bewijzen, ligt hier 
een prachtkans. De Eerste Kamer 
kan door de aard van haar werkzaam-
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heden iets meer afstand van sommige 
zaken nemen. Interessant lijkt mij 
overigens de vraag of de Eerste 
Kamer op de een of andere wijze 
aandacht aan deze enquêteresultaten 
zal geven. 

Op het eerste gezicht lijkt het 
aantrekkelijk om in de Wet op de 
parlementaire enquête te regelen dat 
die delen van de notulen van de 
ministerraad openbaar worden 
gemaakt die betrekking hebben op 
het onderwerp van een enquête. Dat 
zou het wapen van het enquêterecht 
aanscherpen. Daar staat tegenover 
dat een te scherp wapen al snel door 
een Kamermeerderheid, met name 
door regeringsfracties, buiten 
gebruik gesteld kan worden. 

Het heeft weinig zin een recht van 
de Kamer te vergroten, als dat 
betekent dat er nog minder gebruik 
van zal worden gemaakt. Een moeilijk 
dilemma. De gehele gang van zaken 
rondom het inzien van de notulen 
door de voorzitter van de enquête-
commissie kan moeilijk als een 
gelukkige worden gezien. De 
commissie was afhankelijk van de 
gunst van de minister-president. Van 
complete notulen die de commissie 
door onachtzaamheid kreeg, mocht 
ze geen gebruik maken. Uit de 
mededeling dat het hier om de 
notulen van twee bijzonder interes-
sante ministerraadsvergaderingen 
ging, mag opgemaakt worden dat in 
ieder geval een aantal commissiele-
den ze wel met rode oortjes heeft 
zitten lezen. 

Wat is de mening van de enquête-
commissie over het openbaar maken 
van die delen van de notulen van de 
ministerraad die rechtstreeks 
betrekking hebben op het onderwerp 
van een enquête? Het instellen van 
een enquête is immers nog steeds 
geen alledaagse bezigheid en zal dat 
nooit worden. 

In dit verband is het trouwens 
opmerkelijk dat de oud-bewindslieden 
Van Agt en Wiegel zich achter het 
standpunt van hun oud-collega 
Andriessen scharen, verwoord in zijn 
brief van 20 november 1984, met 
betrekking tot het gebeuren in de 
ministerraad in mei 1979, terwijl zij 
er op de bewuste 30ste mei 1979 
niet bij waren. 

De aanbeveling van de commissie 
met betrekking tot de artikelen 14a 
en 18 van de Wet op de parlementaire 
enquête lijkt de PPR-fractie terecht. 
De commissie heeft er tijdens haar 
werkzaamheden verstandig aan 
gedaan, gezien de onduidelijkheid 

over de verplichting tot het overleggen 
van stukken, zowel met de NIB als 
met de RSV tot werkbare afspraken 
te komen. Kan de commissie ook 
meedelen of de brieven en telefoon-
tjes die na een oproep in een aantal 
landelijke dagbladen binnenkwamen, 
nieuwe informatie hebben opgele-
verd? Zo ja, van welke aard was die 
informatie dan? 

Interessant is verder de mededeling 
in band 3 dat het bij de vaste 
Commissie voor Economische Zaken 
de laatste jaren steeds meer is 
voorgekomen dat er ' informele' 
vergaderingen waren van de voorzitter 
en de griffier met slechts de woord-
voerders van de grote partijen. Zo 
hoor je nog eens wat. Geen kamerlid 
kan er bezwaar tegen maken, als 
woordvoerders van fracties elkaar 
treffen en informatie uitwisselen. Het 
wordt echter anders, als dat onder 
leiding van de voorzitter van de 
commissie en met steun van de 
griffier gebeurt; dan horen alle leden 
van een commissie te worden 
uitgenodigd. 

Is het de enquêtecommissie 
overigens bekend of en, zo ja, hoe 
vaak deze 'informele' vergaderingen 
in de afgelopen jaren belegd zijn met 
het oog op de RSV-perikelen? 
Hebben er ook vergaderingen 
plaatsgevonden met de minister, de 
ambtenaren, de regeringswaarnemer, 
de RSV of andere betrokkenen? Zo 
ja, hoe vaak en in welk stadium van 
de besluitvorming? Deze vragen stel 
ik ook aan de voorzitter van de vaste 
Commissie voor Economische Zaken. 
Misschien kan hij daarop vóór de 
tweede termijn schriftelijk antwoor-
den. 

Hiermee kom ik te spreken over de 
rol van de Tweede Kamer bij de 
jarenlange steunverleing aan RSV. 
De enquêtecommissie oordeelt hard 
over de Kamer: de Tweede Kamer 
was vaak afwezig, onoplettend, 
vergeetachtig. Dat kunnen wij ons 
aantrekken en welke verzachtende 
omstandigheden er ook mogen zijn 
- ik zal daarop later terugkomen - de 
eerste lering die de Kamer uit deze 
gang van zaken moet trekken, is het 
verbeteren van het functioneren van 
de Kamer zélf. Eerst daarna past het, 
anderen de les te lezen. 

De enquêtecommissie noemt aan 
het eind van het verslag een aantal 
zaken op die van onmiddellijke 
betekenis zijn voor het functioneren 
van de Kamer. Het gaat daarbij 
vooral om informatieverstrekking en 
voortgangscontrole. Dat zijn essentië-
le voorwaarden om als Kamer enige 

greep op bij voorbeeld steunverlening 
te krijgen. Maar er is meer. Er is ook 
een kamercultuur, die bevordert dat 
slechts een beperkt aantal leden zich 
met bepaalde zaken bezighouden, 
soms gedurende lange ti jd. Dat kan 
gemakkelijk leiden tot blikvernauwing 
en specialistische onderonsjes. 

Daarbij komt dat de verschillende 
commissies een eigen stijl en 
werkwijze hebben ontwikkeld, die 
niet altijd bevorderlijk is voor een 
kritische benadering. Neem bij 
voorbeeld de bijzondere commissies 
ISP en PNL. De recente gang van 
zaken omtrent de besluitvorming 
over het vliegveld-Beek mag als 
treffend, actueel voorbeeld dienen. 
Mijn fractie wil het bestaansrecht van 
dit soort commissies in deze vorm ter 
discussie stellen. Zij kunnen gemak-
kelijk leiden tot regionale belangenbe-
hartiging in engezin. De samenstelling 
van de commissies wijst in die 
richting. 

Hetzelfde geldt voor de dubbelfunc-
tie raadslid-kamerlid. De enquête-
commissie wijst erop dat in september 
1978 het standpunt van de VVD-
woordvoerder, toen tevens raadslid 
van de gemeente Amsterdam, 
bijzonder geprononceerd was ten 
behoeve van de Amsterdamse 
scheepsbouw. Dit is geen wonder, 
als men weet dat hij kort daarvoor in 
de gemeenteraad in aanvaring kwam 
met een PvdA-raadslid, tevens 
werkzaam bij de NDSM, over de 
vraag wie er het meest deed voor de 
Amsterdamse scheepsbouw. De heer 
Jacobse heeft overigens zelf het 
dubbellidmaatschap altijd onwenselijk 
genoemd, gepoogd de verantwoorde-
lijkheden te scheiden en er uiteindelijk 
een eind aan gemaakt. 

De heer Jacobse (VVD): Neem mij 
niet kwalijk dat ik uw treurige tekst 
onderbreek, maar ik blijk er niet 
geheel een eind aan te hebben 
gemaakt. Ik wil toch graag van u 
vernemen op welke discussie u doelt 
met een woordvoerder van een 
gemeenteraad die ook werkzaam was 
bij een scheepswerf. Ik weet namelijk 
niet waarover u het hebt. 

De heer Lankhorst (PPR): Het was 
de heer Veldman van de PvdA. Op 5 
september 1 978 was er in de 
Amsterdamse raad een conflict 
tussen u en de heer Veldman over de 
vraag wie het meest voor de Amster-
damse scheepsbouw deed. Ik zal 
proberen, uw herinnering verder 
terug te roepen. U zult het niet 
geloven, maar er lag toen een 
motie-Schaeffer over de Amsterdam-
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se scheepsbouw. De heer Schaeffer 
was slechts één dag raadslid, want 
op 5 september 1978 zou hij 
wethouder worden. U was toen 
fractievoorzitter; anders sprak u 
meestal niet over de scheepsbouw, 
maar toen wel. Naar de mening van 
de heer Veldman heeft u toen te veel 
geclaimd dat u alles voor de Amster-
damse scheepsbouw deed en de 
andere fracties in de Amsterdamse 
raad niet. Over die dag en dat feit 
sprak ik. 

Ik voeg hieraan toe dat de fractie-
genoot van de heer Jacobse, de heer 
De Grave, op 1 november 1982 in 
dezelfde Amsterdamse gemeente-
raad een interpellatie hield over een 
reddingsplan voor ADM. Ik meen dat 
het mogelijk moet zijn, regionale 
betrokkenheid op een andere manier 
gestalte te geven. 

De Kamer en de verschillende 
fracties zullen moeten zoeken naar 
beter evenwicht tussen algemene en 
specialistische deskundigheid. Hierbij 
lijkt het gewenst dat kamerleden na 
verloop van tijd eens van onderwerp 
en commissie veranderen. Op deze 
manier kan te ver doorgevoerd 
specialisme worden tegengegaan. 

De Kamer dient gevraagde 
informatie op tijd en volledig te 
ontvangen. Zo nodig moet dit worden 
afgedwongen. Op mondeling en 
schriftelijk gestelde vragen behoort 
een adequaat antwoord te worden 
gegeven. Ik meen dat hierin een taak 
ligt voor de kamervoorzitter, de 
commissievoorzitters en de voorzit-
ters van uitgebreide commissieverga-
deringen. Het gebeurt zelden dat 
bewindslieden door een voorzitter 
erop worden gewezen dat bepaalde 
vragen nog niet zijn beantwoord. 
Voorzitten is meer dan het verdelen 
van spreektijd. 

In het algemeen moeten wij in de 
Kamer minder praten en meer 
communiceren. Het lijkt mij niet dat 
nieuwe adviesraden hierin een 
nuttige rol kunnen spelen. De kans 
op verdere verambtelijking en 
bureaucratisering neemt hiermee 
slechts toe. 

Voor de vergroting van de slagvaar-
digheid van de Kamer denkt de 
fractie van de PPR eerder aan goede 
bestaffing van de Kamer en de 
fracties, zodat de afhankelijkheid van 
ministeries kan worden beperkt, en 
aan het af en toe aantrekken van 
externe deskundigen. Het systeem 
van tijdelijke medewerkers heeft bij 
deze parlementaire enquête goed 
gewerkt. Ook los van een enquête 

kan van specifieke deskundigheid op 
tijdelijke basis gebruik worden 
gemaakt. 

De huidige bestaffing van de 
Kamer en de fracties is de laatste 
jaren sterk verbeterd. Omdat het 
echter naar onze mening wenselijk is 
dat kamerleden generalistischer te 
werk gaan, is het nodig dat de Kamer 
en de fracties beschikken over 
voldoende gespecialiseerde mede-
werkers. 

Dit waren summier enkele sugges-
ties. Het lijkt ook mijn fractie gewenst 
dat de Kamer een procedure afspreekt 
om spoedig over alle tijdens dit 
debat gemaakte opmerkingen over 
de werkwijze van de Kamer verder te 
discussiëren. Immers, het functione-
ren van de Kamer behoort in een 
breder kader te worden besproken 
dan dat van het verslag van de 
RSV-enquête. Het meest voor de 
hand liggend is datgene wat de heer 
Meijer heeft voorgesteld, een 
bijzondere commissie die met deze 
taak wordt belast. 

Uit het enquêteverslag blijkt - dit is 
niet geheel verrassend - dat nogal 
wat belangrijke beslissingen vlak 
voor verkiezingen of in de demissio-
naire periode van een bewindsman 
zijn genomen. Ook de steunverlening 
aan OGEM werd bij voorbeeld door 
minister Van Aardenne in september 
1 981 enkele dagen voor zijn aftreden 
rond gemaakt. In de OGEM-dossiers 
van Robijns en Laan ligt overigens 
veel materiaal opgeslagen dat naast 
het RSV-rapport kan worden gelegd. 

Komende verkiezingen zijn altijd 
goed voor extra steunverleningen en 
toeschietelijke ministers. Dit lijkt 
welhaast de keerzijde van de parle-
mentaire democratie en de strijd om 
de gunst van de kiezers bij een 
toenemend aantal zogenaamde 
zwevende kiezers. Wij moeten op dit 
punt realistisch zijn: deze strijd zal 
niet verminderen en de eerste 
tekenen ervan met het oog op de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer 
in het volgende jaar zijn al zichtbaar. 
Dit kan en mag de Kamer natuurlijk 
niet ontslaan van haar verantwoorde-
lijkheid, al zal de druk vanuit bepaalde 
sectoren en regio's soms groot zijn. 

De Kamer moet dan extra alert zijn 
en moet trouwens in het algemeen 
meer werk maken van haar controle-
rende functie, een kwestie die onder 
anderen de heer Tjeenk Willink 
terecht heeft aangesneden. 

Het is vandaag vaker betoogd dat 
de verschillende steunverleningsope-
raties rondom RSV onder vaak grote 
maatschappelijke druk tot stand zijn 
gekomen en zijn besproken. 

Gezien de belangen die op het spel 
stonden is dat begrijpelijk. Ook in het 
verslag wordt regelmatig melding 
gemaakt van de maatschappelijke 
druk om tot de zich steeds weer 
herhalende steunverlening over te 
gaan. Maatschappelijke druk tot het 
behoud van de voor Nederland 
essentiële basisindustrie en behoud 
van werkgelegenheid voor duizenden 
mensen. Grote maatschappelijke 
druk op de overheid om de eenmaal 
genomen verantwoordelijkheid voor 
het voortbestaan van de Nederlandse 
scheepsbouw ook tot het uiterste te 
blijven dragen. 

De media vormen een belangrijke 
graadmeter voor die maatschappelijke 
druk. Zij vormen een essentieel 
onderdeel van de context waarin die 
druk tot uitdrukking kwam. In het 
verslag van de commissie blijft de rol 
die de media - ik heb dan met name 
het oog op de schrijvende pers - in 
de geschiedenis van de RSV hebben 
gespeeld, onderbelicht. Het is 
interessant om te zien hoe de media 
toentertijd reageerden op het bekend 
worden van de overeenkomst van 
minister Van Aardenne met de RSV 
ter afwikkeling van de sluiting - of 
beter: niet oprichten - van de ROS. 
In die toen voor de Kamer geheim 
gehouden overeenkomst, sprak de 
minister met de directie af dat de 
kosten van de sluiting tot f 3 3 0 
miljoen geheel, tussen de f 3 3 0 en 
f 4 0 0 miljoen voor 50% en boven de 
f 4 0 0 miljoen voor 80% ten laste van 
de Staat zouden komen. 

Pas later werd de kamercommissie 
voor Economische Zaken in besloten 
zitting door het kamerlid Van 
Aardenne ingelicht over deze 
overeenkomst. 'Ronduit misleidend, 
en daarom onaanvaardbaar', aldus 
de enquêtecommissie in overgrote 
meerderheid. Een oordeel dat de 
PPR-fractie bij het debat van 20 
december, zonder welke vorm van 
verkeerslicht dan ook, heeft onder-
schreven. 

Ter verdediging van de minister 
kwam VVD-fractievoorzitter Nijpels 
onmiddellijk na het verschijnen van 
het verslag met een voorpagina-artikel 
uit het Financieel Dagblad op de 
proppen. Dat was een artikel van 18 
februari 1981, dus bijna een jaar na 
het afsluiten van de geheime 
overeenkomst. Hoe had de Kamer 
zich misleid kunnen voelen als het 
Financieel Dagblad bijna een jaar 
later de geheime afspraak in zijn 
kolommen had opgenomen, zo luidde 
de verdediging van de VVD. Afgezien 
van het feit dat de Kamer zich juist 
misleid kan voelen als bijna een jaar 
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later een voor de Kamer geheim 
gehouden afspraak in een krant 
staat, slaat de verdediging van de 
VVD ook op grond van wat er in het 
Financieel Dagblad staat, nergens 
op. 

De krant wijdt er welgeteld één 
korte alinea aan: 'later is toen de 
afspraak gemaakt dat de eerste f 5 0 
miljoen kostenoverschrijding door de 
overheid en RSV gedeeld worden en 
dat bedragen daarboven voor 80% 
door Den Haag en voor 20% door 
RSV gedragen worden. Tot dusver is 
deze regeling vrij theoretisch 
geweest en het zal dus niet verbazen 
dat men zich bij Economische Zaken 
tot voor kort op het standpunt stelde 
dat alle verplichtingen afgeboekt 
waren'. Dat is alles. Geen enkele 
andere krant heeft dit, min of meer 
terloops in het artikel genoemde, feit 
opgepikt. Géén grote redactionele 
commentaren, geen interviews in het 
NOS-journaal of 'Den Haag Vandaag', 
géén onderwerp voor actualiteitenru-
brieken. 

En toch had volgens de heer Nijpels 
en ook de heer Korthals de Kamer 
zich niet misleid behoeven te voelen 
want het stond immers bijna een jaar 
later weggestopt in een kranteartikel. 
En omdat de Kamer niet op dat 
artikel heeft gereageerd, heeft ze de 
overeenkomst voor kennisgeving 
aangenomen en dus impliciet 
goedgekeurd. Dat is zo ongeveer de 
verdediging van de VVD. Wat een 
macht wordt hier aan de pers 
toegeschreven! Alles wat in de pers 
staat en wat in de Kamer onbesproken 
blijft, is vanaf nu door de Kamer als 
zodanig geaccepteerd, als we de VVD 
in dezen moeten volgen. 

De heer Jacobse (VVD): Ik denk niet 
dat u in dit opzicht de VVD moet 
volgen. Ik denk dat u een wat 
eenzijdige argumentatie gebruikt. Ik 
vraag mij af of u zich ooit heeft 
afgevraagd, indien een verdeling van 
toekomstige verliezen - een gevolg 
van die blanco cheque - tussen RSV 
en de Staat der Nederlander anders 
was geweest, bij voorbeeld gewoon 
50 • 50, of dit voor de Staat der 
Nederlanden enig verschil zou 
hebben gemaakt? Is dit niet een veel 
indringender vraag? 

De heer Lankhorst (PPR): Nee, 
mijnheer de Voorzitter. Daar gaat het 
hier niet om. Het gaat om het feit dat 
een minister de Kamer misleid heeft. 
Het gaat om het feit dat uw fractie-
voorzitter, ook op 20 december hier 
in de Kamer, ter verdediging een 

drietal punten heeft aangevoerd. De 
Kamer zou hierover eigenlijk rustig 
moeten zijn, want de Kamer had zelf 
ook beter kunnen weten: Financieel 
Dagblad; besloten commissieverga-
dering; de brief van de heer Terlouw 
van '82 waarover ik straks nog kom 
te spreken. Dat zijn de drie feiten die 
voor iedereen in de Kamer door uw 
fractievoorzitter op 20 december 
naar voren zijn gebracht. 

De heer Jacobse (VVD): Dat was 
niet mijn vraag. Ik vroeg of het van 
wezenlijke betekenis was welke de 
verdeling zou zijn in de verliezen 
tussen RSV en de Staat der Neder-
landen. 

Zou het voor iedereen die de zaken 
kende niet duidelijk zijn geweest dat 
ook het deel van het verlies dat 
theoretisch voor rekening van RSV 
zou komen in de praktijk voor 
rekening van de staat zou zijn, zodat 
het een puur randverschijnsel betrof? 

De heer Lankhorst (PPR): Dan blijft 
hetzelfde feit van de misleiding recht 
overeind staan. De heer Jacobse kan 
nu wel trachten mij op een ander 
spoor te brengen, maar het feit van 
de misleiding blijft bestaan. Ik heb 
het over de verdediging daarvan in 
het debat op 20 december door de 
fractie van de VVD. Of dat nu een 
groot of minder groot verlies voor de 
staat is, is verder niet relevant. Het 
gaat om de punt van de misleiding, 
daarover spreek ik. 

De heer Jacobse (VVD): Ik denk niet 
dat het nodig is zich zo op te winden. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik wind 
mij daarover inderdaad wel op. 

De heer Jacobse (VVD): Ik stel u 
alleen maar een vraag. Naar mijn 
mening is de kwestie van de misleiding 
onderdeel geweest van het debat van 
20 december. 

Ik stel u de zeer concrete vraag of 
u van mening beni dat de verdeling 
van de risico's in de grote scheeps-
nieuwbouw tussen de staat der 
Nederlanden en RSV een zaak van 
praktische betekenis was ja of nee. 
Of zouden de mensen die zich met 
deze zaak hebben beziggehouden 
wellicht allang tot de conclusie zijn 
gekomen dat de risico's RSV ook 
risico's staat der Nederlanden 
waren? 

De heer Lankhorst (PPR): Al waren 
zij tot die conclusie gekomen, dan 
rechtvaardigt dit toch op geen enkele 
wijze dat een minister de Kamer op 
het verkeerde been zet, dat een 
minister de Kamer de verkeerde 
informatie geeft. Daar gaat het hier 

om! Ik weiger mij door u op een 
ander been te laten zetten. Dat doe ik 
niet in dit debat. 

De heer Jacobse (VVD): U weigert 
een antwoord, dat is duidelijk! 

De heer Lankhorst (PPR): Ik weiger 
geen antwoord. Ik wil het echter bij 
het hoofdpunt houden! 

De heer Ernsting (CPN): Mag ik de 
heer Lankhorst een vraag stellen, 
Voorzitter? 

Als het zo zou zijn - zoals sommigen 
beweren - dat het praktisch niets 
uitmaakt of je afspreekt dat er een 
bepaald maximum aan schuldafdek-
king is dan wel dat je tot een bepaald 
percentage daarboven ook nog 
afdekt, als dat de situatie is, is er dan 
niet altijd sprake van misleiding? 

De heer Lankhorst (PPR): Welke 
afspraak er ook gemaakt is, als de 
Kamer daarnaar vraagt dan behoort 
een minister de juiste informatie te 
geven. Daar gaat het mij hier om. Het 
gaat mij niet om wat voor soort 
afspraak er gemaakt is. 

Mijnheer de Voorzitter! De bericht-
geving in de media na de beruchte 
brief van minister Terlouw van 7 april 
1 982 was diverser. Het NRC Handels 
blad maakt bij voorbeeld melding van 
de geheime overeenkomst van twee 
jaar eerder. Ook dan lees ik echter 
geen hoofdcommentaar waarin de 
misleiding van de Kamer wordt 
gehekeld. Zo duidelijk was de brief 
van minister Terlouw nu ook weer 
niet; ook niet voor wie hem vandaag 
weer eens naleest. 

Hoe zit het, als er wel hoofdredac-
tionele commentaren gewijd worden 
aan de steunverlening aan RSV? 
Welke keuzes worden dan gemaakt? 
Wijzen de commentaren in een 
gemeenschappelijke richting? 

Ik heb eens nagegaan wat de 
krantecommentaren rond een aantal 
cruciale momenten in de steuncyclus 
waren. Dit ter illustratie van de 
maatschappelijke druk en niet om 
enige verantwoordelijkheid af te 
schuiven. 

Allereerst noem ik de commentaren 
over wat wij dan achteraf de eerste 
grote steunoperatie noemen: de 
steunoperatie van 21 maart 1978. 
Op het moment zelf dacht iedereen 
natuurlijk dat het de laatste was. 

In alle commentaren weerklonk de 
frustratie van het door het kabinet op 
hardhandige wijze doorkruiste 
overleg. De vakbeweging was 
buitenspel gezet. Dat was de kern 
van kritiek. Verder werd hier en daar 
de vraag opgeworpen of het door de 
Partij van de Arbeid genomen 
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initiatief, de Kamer terug te roepen 
van het Paasreces, als een verkie-
zingsstunt - de statenverkiezingen 
stonden immers voor de deur -
moest worden opgevat of niet. De 
overheidssteun op zich stond niet ter 
discussie. De kritiek betrof vooral de 
voorwaarden die aan de steunverle-
ning waren verbonden. 

Elseviers Weekblad (25 maart 
1978) schrijft: 'Enig inzicht waarvoor 
het geld gebruikt zal worden, 
ontbreekt. Er is geen behoorlijk plan, 
er zijn geen toekomstperspectieven 
voor de te redden bedrijfsonderdelen 
voorhanden. Het ziet er allemaal niet 
degelijk uit. Kortom, er wordt één 
miljard gegeven onder de toevoeging: 
zie maar.'. 

Trouw (24 maart 1978) meent dat 
de regering best eisen ten aanzien 
van de medezeggenschap mag 
stellen, want een miljard gulden 
gemeenschapsgeld is niet niks. 

In het debat over deze steunverle-
ningsoperatie zijn de voorwaarden 
waaronder de steun verleend zou 
moeten worden, uitvoerig door met 
name de oppositie naar voren 
gebracht. Zonder veel resultaat! De 
regeringsfracties van het CDA en 
VVD maakten helaas een andere 
politieke keuze. 

Minister Wiegel kon voor de 
AVRO-microfoon op 21 maart 1978 
nog flinke taal uitslaan, maar dat 
heeft nooit tot daadwerkelijke 
stappen geleid. 'Natuurlijk, zal het zo 
zijn dat als de uitwerking van de 
plannen er moet komen, als de 
uitwerking van de gezondmaking er 
moet komen, dat het dan volstrekt 
duidelijk is, dat de regering en het 
bedrijfsleven samen met de vakbewe-
ging willen kijken naar een zo goed 
mogelijke besteding van de ter 
beschikking gestelde gelden.' 
Nogmaals, het is er nooit van 
gekomen. Een miljard gulden was al 
vergeven. 

Dezelfde dag zei de heer Stikker 
precies hoe het wel zat. Voor een 
andere microfoon, namelijk die van 
TROS-aktua zei hij: 'Wat betreft de 
maatregelen heeft de regering niet 
gedicteerd. Dat mag ook wel eens 
gezegd worden. Zij heeft geen 
maatregelen gedicteerd. Zij hebben 
alleen beleidsvoornemens aan ons 
voorgelegd, die wij met onze 
overlegpartners moeten bespreken.' 

In feite kan hier al van een blanco 
cheque worden gesproken. De 
ongerichte steuncyclus kreeg een 
definitieve impuls. 

Het tweede cruciale moment was 
het niet laten doorgaan van de 
oprichting van de ROS. Begin april 
1980 deelde minister Van Aardenne 
de Kamer mee dat de ROS de 
gevraagde f 100 min. niet zou 
krijgen. ROS exit. NRC-Handelsblad 
(1 april 1980) reageerde in een 
hoofdredactioneel commentaar als 
volgt: 'Door nu f 100 min. te weigeren 
gooit Nederland een groot deel van 
zijn scheepsbouw overboord. Als 
over drie, misschien vier jaar de 
markt weer wat is aangetrokken ligt 
onze k n o w h o w allang verzonken in 
de modder van de Nieuwe Waterweg. 
De definitieve keuze is dan ook wél 
of géén vernietiging van een basisin-
dustrie, die als de markt eenmaal 
aantrekt, nooit meer nieuw leven kan 
worden ingeblazen.' 

Trouw reageerde in dezelfde zin en 
stelde de vraag: 'Nu minister Van 
Aardenne bij het eerste teken van de 
ROS om meer geld de zaak wil 
torpederen, roert een wel uiterst 
pijnlijke, maar toch onvermijdelijke 
vraag op, namelijk heeft het kabinet 
de scheepsnieuwbouw ooit echt een 
serieuze kans willen geven? Heeft de 
ROS wel een goede startkans 
gehad?' 

Elseviers Magazine vroeg zich af of 
het niet zinnig zou zijn 'de f 100 min. 
uit de extra inkomsten van het 
aardgas te lichten.' 

De commentaren waren niet meer 
zo eenduidig. De steuncyclus was 
langzamerhand zo ver voortgeschre-
den dat de twijfel over de zin van het 
eindeloos doorgaan in enkele 
commentaren sterker begon door te 
klinken. 

De Telegraaf (3 april 1980) zei het 
aldus: 'Hoe begrijpelijk de houding 
van het kabinet ook is, het blijft 
teleurstellend dat met de liquidatie 
van de grote scheepsnieuwbouw een 
traditioneel belangrijke basisindustrie 
voorgoed zal verdwijnen.' 

De Volkskrant had op 2 april 1980 
de ommezwaai al volledig gemaakt. 
Daarmee liet de Volkskrant als eerste 
een duidelijk afwijkend geluid horen. 
'Het besluit van de bewindsman is 
juist. De Nederlandse grote scheeps-
bouw en in mindere mate de grote 
offshore kunnen al lange tijd niet 
meer meekomen in de moordende 
concurrentieslag op de wereldmarkt. 
Van Aardenne had eerder moeten 
ingrijpen, ondanks de tegenwerking 
vanuit de Kamer en de vakbeweging'. 

Waar Elseviers Magazine er nog 
f 100 min. in wilde stoppen, kwam de 
Volkskrant tot de conclusie dat de 

gehele ROS-plannen ongefundeerde 
hoop hadden gegeven. Vanaf dat 
moment kan men in de commentaren 
van de schrijvende pers steeds vaker 
de term 'bodemloze put' lezen. Niet 
dat er geen steun meer moet worden 
gegeven - uit de commentaren op de 
steunoperatie-Terlouw in april 1982, 
het derde cruciale moment, bleek dat 
weer eens - maar wel dat er geen 
einde dreigde te komen aan de 
steuncyclus. 

Ik citeer nog één keer Trouw (8 
april 1982): 'Blijft dus de vraag of het 
ditmaal werkelijk de laatste keer is 
dat RSV financiële hulp krijgt'. 

Als ik al die krantencommentaren 
nog eens op mij laat inwerken, kom 
ik tot de conclusie dat in de loop van 
de tijd de toon veranderde, namelijk 
van: Ja, steun verlenen, maar wel 
voorwaarden eraan verbinden, naar 
de steeds indringender vraag: wordt 
met verdere steunverlening in deze 
vorm werkelijk het gestelde doel 
bereikt. Uiteindelijk riep de concern-
directie de parlementaire enquête 
zelf over zich af. 

De enquête kan echter ook voor de 
Kamer een zelfreinigend effect 
hebben. Naar ik hoop, geldt dit ook 
voor anderen. Het is mij opgevallen 
dat er behalve de brieven van de heer 
Winsemius geen andere officiële 
reactie bij de Kamer is binnengeko-
men na het verschijnen van het 
verslag. Dat verbaast mij. Werkge-
vers- en werknemersorganisaties, 
lokale overheden, raden van bestuur 
en commissarissen, ondernemingsra-
den en vele andere groeperingen 
wisten in de jaren van de steunverle-
ning de Kamer gemakkelijk te vinden. 
Sommigen, zoals voorzitter Van 
Eijkelenburg van het NCW, piepten al 
voor de publikatie van het rapport. 

Het zou interessant zijn te horen 
tot welke conclusies de andere 
deelnemers aan het RSV-gebeuren 
gekomen zijn. De werkgeversorgani-
saties zullen zich toch tenminste 
moeten afvragen hoe capabele 
directieleden kunnen worden 
geselecteerd. Zij zullen een oordeel 
moeten geven over het feit dat terwijl 
duizenden werknemers werden 
ontslagen, topmensen zich verrijkten. 
De relatie raad van commissarissen-
raad van bestuur behoort aan de 
orde te komen en niet in de laatste 
plaats de samenstelling van de raad 
van commissarissen. Het RSV-verhaal 
is ook het verhaal van de economische 
elite van dit land, van een mannen-
zaak, van de rol van de banken en 
van de verstrengeling van allerlei 
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belangen. Het gaat in het algemeen 
bij grote bedrijven om een elite die 
zichzelf via coöptatie aanvult. De 
kring waaruit commissarissen 
worden gerecruteerd, is erg beperkt, 
aldus Dronkers en Stokman in hun 
'Nederlandse elite in beeld'. De vraag 
is aan de orde wie commissarissen 
controleert. 

Ook de bonden zullen met een 
aantal vragen zitten. Hoe kan bij een 
structurele verandering van een 
bedrijfstak het werkgelegenheidsbe-
lang afgewogen worden tegen 
andere belangen? Hoe kan de positie 
van de ondernemingsraad versterkt 
worden ten opzichte van de concern-
directie? Welke verantwoordelijkheid 
kunnen en willen de ondernemingsra-
den en de bonden dragen? Welke 
bijzondere betalingen zijn voor een 
bond aanvaardbaar? In het komende 
debat met het kabinet zal ik op deze 
vragen nader ingaan. 

De steunverlening door de overheid 
aan individuele bedrijven heeft in het 
verleden diverse malen ter discussie 
gestaan. De PPR-fractie heeft daarbij 
telkens als uitgangspunt genomen 
dat die vorm van steunverlening 
geplaatst moet worden binnen een 
structuurplan voor de betreffende 
sector. Daarbij kan naar onze mening 
het verlenen van financiële steun 
plaatsvinden zowel op grond van 
rentabiliteitsverwachtingen als op 
basis van industrieel-strategische 
overwegingen 

In juni 1979, bij het debat over de 
grote scheepsnieuwbouw en offshore, 
heeft de toenmalige woordvoerder 
van de PPR-fractie, Jansen, naar 
voren gebracht dat de besluitvorming 
over de RSV-bedrijven gebaseerd 
moet zijn op overwegingen van 
strategisch belang: het hebben van 
een scheepsbouwindustrie, en van 
sociaal belang: de werkgelegenheid 
van vele duizenden mensen. Als 
voorwaarde voor steunverlening 
noemde hij telkens een behoorlijke 
medezeggenschap van de werkne-
mers bij de besluitvorming en 
uitvoering van de diverse steunope-
raties. Daarnaast pleitte hij voor een 
beter toezicht op de besteding van 
de gelden door de regering. Het 
instrument van regeringswaarnemer 
heeft duidelijk onvoldoende gefuncti-
oneerd. Ook daarop zullen wij in het 
komende debat met de regering 
terugkomen. 

Tijdens het debat van 16 april 
1 980 vroeg Jansen de regering via 
een motie een onderzoek in te stellen 
naar de doelmatigheid waarop voor 

rekening van de Staat door RSV het 
beheer is gevoerd over VDSM en 
RDM. Deze motie werd met algemene 
stemmen aangenomen. Het voorstel 
was gebaseerd op artikel 74 van de 
Comptabiliteitswet, waarin de Kamer 
de bevoegdheid wordt toegekend de 
Algemene Rekenkamer een doelma-
tigheidsonderzoek te doen verrichten. 
Voor een dergelijk onderzoek moet 
men echter ook bij het bedrijf zelf 
zijn licht kunnen opsteken. Dit werd 
verhinderd door artikel 80 van die 
zelfde wet. De subcommissie-Van 
Dijk - wij komen de heer Van Dijk 
weer tegen - van de vaste commissie 
voor de rijksuitgaven constateerde 
hetzelfde en concludeerde dat de 
Algemene Rekenkamer alsnog de 
bevoegdheid zou moeten krijgen om 
bij bedrijven die van het Rijk steun 
ontvangen ter plaatse onderzoek te 
doen. 

Nu, ruim vier jaar later, wacht de 
Kamer nog steeds op het voorstel 
waarin een en ander geregeld is. 
Volgens de laatste informatie ligt het 
voorstel tot wijziging van de Compta-
biliteitswet nu bij de Raad van State. 

Ik keer ten slotte terug naar het 
rapport van de enquêtecommissie. 
Mijn fractie kan zich vinden in de 
beschrijving van het Koeberg-project, 
waarbij de ministers Trip en Van 
Doorn, beiden lid van de PPR, 
betrokken waren. Terecht wordt de 
besluiteloosheid van het toenmalige 
kabinet-Den Uyl bekritiseerd. Voor 
deze verantwoordelijkheid lopen wij 
ook vandaag niet weg. Levering van 
nucleair materiaal aan Zuid-Afrika 
was en is echter voor ons onaanvaard-
baar. De commissie suggereert dat 
de order die toen naar Frankrijk ging, 
daar uiteindelijk winstgevend is 
geweest. Ons hebben daarover 
andere geluiden bereikt. Heeft de 
commissie hierover nadere gegevens? 

Mijn fractie steunt de gedachte 
van de commissie om een nader 
onderzoek te verrichten naar de 
relaties tussen krijgsmachtdelen, 
vooral de Koninklijke marine, en de 
bedrijven, vooral de marinewerven, 
naar de financiële, juridische en 
bedrijfseconomische toetsing van de 
te sluiten contracten, de contractbe-
waking, het toezicht en de beleids-
coördinatie door het departement 
van Defensie. Dat onderzoek zou 
door een aantal kamerleden met 
steun van externe medewerkers ter 
hand genomen kunnen worden. Wij 
zullen de motie van de heer Meijer 
hierover dan ook steunen. 

Zeer opvallend in het rapport is de 
reeks negatieve kwalificaties die 

worden gebruikt om het beleid van 
minister Van Aardenne aan te 
duiden. Dat leidt uiteindelijk tot de 
conclusie: 'De minister verloor zijn 
greep op processen die hij wel mocht 
financieren, gaf tenslotte ook de 
financiële beheersing uit handen en 
zag zijn beleid eindigen in chaos'. 
Dat is naast de door de minister 
toegegeven misleiding van de Kamer 
niet gering. Het mag dan ook geen 
toeval genoemd worden dat minister 
Van Aardenne na de publicatie van 
het rapport de meeste kritiek te 
verwerken kreeg. 

De feiten en de gehele toonzetting 
van het verslag geven daartoe alle 
aanleiding. Ik neem aan dat de 
enquêtecommissie zich daarvan ook 
bewust is geweest en dat de commis-
sie bij haar oordeel rekening heeft 
gehouden met de maatschappelijke 
en politieke context. Dan rest de 
vraag aan de commissie waarom zij 
de heer Van Aardenne voor zoveel 
meer aansprakelijk stelt dan de 
andere hoofdrolspelers. Ligt dat 
enkel aan het feit dat hij in de 
beslissende jaren minister van 
Economische Zaken was of acht de 
commissie zijn beleid nog rampzaliger 
dan dat van de anderen? 

Het werk van de enquêtecommissie 
heeft nog niet geleid tot een herwaar-
dering van de parlementaire democra-
tie. Daarvoor is meer nodig. Dat is 
een verantwoordelijkheid van de 
gehele Kamer en van alle fracties. 
Dat verdraagt zich slecht met het 
monomane gedrag van 'Gijs, wij 
staan achter je ' dat de VVD-fractie 
tot nu toe heeft vertoond, maar 
evenmin met een voortdurend 
voorwaardelijk knipperlicht van de 
CDA-fractie. Is het RSV-verhaal ook 
niet het verhaal van besluiteloosheid? 
De directe slachtoffers van het 
RSV-drama, al die duizenden 
werknemers, die steeds weer leefden 
tussen hoop en vrees, en al die 
anderen die met hen meeleefden 
hebben recht op duidelijkheid. En 
juist daaraan heeft het in het verleden 
zo vaak ontbroken. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! De geschie-
denis heeft mij geleerd dat slecht 
regeren doorgaans het gevolg is van 
te veel regeren, aldus de president 
van Amerika in 1801. Wij moesten 
hieraan denken toen wij kennis 
namen van het voorliggende rapport. 

Er verstreken 20 maanden tussen 
het tijdstip waarop de enquêtecom-
missie met haar werkzaamheden 
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begon en het moment waarop de 
laatste punt werd gezet. Duizenden 
pagina's boordevol feiten zijn het 
indrukwekkende resultaat. Het woord 
is nu aan de Kamer, in deze ronde 
vooral over het rapport van de 
commissie inzake haar bevindingen 
en over de wijze waarop de enquête-
commissie een oordeel heeft 
geformuleerd. 

De voortgang en de resultaten van 
het werk van de commissie hebben 
de gemoederen sterk beziggehouden 
in en buiten het parlement. 

Vanaf het ogenblik dat de werk-
zaamheden zich ook openbaar 
afspeelden, gebeurde dat in het felle 
licht van de schijnwerpers van de 
publieke belangstelling en commen-
tariëring. De communicatiemedia 
hebben er zich met heel hun gewicht 
op gestort. Het was dan ook zo 
ongeveer dè kans van deze eeuw wat 
betreft hantering en begeleiding van 
dit zeldzaam gebruikte instrument 
van de Kamer, het recht van enquête. 

Aanvankelijk had de fractie van de 
SGP aarzelingen over de vraag of die 
enquête wel moest worden ingesteld. 
Terugziende en gelet op het resultaat 
erkennen wij dat er lessen uit te leren 
zijn voor de direct en indirect 
betrokkenen. Wij hechten eraan te 
beklemtonen dat er vele betrokkenen 
zijn, met onderscheiden verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden. 

Het is onzes inziens onjuist indien, 
als een soort vluchthouding, de 
aandacht te zeer gericht zou zijn en 
blijven op het meest daarvoor in 
aanmerking komende voorval. Wij 
doelen op de gelaakte gedraging van 
de minister van Economische Zaken, 
waarover ook wij een volstrekt 
duidelijk oordeel gaven in december 
j l . De aard van de consequenties, die 
wij daaraan verbonden, is uit het 
stemgedrag bij de motie-Den Uyl ook 
duidelijk geworden. 

Partijpolitieke overwegingen zullen 
nu zoveel mogelijk opzij moeten 
worden gesteld. Slaagt de Kamer 
daarin niet, dan zal de geloofwaardig-
heid van de politiek een nieuwe deuk 
oplopen. Dan zal het toch al wankele 
vertrouwen in de parlementaire 
democratie, waarbij parlement en 
regering een gezamenlijke en 
onderscheiden zware verantwoorde-
lijkheid binnen ons staatsbestel 
dragen om te waken bij de fundamen-
ten van onze rechtsorde, verder 
worden aangetast. Het moet ons, 
mede gelet op de boter op ons eigen 
hoofd, een soort ereschuld zijn als 
Kamer een maximale poging te doen 

de les te leren met het oog op de 
toekomst. Daarbij zal in eigen vlees 
moeten worden gesneden. Daarbij 
zullen andere organen en personen 
helaas niet altijd kunnen worden 
verschoond. 

De ethiek van ons handelen wordt 
nu we l in hoge mate aangesproken. 
In de Bijbel wordt uitdrukkelijk 
gewaarschuwd tegen het gebruiken 
van tweeërlei weegsteen, dat is de 
Heere een gruwel. De vraag van 
Psalm 58 mag ons als leden van de 
fractie van de SGP, maar ook ons 
allen, wel indringend voor ogen 
staan: Spreekt gijlieden waarlijk 
gerechtigheid, gij vergadering? 
Oordeelt gij billijkheden, gij mensen-
kinderen? Aan deze norm zijn wij 
altijd gebonden. Gelet op het 
politieke gewicht van dit debat geldt 
dit toch juist ook nu wel. 

De werkwijze en de werkhouding 
van de commissie en de commissie-
leden verdienen lof. Er is met grote 
inzet goed, gedisciplineerd en 
voortvarend gewerkt. Het rapport is 
helder en beeldend geschreven en 
heeft een hoge mate van toeganke-
lijkheid voor de in het genre van het 
overheidsstuk minder geoefende 
lezer. Mijn fractie wil de voorzitter 
van de commissie en in hem de 
gehele commissie, niemand uitgezon-
derd, met een en ander graag van 
harte complimenteren. Wij betrekken 
daar graag de commissieondersteu-
ning bij. 

Ik heb toch enkele kanttekeningen 
en vragen. Van meet af aan hebben 
de commissieleden gestreefd naar 
een eensluidende eindrapportage. 
Als doelstelling is dat natuurlijk een 
goede zaak. De conclusies zouden 
dan alle gedragen zijn door de gehele 
commissie. De vraag rijst wel welke 
prijs daarvoor moest worden betaald, 
nog afgezien van het uiteindelijke 
minderheidsstandpunt ten aanzien 
van één conclusie van één lid van de 
commissie. 

Mogen wij aannemen dat de 
gevolgde werkwijze op dit punt geen 
nadelen heeft gehad voor de kwaliteit 
van het rapport in ruil voor een 
verhoogde kwaliteitsbeleving die 
door unanimiteit wordt bereikt? 
Trouwens, met het uitbrengen van 
een minderheidsstandpunt plaatst 
het betreffende lid zich toch niet 
buiten de commissie, zoals in de 
tumultueuze eindfase wel is gesugge-
reerd? Mogen wij verder het oordeel 
van de commissie vernemen over het 
feit dat enkele leden uit haar midden 
ook nog andere rollen speelden in de 
te onderzoeken zaken? Verhoren en 
verhoord worden in één persoon 

binnen eenzelfde commissie kan toch 
de zuivere oordeelsvorming negatief 
beïnvloeden? Hoe is dat allemaal 
ervaren? 

Helaas moest er gedurende de rit 
weleens op de rem worden getrapt 
om commissieleden een verder gaan 
op de weg van de openhartige 
mededeling naar buiten toe te 
verhinderen. 

Hoewel het de integriteit van de 
commissie niet blijvend heeft 
beschadigd, heeft het er vervolgens 
natuurlijk geen goed aan gedaan. In 
hoeverre heeft het ten principale de 
eindredactie van de eindconclusies 
beïnvloed, dat enkele hoofdbestand-
delen in concept voortijdig naar 
buiten kwamen? Als een concept 
eenmaal publiek is, moeten er toch 
wel zeer zware argumenten zijn om 
zonder verdenking van geknutsel in 
eindversies toch daarvan af te wijken. 
Werd op deze wijze voortijdig een 
eind gemaakt - ongewild misschien 
- aan het 'afrijpen' van de conclusies? 
Moet bovendien niet worden vastge-
steld, dat door deze ongelukkige 
gang van zaken, waarvan de commis-
sie zich heeft gedistantieerd, een 
feitelijke verenging is ontstaan in de 
beeldvorming over het totale 
onderzoek? 

Voorzitter! De fractie van de SGP 
is wat bezwaard geweest over het 
volgende. Er zijn voorverhoren 
gehouden om zowel de getuigen als 
de commissie gelegenheid te geven 
zo goed mogelijk te worden voorbe-
reid op de openbare getuigenverkla-
ringen. Bestond deze voorbereiding 
slechts uit een terreinverkenning en 
instrumenteel-technische vingeroefe-
ningen of gaf deze ook denkstof voor 
en ruimte aan een eventuele opbouw 
van strategie en houding? De 
openbare getuigenverklaringen 
- terecht in het openbaar afgelegd; 
de wet dwingt daar trouwens ook 
toe - zijn wat de voornaamste fasen 
betreft, ook uitgezonden. Dat kijk- en 
luisteraanbod heeft velen in de ban 
gehad. Gebiedt de eerlijkheid nu toch 
niet te zeggen, dat de rol van 
getuigen onder deze psychologisch 
als verzwarend ervaren omstandighe-
den gemakkelijk omsloeg in die van 
een beklaagde? 

De commissie zelf heeft zorgvuldig 
gewaakt voor grensoverschrijding 
van eigen taak en bevoegdheden 
enerzijds en die van het Openbaar 
Ministerie anderzijds. Wij gaan 
terecht zeer zorgvuldig om met 
strafrechtelijke verdachten. Maar hoe 
is dat in de huiskamers overgekomen? 
Er is al te vaak over het tribunaaleffect 
van deze neveneffecten van de 
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aanpak gesproken, om er hier 
helemaal aan voorbij te gaan. De 
commissie verzamelde bouwstenen 
voor een verantwoord en dus 
zorgvuldig daarna te vormen oordeel. 
Het publiek had het intussen per 
omgaande klaar. Ons bezwaar is 
verbonden met de vraag, of toch 
geen onbillijke materiële en immate-
riële schade is aangebracht bij 
betrokkenen. Wil de commissie 
daarover een oordeel geven? Laat er 
intussen geen misverstand ontstaan: 
wij leggen niet de verantwoordelijk-
heid daarvan bij de commissie. 
Anderen hebben hier een taak gehad. 

Als samenvattingen van verhoren 
worden gegeven dreigen bepaalde 
aspecten snel te worden overbelicht. 
Wi j denken aan de topsalarissen, de 
onkostenvergoedingen, de verster-
king van de opgeroepen indruk, dat 
het er in de uitoefening van topfunc-
ties in het bedrijfsleven toch maar 
bedenkelijk aan toe gaat. Dergelijke 
zaken hebben enorm op de emoties 
in de samenleving ingewerkt, terwijl 
diezelfde zaken objectief bezien, 
financieel maar een geringe rol 
hebben gespeeld. Dat neemt niet 
weg, dat ook daaraan - terecht -
aandacht is besteed en derhalve voor 
een deel zijn overgedragen aan de 
rechter in verband met vermoede 
strafrechtelijke kanten. Fouten en 
schuld op dit terrein mogen immers 
evenmin worden verdoezeld. 

De fractie van de SGP wil graag, 
dat ook de commissie zich over de 
misschien wel onontkoombare 
neveneffecten uitspreekt, die haars 
ondanks zijn opgetreden. Mogen wij 
die verantwoording tegemoet zien? 

Enkele zaken in de werkwijze, die 
door de commissie is gebezigd, zijn 
ons toch nog niet helder. Allereerst 
de kwestie van de inzage in de 
notulen van de ministerraad door 
alleen de voorzitter van de commissie. 
De vraag of de minister-president er 
niet beter aan gedaan zou hebben de 
hele commissie dat vertrouwen te 
schenken, is hier verder niet aan de 
orde; dat moet met hem worden 
besproken. Nu is wel aan de orde, of 
deze commissievoorzitter het niet 
beter had gevonden een commissie-
getuige te hebben bij zijn excursie 
door de notulen. Welke rol hebben 
de brieven van de oud-bewindslieden 
Van Agt, Wiegel en Andriessen nu 
eigenlijk gespeeld in het geheel, 
mede gelet op aan- en afwezigheid in 
desbetreffende ministerraadsverga-
deringen? 

Vanzelfsprekend moest de afbake-
ning van de taakopdracht en het 
daarbij horende onderzoeksterrein 
streng worden bewaakt. Wi j hebben 
daarvoor alle begrip, mede gelet op 
de taakstelling, in ongeveer één jaar 
het onderzoek af te ronden. In dat 
licht is er op enig moment bewust 
van afgezien, het onderzoek verder 
uit te strekken tot het gat van f 500 
min. bij Defensie in het kader van de 
relaties en verplichtingen tot het 
RSV-concern. Dat meenemen zou 
onaanvaardbare vertraging in de 
rapportage en de afronding hebben 
opgeleverd. 

Had deze afweging zo mogen 
worden gemaakt? Wat heeft uiteinde-
lijk de doorslag gegeven? Is naar het 
oordeel van de commissie verder dan 
wel nieuw onderzoek geboden c.q. 
gerechtvaardigd? 

De paragraaf over de werkwijze 
van de commissie afrondend, stel ik 
nog enkele vragen over het instrument 
van de enquête. Bestaan er, na de 
opgedane ervaring, binnen de 
commissie gedachten over de 
wenselijkheid van een structurele 
versterking van de controle op c.q. 
aansprakelijkheidsstelling van 
bestuurders en commissarissen van 
vennootschappen, zulks afgezien van 
de ter tafel liggende voorstellen ten 
aanzien van misbruik van BV's? Kon 
men uit de voeten met de opdracht 
die de Tweede Kamer aan de 
enquêtecommissie heeft meegege-
ven? Was het enquêtebesluit 
voldoende duidelijk, ook voor 
derden? 

Meent de commissie dat een 
vrijmoedige uitleg, zoals de commis-
sie na haar installatie heeft gehan-
teerd, de juiste weg is? Is de kans dat 
getuigen weigeren op bepaalde 
punten gehoord te worden, omdat zij 
van mening zijn dat de gestelde 
vragen buiten de opdracht van de 
commissie vallen, te verkleinen? 
Moeten getuigen het recht krijgen, 
desgewenst van radio- en televisie-
opnamen van hun verhoor verschoond 
te blijven? Is er een beroep op artikel 
10 van de Grondwet gedaan? 

In hoeverre vormde artikel 18 van 
de Wet op de parlementaire enquête 
een hindernis? Is er reden voor 
herziening van de wet op dit punt? In 
artikel 24 van de wet wordt weliswaar 
bepaald dat afgelegde verklaringen 
niet kunnen gelden als bewijs in 
rechte, maar zou er naar de mening 
van de commissie reden zijn voor een 
verdergaand verschoningsrecht? 
Moet men bij voorbeeld kunnen 
weigeren een vraag te beantwoorden 

als men daardoor zichzelf, zijn 
echtgenote of zijn naaste verwanten 
aan het gevaar van een strafrechtelijke 
vervolging zou blootstellen? 

Mijnheer de Voorzitter! De fractie 
van de SGP heeft het verslag als 
indrukwekkend, maar ook als 
schokkend en onthullend ervaren. 
Aan alle kanten blijkt dat het een heel 
complexe materie was, die toch 
inzichtelijk is gemaakt en ontrafeld. 
De onderbouwing van de conclusies 
komt ons overheersende mate als 
deugdelijk en afdoende voor. Het 
meest in het oog springt natuurlijk de 
conclusie dat de minister van 
Economische Zaken in 1980 de 
Kamer heeft misleid door essentiële 
informatie achter te houden. De 
commissie heeft dat onaanvaardbaar 
genoemd, maar tegelijk in de nadere 
presentatie en verduidelijking 
beklemtoond dat dit een feitelijk 
oordeel en in geen geval ook een 
politiek oordeel inhield, laat staan 
een oordeel over voor de hand 
liggende of gewenste politieke 
consequenties. Formeel is dat 
allemaal in orde. 

Maar heeft de commissie niet 
kunnen of willen inschatten dat een 
en ander in de praktijk toch moeilijk 
ontkoppeld zou blijven en dus 
verbonden besproken zou worden? 
Kwalificaties als 'misleidend' en 
'onaanvaardbaar' in de context als 
waarin gebruikt, hebben toch 
onontkoombaar dat politieke gewicht, 
dat het onmogelijk de partijpolitiek 
en de partijpolitieke en de staatsrech-
telijke verhoudingen onberoerd laat? 

Moet toch niet worden vastgesteld 
dat deze niet te ontlopen vermenging, 
naast het minderheidsrapport-effect 
tot een vastzetten van de aandacht 
op de positie van de heer Van 
Aardenne die daardoor de rol van de 
zondebok kreeg opgedrukt, mede 
omdat hij nog rechtstreeks in functie 
aanspreekbaar is? Gaat dat aan? Hij 
is niet de enige geweest die in het 
politieke klimaat van de zeventiger 
jaren in de RSV-zaak laakbare 
verrichtingen op zijn naam bracht. 
Het rapport is daar niet onduidelijk 
over. Bovendien moest de scheeps-
bouw internationaal gezien overal 
grote klappen incasseren. Dat moet 
ook in rekening worden gebracht. In 
een land als Zweden bij voorbeeld 
werd nog meer steun aan deze 
bedrijfstak gegeven, met net zo 
weinig resultaat overigens. 

De politieke constellatie onder het 
eerste kabinet-Van Agt, dat na een 
kabinet van nogal andere stijl, met 
andere interne en externe randvoor-
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waarden aantrad, was in wezen een 
wankele. 

Men had een krappe meerderheid 
in de Tweede Kamer en moest 
rekenen met dissidenten in de 
CDA-fractie die daadkracht op 
bepaalde punten frustreerden. 
Daardoor was lang niet altijd op het 
scherp van de snede te balanceren 
bij het bedrijven van politiek en het 
nemen van beslissingen. In zo'n 
situatie, waarin een minister de hete 
adem van de diverse fracties en 
opties in zijn nek voelt, is zijn positie 
niet benijdenswaardig. De eerlijkheid 
gebiedt, dit thans onder ogen te zien. 
De Kamer had de neiging, vooral te 
letten op de korte-termijneffecten op 
het punt van de werkgelegenheid 
- op zichzelf is dit natuurlijk geen 
onzindelijke doelstelling - en hoopte 
er het beste maar van als het ging om 
duurzaamheid, consistentie, continuï-
teit en kwaliteit van de te behouden 
werkgelegenheid ih de context van 
een gezonde economische bedrijfs-
voering. 

Dat is ook verleidelijk. De gevolgen 
voor arbeidsplaatsen zijn doorgaans 
exact te bepalen. De andere criteria 
laten zich slechts vangen in termen 
van waarschijnlijkheid. Uiteraard zijn 
die wel te benaderen, maar ze zijn 
niet zeker in het licht van afhankelijk-
heid van nationale en internationale 
posities die nu eenmaal niet recht-
streeks zijn te beïnvloeden. 

Overigens kun je je afvragen wat er 
zou zijn gebeurd als geen steun zou 
zijn verleend. Dan zou de pijn voor de 
werknemers al eerder zijn ontstaan. 
Nu zit er - hoe cynisch het ook 
klinkt - een fasering in. Daar staat 
weer tegenover dat langer in onzeker-
heid moest worden verkeerd. 
Psychologisch was dat ongetwijfeld 
een belasting. Lag hierin niet een van 
de oorzaken van de ook in het 
rapport genoemde lage arbeidspro-
duktiviteit en de slechte motivatie bij 
de werknemers? Kortom: er zitten nu 
eenmaal vele kanten aan. Het zal wel 
de kunst blijven om ze alle zorgvuldig 
af te wegen. Het zal ook nog wel de 
laatste fout niet zijn. 

Ons frappeerde bijzonder de 
onderlinge verhouding tussen de 
departementen. Ontnuchterend en 
verontrustend vonden wij dit. Wij 
kennen allen de verhalen over de 
verkokering. In deze affaire zijn wij 
indringend op feiten gedrukt. Het 
geschil tussen Economische Zaken 
en Defensie laat zien dat het veelal 
ontbroken heeft aan de toch zo 
noodzakelijke interdepartementale 

samenwerking. Zo kon het gebeuren 
dat grote vooruitbetalingen op 
marine-orders terecht kwamen in de 
pot van RSV, die daarmee de 
verliezen op de Algerije-contracten 
en het kolengraverproject financierde. 
Het staat voor de SGP-fractie vast 
dat nu te meer ernst moet worden 
gemaakt met bevordering van 
interdepartementale afstemming en 
samenwerking waar dit nodig en 
gewenst is. Welke concrete stappen 
kunnen hiertoe nog worden gezet, 
naast hetgeen in de laatste jaren is 
aangevat? 

De overheid is verantwoordelijk 
voor de totstandkoming van het 
RSV-concern. Twee geheel verschil-
lend geleide en georganiseerde 
bedrijven - het ene federatief, het 
andere centraal - werden tot eenheid 
gedwongen, terwijl zij eikaars 
concurrenten waren. De greep van 
de topleiding op het bedrijf en de 
organisatie ervan is onvoldoende 
geweest. Als fouten moeten worden 
aangemerkt het bouwen voor eigen 
rekening - de reders vroegen immers 
niet om schepen - , de exploitatie van 
schepen - dit behoorde niet tot het 
eigen takenpakket - en vooral de 
mogelijkheden tot het inslaan van 
nieuwe wegen, die evenzovele 
blunders bleken, hetgeen men deed 
zonder de kosten voldoende te 
hebben berekend; ik noem Algerije 
en het kolengraverproject. De rol van 
de regeringswaarnemer de heer 
Molkenboer, was qua effect gering. 
Er kwam niet veel uit. Hij zal zijn 
minister wel hebben ingelicht, maar 
er werd niets op papier gezet. Was 
het niet te veel horen, zien en 
zwijgen? Was dat een kwestie van 
stijl, of was dat een gegeven van het 
instituut regeringswaarnemer, 
doordat hij twee petten op kreeg; die 
van bedrijfsleider enerzijds en die van 
waakhond anderzijds? Overigens 
besef ik dat dit vooral een zaak is van 
kabinetsverantwoordelijkheid. Wij 
zullen dit dan ook bespreken met het 
kabinet. 

De vraag komt hier aan de orde of 
deelneming van de overheid in 
ondernemingen, politiek benaderd, 
wel de juiste structuur is. Krijgt deze 
deelname wel de juiste structuur via 
het daarvoor ontwikkelde model? 
Moet niet eerder worden gedacht 
aan het in stand houden van de 
markteconomie, waarbij overigens 
overheidssteun - zo die al nodig is -
voor het voortbestaan en hernieuwde 
kans niet uitgesloten behoeft te 
worden. 

In bepaalde commentaren op de 
eindrapportage van de commissie 

wordt de stelling verdedigd dat de 
conclusie over het debacle is dat de 
kiem ervan ligt bij de ambtelijke 
onmacht om complexen van ontwik-
kelingen op de rails te houden en de 
verantwoordelijke bewindslieden op 
de juiste momenten te informeren en 
te adviseren. Het gaat in deze visie 
niet om een eenmalige affaire, een 
incident, maar om een zich autonoom 
voortzettende ontwikkeling die nog 
nauwelijks op de korte termijn is bij 
te sturen. Een beetje het beeld van 
de mate, maar ook de moeilijkheid, 
van de wend- en stuurbaarheid van 
de mammoettanker. Hoe heeft de 
commissie deze kant van de zaak 
ervaren en beschouwd? 

Als aan deze benadering gewicht 
mag worden toegekend, dan zou 
daaruit de les te leren zijn omtrent de 
overheidsinmenging in bedrijven en 
industrieën. Regering en onderneming 
waren nu eikaars gevangene, zo 
rapporteert de commissie, terwijl een 
veel grotere onafhankelijkheid als in 
een dualistische positie gewenst is. 
Overigens mogen wij met het 
badwater niet ook het kind weggooien. 
De situatie bij de RSV mag niet zo 
maar worden uitgebreid tot het 
gehele bedrijfsleven. 

Bij allerlei gelegenheden wordt de 
Kamer bedolven onder de schriftelijke 
stukken die ons worden toegestuurd 
over notities, nota's, wetsvoorstellen 
en dergelijke. Rondom het enquête-
rapport is het wat dat betreft opmer-
kelijk rustig gebleven. Distantie door 
kwaliteit? Ontzag? Of fijngevoelig-
heid? Het is toch wel tekenend dat bij 
voorbeeld de vakbonden geen 
commentaar hebben gezonden. 
Hetzelfde kan worden gezegd van de 
werkgeversorganisaties. De enige die 
officieel heeft gereageerd is de heer 
Winsemius. Zijn verwijt is dat de 
commissie op een verkeerde denklijn 
is voortgegaan voor wat betreft de 
taakstelling van zijn commissie voor 
de herstructurering van de grote 
scheepsbouw in Nederland. Ook zou 
een verkeerde visie op de fusie 
hebben gedomineerd. Er zou wel 
degelijk complementariteit zijn 
tussen Rijn-Schelde en Verolme. De 
oommissie heeft op de brief van de 
heer Winsemius gereageerd en hij op 
zijn beurt liet die reactie niet onbe-
sproken. 

De verwijten zijn nogal fel. Wil de 
commissie ook in deze plenaire 
vergadering, uiteraard op hoofdpun-
ten, weerwoord geven? 

In antwoord op vragen uit de 
Kamer heeft de commissie in de 
schriftelijke voorbereiding van dit 
debat gesteld dat de heer Van 
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Aardenne ook in het kabinet geen 
melding heeft gemaakt van de 
zogenaamde blanco cheque. Deze 
mededeling lijkt een oordeel te zijn 
- kan althans zo gaan werken -
waarvan men zich in het openbaar 
afvraagt - ik doel op de heer Tjeenk 
Willink - of daaraan wel gewicht mag 
worden toegekend en of daar niet te 
zwaar aan wordt getild. Ten onrechte 
zou de indruk zijn gewekt dat de 
minister ook op dit punt fout zou 
hebben gehandeld, terwijl niets hem 
ertoe zou verplichten, opnieuw een 
ronde langs het kabinet te gaan. 

Het zou slechts gaan om een 
financieel-technische afwikkeling van 
een eerder kabinetsbesluit. De 
regeling behoorde namelijk niet meer 
tot een zaak van algemeen kabinets-
beleid, die natuurlijk wel in het 
kabinet wordt behandeld. De 
minister had overeenstemming 
bereikt met de vakministers van 
Financiën en Sociale Zaken via 
ambtelijk overleg en kon de zaak 
verder binnen zijn begroting afwikke-
len. Wat is het commentaar hierop 
van de enquêtecommissie? 

Welke lessen heeft de Kamer nu 
hierover en over zich zelf te trekken! 
De Kamer moet zich de positie 
tegenover de regering scherp bewust 
zijn. De Kamer heeft diverse malen 
wensen en eisen kenbaar gemaakt in 
de RSV-zaak. Zij fungeerde daarbij 
vaak als spreekbuis van maatschap-
pelijke groepen als vakbeweging en 
ondernemingsraden. Zij is van haar 
kant voor de verleiding bezweken om 
de korte-termijndoelstelling te laten 
prevaleren boven de langere-termijn-
doelstelling. 

De Kamer wist van de voor een 
ieder zichtbare kloof tussen illusie en 
realiteit, tussen doelstelling en 
verwezenlijking, maar steunde in 
meerderheid het gevoerde beleid en 
is dus mede verantwoordelijk. De 
Kamer is controleur, mede-wetgever, 
maar wil in toenemende mate ook 
meer rechtstreeks beleidsbeïnvloe-
ding claimen en merken. Daarin 
steekt immers herkenbare macht. 

Moet de Kamer zich niet stelselma-
tiger afvragen wat er van genomen 
beslissingen precies terechtkomt, 
alert zijn op de te verwachten 
effecten? Misschien moet zij zich op 
grond van een meer bewuste keuze 
voor het gematigd dualistische 
systeem, waarvan mijn fractie 
voorstander blijft, minder bemoeien 
met een en ander, dus selecteren; 
wel moet zij echter het effect van die 

bemoeienis nagaan. Wij willen niet 
de kant op van het neo-monisme. 

Die gedragslijn moet de politieke 
geloofwaardigheid bij de burger 
kunnen opvijzelen. Wel komt dan 
keihard de vraag op de proppen hoe 
deze controle beter kan worden 
georganiseerd. Heeft de Kamer een 
voldoende instrumentarium en is het 
kamerlid individueel voldoende 
geïnstrumenteerd om deze controle-
taak volwaardig uit te voeren? 
Immers, tot dit laatste is de Kamer 
verplicht. 

Het gaat niet aan, een minister een 
opdracht op te leggen, waartegen hij 
kennelijk moeilijk aankijkt, het 
kabinet te binden aan besluitvorming 
en, als het daarna fout gaat, toch de 
volle verantwoordelijkheid uitsluitend 
bij het kabinet te leggen. Je kunt 
onmogelijke dingen vragen, maar tot 
het onmogelijke is niemand gehou-
den, zo heeft ons een doorgewinterd 
politicus geleerd. Het moet de Kamer 
echter wel mogelijk worden gemaakt. 

De Kamer moet op een gelijkwaar-
dige manier en op een gelijk tijdstip 
de informatie ontvangen en daartoe 
toegang hebben. De informatiever-
strekking van het kabinet aan de 
Kamer moet toch kunnen worden 
verbeterd, met behoud van concurren-
tie-aspecten en bedrijfsbelangen, 
waar die al een rol spelen? Het is te 
hopen dat het kabinet intussen deze 
les ook heeft geleerd. 

Informatieverstrekking alleen is 
natuurlijk niet voldoende; deze moet 
ook juist worden verwerkt. Heeft wat 
de individuele instrumentering betreft 
de fractiespecialist geen structurele 
achterstand? Het gaat dan om de 
omstandigheden waaronder de 
kamerleden werken en om hun 
faciliteiten. Het gaat ook om de 
organisatie van het werk en om de 
organisatie van deskundigheid, 
waarin uitdrukkelijk ook sprake is en 
moet blijven van eigen verantwoorde-
lijkheden en stijlen. Dit neemt niet 
weg dat het kamerlid en de Kamer in 
staat moeten zijn om mee te groeien 
in de werklast en het werktempo. 

De bestaffing van het kamerlid en 
de Kamer moet ook weer worden 
begrensd. Voor ons ligt het accent 
vooral op de informatieverstrekking 
door en communicatie daarover mèt 
het kabinet. De suggestie om meer 
rechtstreeks daarin de ambtenaren 
een plaats te geven, verdient verdere 
overdenking en mogelijk zelfs 
verdere uitwerking. Zou het overigens 
geen aanbeveling verdienen, als het 
kamerlid zich meer generalistisch, 

zoals nu in de kleine fracties veel 
voorkomt, dan specialistisch zou 
bekwamen en als zodanig opereren? 
Dan is het mogelijk om zicht op de 
grote en interdepartementale 
verbanden en verhoudingen te 
houden. 

Moet er tussen de middelen 
interpellatie en enquête geen nieuw 
middel worden ontwikkeld om over 
een langere termijn dan de interpella-
tie verdraagt en met een lichter 
middel dan de parlementaire enquête, 
zo nodig controles uit te voeren? Er 
zijn meer van dit soort vragen te 
stellen. Het is overigens niet mijn 
bedoeling, met deze vragen de 
aandacht af te leiden van wat 
natuurlijk ook gebeuren moet, zelfs 
eerst gebeuren moet, te weten de 
hand in eigen boezem steken. Niet 
ter verontschuldiging dus, hooguit 
om een milder klimaat van oordeel te 
scheppen! Het is goed dat de Kamer 
ook aan zelfonderzoek doet. Dat 
vragen wij van gesubsidieerde 
instellingen; de zelfevaluatie bevorde-
ren wij bij voorbeeld in het onderwijs. 
De vraag mag dan ook terecht 
worden gesteld: zijn wi j zelf voldoende 
geoefend in die kunst? 

Het trekken aan de splinter in de 
ogen van een ander kan een gemak-
kelijker bezigheid blijken te zijn dan 
het verwijderen van de balk uit het 
eigen oog. Het is niet niets, als de 
enquêtecommissie vaststelt dat de 
Kamer vaak afwezig, onoplettend en 
vergeetachtig was. De Kamer was op 
enig moment door vertrouwelijk 
overleg met minister Terlouw wel op 
de hoogte gesteld. Het Financiële 
Dagblad heeft een en ander eens 
helder uiteengezet. Toch waren dit 
geen signalen die de Kamer meteen 
op de been vermochten te brengen, 
ook niet toen de heer Van Aardenne 
opnieuw als minister aantrad. 
Daarom geldt nu zeker dat bepaalde 
feiten niet zo verrassend behoefden 
te zijn, als sommigen lieten blijken. 
Het gaat om het kritische vermogen 
van de Kamer alsmede om slagvaar-
digheid. De Kamer zal serieus eraan 
moeten werken om deze eigenschap-
pen te gaan uitstralen, weer te gaan 
uitstralen. 

Ik sprak zojuist van vertrouwelijk 
overleg met de minister van Econo-
mische Zaken. Pagina 43 van deel 3 
van het rapport van de enquêtecom-
missie spreekt van informele vergade-
ringen. Ik citeer: 

'Het is met name bij de vaste 
Commissie voor Economische Zaken 
de laatste ca. vijf jaar steeds meer 

Tweede Kamer 
5 februari 1985 RSV 3036 



Van der Vlies 

voorgekomen, dat ' informele' 
vergaderingen werden gehouden, 
waarbij niettemin de voorzitter en de 
griffier van de commissie aanwezig 
waren, maar waarvoor slechts de 
woordvoerders van de grote partijen 
mondeling waren uitgenodigd'. Het 
behoeft geen betoog dat mijn fractie 
van deze constatering zeer is 
geschrokken. Kan een kleine fractie, 
kan een lid van een kleine fractie 
hieraan zo maar voorbijgaan? Neen. 
Wij vinden zelfs dat de Kamer als 
Kamer dit niet kan. Wi j hechten 
eraan, onze ernstige teleurstelling en 
bezorgdheid over dergelijke gewoon-
ten in organen van dit Huis uit te 
spreken. 

Een wezenlijke vraag hierbij lijkt te 
zijn of en, zo ja, hoe vaak en in welke 
gevallen het recht van enquête 
verder moet worden gebruikt. Ook 
dient onder ogen te worden gezien of 
geen actievere rol van de Eerste 
Kamer is in te passen. Afstandelijker 
en objectiever door minder directe 
betrokkenheid bij besluitvorming 
over steunoperaties, kunnen leden 
van de Eerste Kamer belangwekkende 
bijdragen leveren, waarbij - dit geldt 
voor Eerste en Tweede Kamer - de 
steunregelingen beteren gedetailleer-
der op schrift moeten komen te 
staan. 

Ook kan het onzes inziens worden 
overwogen, de deskundigheid van de 
Algemene Rekenkamer vaker en 
gericht in te roepen bij controles 
tussentijds en achteraf. Moet dit niet 
mogelijk worden gemaakt? Hierbij 
moet sneller worden gewerkt en het 
apparaat van de rekenkamer moet 
hiervoor vanzelfsprekend zijn 
toegerust. 

Met het voorgaande heeft de 
fractie van de SGP willen reageren 
op de conclusies en aanbevelingen 
van de commissie. Uiteraard kon 
lang niet alles de revue passeren. Dit 
hoeft ook niet; het verslag dat de 
enquêtecommissie van haar bevindin-
gen deed, blijft bij de hand. Ook volgt 
er nog een noodzakelijk debat met 
het kabinet. 

In het algemeen kan de fractie van 
de SGP zich vinden in de conclusies 
en aanbevelingen. Hier en daar 
hebben wij geprobeerd, wat accenten 
aan te brengen. Het gaat niet om de 
punten en komma's bij het tot zich 
nemen van de hoofdmoot van de les. 
Wij zijn ertoe bereid, ons bescheiden 
aandeel van de schuld die de Kamer 
zelf in dit geheel heeft, te aanvaarden, 
hierbij overigens herinnerend aan 
onze inbreng ter zake in het verleden. 

Wi j zijn ook ertoe bereid, naar 
vermogen bij te dragen aan de 
ontwikkeling van gevolgtrekkingen uit 
het gebeuren. Wij nemen aan dat de 
Kamer zelf te eniger tijd wegen vindt 
om procedureel een en ander te 
structureren. Hierover hebben wij 
vandaag trouwens al iets vernomen. 

Voorzitter, mijn fractie spreekt ten 
zeerste de wens uit, dat de bezinning 
zal mogen leiden tot een meer 
wezenlijk herstel van de ethiek van 
het politieke bedrijf. Politiek en ethiek 
hebben alles met elkaar te maken. 
De ethische norm kan niet worden 
opgesplitst in twee gescheiden 
toepassingsgebieden, het privéleven 
en het politieke leven. Het is een 
alomvattende categorie. Het gaat 
niet zozeer om een kwantiteit aan 
moraal, maar om de kwaliteit ervan; 
de moraal als kwaliteit. Wie haar in 
stukjes knipt, zal steeds minder 
overhouden. Dat zien wij dan ook in 
onze samenleving helaas al te vaak 
gebeuren. 

In dit licht gaat een bijbelse 
richtlijn wel bijzondere betekenis 
krijgen. Dat is overigens altijd het 
geval. Er was eens een delicate 
kwestie, weergegeven in het Nieuwe 
Testament. Een scherpe controverse 
vanuit verschillende beoordelingen 
van een ernstig en afkeurenswaardig 
feit. Persoonlijke oordelen waren 
volop voorhanden, maar met verscho-
ning van zich zelf. De Heere Jezus 
was ook getuige. Hij zei: wie zonder 
zonde is, werpt maar als eerste een 
steen. Allen keerden zich vervolgens 
beschaamd af. leder had genoeg aan 
zich zelf. De les was geleerd. Het feit 
bleef even afkeurenswaardig maar de 
veroordeling trof allen. Vergeving 
werd verkondigd. Zal dat geen nieuw 
begin hebben veroorzaakt? 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Het spreekt vanzelf dat ik 
mij aansluit bij al diegenen die hun 
waardering en dank hebben uitge-
sproken voor het werk van de 
parlementaire enquêtecommissie. De 
grote investeringen in parlementaire 
en particuliere tijd die de leden van 
de commissie met hen die haar 
behulpzaam waren, moesten doen, 
vormen voor ons een reden te meer 
om met de resultaten van het werk 
onze winst te doen. 

Toen het rapport bijna twee 
maanden geleden verscheen waren 
de verwachtingen hoog gespannen. 
Bleek niet in alle duidelijkheid van 
ernstige fouten met fatale gevolgen? 

Fouten gemaakt door bewindslieden, 
kamerleden, bestuurders van RSV en 
anderen. En de vraag was of de 
Tweede Kamer bereid en in staat zou 
zijn, een vuist te maken. Voor wie 
met dit verwachtingspatroon naar de 
kamerdebatten uitzag, zal het debat 
dat gevoerd is naar aanleiding van de 
verklaring van de minister van 
Economische Zaken een teleurstelling 
geworden zijn. De neiging zal zich 
niet laten onderdrukken, van de 
debatten van deze week niet veel 
meer te verwachten. De angel is er 
uit, schreef Trouw ineen commentaar. 
Het omvangrijke werk van de 
commissie lijkt daarmee bij voorbaat 
ontkracht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij 
zulke reacties wel voorstellen, maar 
ik meen toch dat ze getuigen van een 
verkeerd verwachtingspatroon. Een 
parlementaire enquête kan betrekking 
hebben op situaties van zeer uiteen-
lopende aard. Maar kenmerkend zal 
toch steeds zijn, dat gepoogd wordt, 
feiten op een rij te krijgen die zonder 
het middel van de enquête moeilijk 
boven water te krijgen zijn, en niet in 
de eerste plaats de vraag of sancties 
getroffen moeten worden tegen 
bepaalde personen. Ik zou het als 
volgt willen uitdrukken: een parlemen-
taire enquête is geen gerechtelijk 
vooronderzoek dat moet uitlopen op 
strafvervolging en -oplegging ter 
vergelding en resocialisatie, maar 
een parlementair onderzoek naar 
politiek en maatschappelijk relevante 
feiten, ten einde op basis daarvan 
beleidsconclusies te kunnen trekken. 
Die conclusies kunnen mede betrek-
king hebben op personen, maar het 
welslagen van de enquête is niet 
afhankelijk van het trekken van 
consequenties in die richting. 

Deze enquêtecommissie moest 
een onderzoek instellen naar het 
beleid van een reeks van kabinetten 
en naar de rol van de Kamer, 
ambtenaren en bestuurders van RSV 
gedurende al die jaren. Reeds deze 
taakomschrijving wijst erop dat het 
geven van rapportcijfers niet het 
eerste oogmerk kon zijn. Ik zal in mijn 
bijdragen dan ook vooral proberen 
lering te trekken uit het rapport van 
de commissie. Ik stel mij voor daarbij 
eerst iets te zeggen over de gang van 
zaken bij en rondom deze enquête. 
Vervolgens wil ik stil staan bij enkele 
hoofdzaken uit het rapport en het 
derde deel van mijn bijdrage zal 
vooral betrekking hebben op de rol 
van de Kamer. 

De beslissing tot het instellen van 
deze parlementaire enquête is in 
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1983 niet erg spontaan genomen. Dit 
behoeft niet zo te verwonderen, als 
wij letten op het geringe gebruik van 
dit instrument tot dan toe en op het 
feit dat de vrij schaarse pogingen die 
in het verleden zijn gedaan om tot 
een enquête te komen meestal 
strandden. Nu wij achter de enquête 
staan, kost het mij geen moeite de 
juistheid van het besluit te bevestigen. 
Dat betekent niet, dat er geen 
kritische vragen meer te stellen zijn. 

Als argument tegen het houden 
van een enquête wordt wel de 
privacy aangevoerd. Als waarschu-
wing tegen een al te gemakkelijk 
beroep op de ver strekkende bevoegd-
heden die een enquêtecommissie 
bezit, is dit wel terecht. In dit geval, 
nu de inbreuken die op de privacy 
moesten worden gemaakt direct 
samenhingen met controle op de 
besteding van enkele miljarden aan 
overheidsgeld, is dit argument niet 
afdoende. Samenhangend hiermede 
werd op een gegeven moment kritiek 
geuit op de openbaarheid van de 
verhoren en de negatieve effecten 
daarvan op de goede naam van het 
bedrijfsleven. 

Dit zou een argument kunnen zijn 
als er slechts particuliere bedrijfsbe-
langen in het geding waren. Maar nu 
omvangrijke publieke middelen 
waren verdwenen, was een publiek 
getuigenverhoor op zijn plaats. 
Bovendien kan van een publieke 
behandeling een sanerende werking 
uitgaan die uiteindelijk ook in het 
belang is van het bedrijfsleven. Dat 
daarbij naast blijken van tekortschie-
tend management ook uitingen van 
een materialistische handelwijze 
openbaar worden, is dan geen 
argument ze maar met de mantel der 
liefde te bedekken. 

Tijdens de behandeling van de 
jongste voorstellen tot Grondwetsher-
ziening is de vraag naar het karakter 
van het enquêterecht in ons land aan 
de orde geweest, waarbij een 
vergelijking is gemaakt met dat recht 
in Duitsland. De regering stelde toen 
de indruk te hebben, dat het recht 
van onderzoek in de Bondsrepubliek 
meer dan in Nederland als een 
politiek strijdmiddel gebruikt wordt. 
Wat hiervan ook zij, duidelijk is mijns 
inziens dat déze enquête niet als 
politiek strijdmiddel is bedoeld maar 
vooral als middel voor onderzoek. Dit 
doet uiteraard niets af aan het feit 
dat het besluit om zo'n onderzoek in 
te stellen en de conclusies die er 
vervolgens uit getrokken worden 
voluit politieke zaken zijn. 

Dat brengt mij tot enkele kritische 
vragen achteraf over de samenstelling 
van de commissie. Nu de Tweede 
Kamer zo nauw betrokken was bij het 
beleid dat het voorwerp van onderzoek 
vormde, is het de vraag of het niet 
beter geweest zou zijn als de enquête 
een zaak geweest zou zijn van de 
Verenigde Vergadering. Niet omdat 
de enquêtecommissie ook maar op 
enigerlei wijze aanleiding zou hebben 
gegeven tot twijfel aan haar objecti-
viteit, wel omdat het gezag van de 
commissie tegenover mogelijke 
critici wellicht sterker zou zijn 
geweest. In ieder geval had voorko-
men moeten worden, dat er op een 
gegeven moment een personele unie 
kon ontstaan tussen commissielid en 
verhoorde getuige. 

Ook al is een parlementaire 
enquête een politieke zaak, ter wille 
van de effectiviteit van het instrument 
is het zaak scherp te onderscheiden 
tussen het onderzoek en de politieke 
beoordeling van de resultaten ervan. 
De effectiviteit van dit zware parle-
mentaire instrument kan ernstig 
onder druk komen te staan als bij 
voorbaat gewerkt wordt met termen 
als loyaliteit of als politieke functio-
narissen die in het geheel niet bij de 
enquête betrokken waren in een 
kring gaan staan rond personen wier 
beleid wel voorwerp van onderzoek 
was. Men kan niet tegelijkertijd 
pleiten voor een versterking van de 
controletaak van het parlement en 
een beschermende kring vormen 
rond personen wier beleid aan 
parlementaire controle onderworpen 
wordt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het 
eindrapport zelf is in feite een 
boeiend stuk contemporaine econo-
mische geschiedschrijving en laat 
zich soms ook lezen als een avontu-
renroman. Ik wil de verleiding 
weerstaan de meest saillante punten 
hier te noemen, ledere woordvoerder 
in dit debat kent ze. Ik wil twee 
hoofdpunten bespreken, namelijk het 
door de directie gevoerde bedrijfsbe-
leid en het door de overheid gevoerde 
industriebeleid, alhoewel beide 
natuurlijk in elkaar grijpen. 

Er werden grove fouten gemaakt 
bij het door de directie gevoerde 
beleid. Met het Algerije-project 
werden ongehoord grote risico's 
genomen; met de voorfinanciering 
van de voor Taiwan te bouwen 
onderzeeboten werd op onaanvaard-
bare wijze gemanipuleerd; de 
beslissing om de kolengraver in serie 
te gaan produceren, terwijl er nog 
niet eens één was die goed functio-
neerde, was fataal. Bovendien werd 

bij dit project genoegen genomen 
met compagnons die op zijn zachtst 
gezegd weinig solide waren, zonder 
dat enig onderzoek plaatsvond naar 
hun betrouwbaarheid. 

Allemaal beslissingen en nalatighe 
den die onverantwoord waren voor 
de directie van zo'n groot concern. 
Had het misschien anders gekund? 
Ongetwijfeld had een aantal van de 
meest grove fouten vermeden 
kunnen worden. Het is waarschijnlijk 
dat er dan andere fatale beslissingen 
genomen zouden zijn. RSV was een 
geheel geworden dat niet meer te 
leiden was. Een dergelijk conglome-
raat van ongelijksoortige bedrijven 
die vrijwel allemaal meer of minder 
ernstig ziek waren en elkaar bovendien 
nog eens tegenwerkten bij het 
genezingsproces, was niet te leiden, 
zelfs niet door supermanagers. Het 
concern was opgezet aan het begin 
van de jaren zeventig toen vrijwel 
iedereen nog in een groeiroes verkeer-
de, toen 'big ' nog 'beautiful' was, en 
toen men in menselijke hoogmoed 
meende alles aan te kunnen. 

De les van de RSV-affaire is in 
ieder geval geweest, dat wij weer 
met onze neus zijn gedrukt op het 
feit van de beperktheid van het 
menselijk kunnen. Met de fusie-op-fu-
sie-politiek in de jaren zeventig heeft 
men niet gerekend met de onvolko-
mendheid en de feilbaarheid van de 
mens. Men dacht alles te kunnen 
beheersen, zelfs zo'n RSV-conglome-
raat. Door samenballing van econo-
mische macht meende men de 
problemen het hoofd te kunnen 
bieden. Samenballing van politieke 
macht wijzen wij af vanwege het 
zondige en onvolkomene in de aard 
van de mens. Gelden dezelfde 
bezwaren echter ook niet voor 
samenballing van economische 
macht? Verkeerd in het overheidsbe-
leid was in ieder geval het stimuleren 
van die samenballing. Niet alleen bij 
RSV, ook bij OGEM en bij de Verenig-
de Bedrijven Nederhorst ging dat 
fout. 

Het is duidelijk dat er bij de 
bedrijfsvoering essentiële fouten zijn 
gemaakt. Toch zouden wij betrokke-
nen geen recht doen als wij het bij 
deze constatering zouden laten. Het 
waren natuurlijk geen echt domme 
jongens die verantwoordelijk waren 
voor die bedrijfsvoering. Beter dan 
wie ook wisten zij wat de vooruitzich-
ten waren voor de markt voor de 
scheepsnieuwbouw en reparatie. 

Ik wijs erop dat al in 1972 op de 
TH te Delft een groot symposium 
werd gehouden over de development 
of merchant ship building, waar de 
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totale Nederlandse en buitenlandse 
scheepsbouwwereld vertegenwoor-
digd was en waar alle aanwezigen 
volledig overtuigd waren van de 
gigantische overcapaciteit. Een 
overcapaciteit overigens die nog 
eens klemmender werd na de 
oliecrisis van 1973. 

Goed bedrijfsbeleid is dan: 
trachten óf concurrerend te gaan 
werken óf nieuwe wegen in te slaan. 
Dit laatste is geprobeerd. Het 
Algerije-project van Thomassen was 
iets nieuws. De hoogwaardige 
nucleaire technologie werd uitgepro-
beerd maar de verlamming die het 
kabinet-Den Uyl in haar greep had, 
maakte dat onmogelijk. Ook het 
kolengraverproject was uit het 
oogpunt van noodzakelijke produkt-
vernieuwing beslist een sterke keus, 
terwijl tevens geprobeerd werd op 
het gebied van de offshore-techniek 
alternatieven te vinden. Wij zullen 
dus moeten constateren dat de 
directie getracht heeft met het bedrijf 
nieuwe wegen in te slaan. 

Daarbij zijn fouten gemaakt, die 
niet altijd te voorkomen zijn bij zo'n 
gigantisch complex bedrijf. Uiteraard 
draagt de directie verantwoordelijk-
heid voor de gemaakte fouten, voor 
het doormodderen met het complex 
en voor het leggen van de financiële 
kruisverbanden, waardoor verliezen 
op het ene project werden afgedekt 
met voorschotten op het andere 
project. 

Wat bovendien zeer onsympatiek 
aandoet, is dat in een periode dat 
duizenden arbeidsplaatsen verloren 
gingen, sommige directeuren voor 
zichzelf goed zorgden. Ook wat dit 
betreft zullen de openbare getuigen-
verhoren sanerend en preventief 
kunnen werken. Ik ben er overigens 
van overtuigd dat het beeld dat van 
de RSV-directie is ontstaan niet 
representatief is voor het manage-
ment van het Nederlandse bedrijfsle-
ven. Is het niet plausibel te veronder-
stellen dat juist het feit dat het 
bedrijf met zoveel overheidsgeld in 
stand werd gehouden, de lichtzinnige 
inslag van de leiding in de hand heeft 
gewerkt? Wie met eigen geld en voor 
eigen risico zaken moet doen, is 
bescheidener voor zichzelf en 
voorzichtiger in het aangaan van 
financiële verplichtingen. 

Vervolgens wil ik een aantal 
opmerkingen maken over het 
gevoerde overheidsbeleid of, zo men 
wil, het niet-beleid. 

In 1965 al concludeerde de 
commissie-Keijzer dat de Nederland-

se scheepsbouw niet meekwam in de 
oplevering van die jaren. Oorzaken 
hiervan waren: hoge subsidies aan 
buitenlandse werven van de desbe-
treffende overheden, tekort aan 
arbeidskrachten en tekort aan 
innoverende activiteiten. Specialisatie 
en integratie werd aanbevolen, wat 
later in feite zou neerkomen op het 
bekende fusie-op-fusie-beleid. 

De eerste aanzet daartoe werd 
gegeven door de fusie tussen 
Verolme en NDSM op hoogst 
oneigenlijke gronden. Het superdok 
dat Verolme wilde bouwen en dat de 
produktvernieuwing vormde waar 
behoefte aan was, werd het alibi om 
Verolme een toontje lager te laten-
zingen. Voor mij is het onbegrijpelijk 
hoe zulke belangrijke industrie-politie-
ke beslissingen genomen kunnen 
worden voor een belangrijk deel op 
basis van antipathie, die op Economi-
sche Zaken heerste tegen Verolme. 
Het superdok bleek een winstgevende 
investering en het enige Verolme-be-
drijf dat buiten de fusie bleef, de 
werf in Brazilië, bleef vele jaren 
winstgevend. Dat is wat men zou 
kunnen noemen de postume wraak 
van Verolme op al diegenen die de 
zon niet in zijn water hadden kunnen 
zien schijnen. 

In 1971 wordt de fusiefout 
herhaald met de vorming van het 
RSV-concern. Als toentertijd duidelij-
ke afspraken waren gemaakt over 
herstructurering, was de ondergang 
van het concern waarschijnlijk 
minder dramatisch geweest. De 
overheid had de fusie weliswaar 
afgedwongen, zij liet de betrokkenen 
verder aan hun lot over. Logisch zou 
zijn geweest de eerstvolgende 
steunoperatie slechts uit te voeren 
onder de harde voorwaarden van 
noodzakelijke reconstructie en 
sanering. Dat bleef echter achterwe-
ge. Integendeel. Door herhaaldelijke 
achtergestelde leningen en verlies-
participaties raakte de overheid 
steeds meer in het bedrijf verwikkeld 
en werd het bedrijf ook steeds 
afhankelijker van de overheid. 

Er bestond wel degelijk enig inzicht 
in de echte stand van zaken. In de 
bedrijfstakverkenningen van septem-
ber 1977 las ik dat er op dat moment 
een investeringsachterstand was van 
f 1 mld. Men zag de noodzaak van 
vernieuwende investeringen en 
koesterde de illusoire hoop dat men 
70% van de nieuwbouw kon behouden 
door tot 1981 als overbruggingsperi-
ode het bedrijf te blijven steunen. 
Dat die hoop illusoir was, mag blijken 
uit het feit dat men in het begin van 

de jaren '70 al weet had van de 
gigantische overcapaciteiten en van 
de sterke concurrentie van de nieuwe 
industrielanden. 

Stelselmatig werden de ogen 
gesloten voor de realiteit. Door de 
jarenlange onzekerheid en angst voor 
inkrimpingen en sluitingen werd het 
moreel van het personeel aangetast. 
Dat de arbeidsproduktiviteit daaron-
der te lijden had, mag dan niemand 
verbazen. Men kan zich afvragen of 
een tijdige radicale sanering dit had 
kunnen verkomen. 

Het industriebeleid werd in de loop 
der jaren steeds conservatiever en 
verengd tot het behoud van bestaande 
arbeidsplaatsen. De enquêtecommis-
sie concludeert op pagina 381 van 
haar rapport dat geld verdween in 
een groot verliesgat en dat de Kamer 
dat wist. Was het veel anders gegaan 
als andere wegen waren bewandeld? 
Was nationalisatie de oplossing 
geweest? De zwakke plekken van het 
bedrijf zouden daarmee niet verdwe-
nen zijn, noch de overcapaciteit op 
de wereldmarkt. We hadden dan 
misschien mijnheer Molkenboer als 
president-directeur gekregen in plaats 
van de heer Stikker. 

Het verlies aan arbeidsplaatsen 
was er waarschijnlijk niet minder om 
geweest. De gang van zaken in 
andere Westeuropese landen kan dit 
illustreren. In Engeland werden de 
werven per riviermond samengevoegd 
en vervolgens genationaliseerd. De 
loonkosten rezen echter de pan uit 
en de afslankingsoperaties volgden 
elkaar op. Ook in Frankrijk, Italië en 
Zweden kwamen grote genationali-
seerde werven tot stand, maar ook 
daar moesten afslankingsoperaties in 
gang worden gezet. 

Was volledige overheidsonthouding 
en onbelemmerde marktwerking de 
weg geweest? Ook daarin geloof ik 
niet, omdat er een nationaal belang 
is bij het behoud van scheepsbouw 
en -reparatie. Ook voor het defensie-
apparaat was en is een nationale 
scneepsbouwindustrie van belang. 
Overheidsbemoeienis ten behoeve 
van het behoud van het noodzakelijke 
minimum aan know how voor 
scheepsbouw is alleszins legitiem. 
Wanneer onderdelen van het 
concern duidelijk hadden kunnen 
maken vernieuwende wegen in te 
willen slaan, wegen die perspectief 
leken te bieden, dan was ook in die 
gevallen overheidssteun alleszins 
legitiem. 

Wat hier echter gebeurde, was het 
continu afdekken van verliezen bij 
bedrijven waarvan een aantal het 
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bestaansrecht had verloren. Tegelij-
kertijd nam de overheid medeverant-
woordelijkheid voor een opwaartse 
druk op het loonniveau, waardoor 
onze internationale concurrentieposi-
tie verder verslechterde. 

Het is de tragiek van de heer Van 
Aardenne dat hij bij zijn eerste 
aantreden als minister royale 
individuele steunverlening, waarvoor 
zijn voorganger verantwoordelijk 
was, trachtte in te dammen. In feite 
bleek hij onmachtig daarin te slagen. 
Hij zou de meest omvangrijke 
individuele bedrijfssteun op zijn 
naam krijgen. 

Het zou het kabinet-Van Agt/Wiegel 
worden dat voor het grootste deel 
van deze steunverlening verantwoor-
delijk is. Dit kabinet, dat toch al niet 
bekend stond om zijn grote daad-
kracht, blijkt ook chaotisch te zijn 
geweest in zijn interne besluitvorming, 
althans op dit terrein. Voor de 
geringe daadkracht is nog enige 
verontschuldiging in de vorm van de 
wankele politieke basis waarop het 
kabinet rustte, te vinden. Voor chaos, 
verwarring en tegenstrijdigheden in 
beraadslaging en besluitvorming is 
het kabinet echter geheel zelf 
verantwoordelijk. 

De brief van de heer Andriessen 
zet eigenlijk nog eens een streep 
onder deze conclusie van de enquê-
tecommissie. Het lijkt mij tevens van 
belang hierbij te concluderen dat het 
failliet van het Bestek-beleid niet 
helemaal is te wijten aan het optreden 
van de toenmalige CDA-fractie, ook 
het kabinet was door zijn interne 
zwakte voor een belangrijk deel zelf 
debet aan dat failliet. 

De commissie concludeert dat 
minister Van Aardenne zijn beleid zag 
eindigen in een financiële chaos. De 
minister stond onder zeer hevige 
politieke en maatschappelijke druk, 
die de financiële chaos nog groter 
had gemaakt indien hij nog meer 
voor deze druk was bezweken. Hij 
was echter wel de eerst verantwoor-
delijke bewindsman en was in die 
positie de greep op de ontwikkelingen 
kwijt geraakt. Door toen te blijven 
zitten, nam hij de verantwoordelijk-
heid voor de financiële chaos op zich. 
Wij zijn echter inmiddels drie 
kabinetten verder en de heer Van 
Aardenne is weer Minister van 
Economische Zaken. In hoeverre hij 
met zijn gehavende image thans nog 
goed als minister kan functioneren, is 
primair aan hemzelf ter beoordeling. 
Mijn neiging om deze vraag ontken-
nend te beantwoorden is uit het 

vorige debat bekend. De Kamer is 
door haar aandringen op dit beleid en 
door haar gebrek aan controle op dit 
beleid zelf niet de eerst aangewezene 
om de Minister daarom weg te 
sturen. 

Een vraag die relevant is voor het 
kabinet is het functioneren van de 
heer Van Aardenne in de ministerraad. 
Er zijn op zijn minst twijfels over de 
bekendheid van de toenmalige 
ministerraad met het afgeven van de 
blanco cheque. Of de heer Van 
Aardenne deed het inderdaad buiten 
medeweten van de ministerraad, 
maar dan heeft het gehele kabinet 
kennelijk zitten slapen toen hij zijn 
brief schreef aan de Kamer of de 
verwarring was compleet op de 
30ste mei en dan heeft de minister 
met zijn brief het kabinet voor een 
voldongen feit gesteld. Met de heer 
Nypels vraag ik mij af, of dit verschil 
wel zo relevant is, aangezien de 
minister van Economische Zaken 
achteraf in ieder geval politieke 
rugdekking kreeg van het kabinet. 

De indruk die na lezing van het 
commissierapport overblijft is niet 
bevorderlijk voor het vertrouwen in 
de overheid. Onderling verdeelde 
kabinetten die de zaken voor zich uit-
schoven. Een minister die zijn beleid 
in chaos zag eindigen, maar ook een 
Tweede Kamer die een grote 
medeverantwoordelijkheid draagt 
voor een uit de hand gelopen 
operatie. 

Het spreekt vanzelf dat de Kamer 
dit soort conclusies niet voor 
kennisgeving kan aannemen. Het is 
een goede zaak dat allerwegen 
suggesties worden gedaan met als 
strekking dat zoiets nooit weer mag 
gebeuren. Daaronder zijn voorstellen 
om de positie van de Tweede Kamer 
te versterken door meer eigen 
onderzoeksmogelijkheden, betere 
informatie en dergelijke. Daarover wil 
ik straks ook nog iets opmerken. Ik 
geloof echter dat juist deze enquête 
uitwijst dat het niet in de eerste 
plaats ontbreekt aan parlementaire 
bevoegdheden en mogelijkheden. 
Daarvoor is te vaak sprake van een 
passieve opstelling van de Kamer. Op 
bladzijde 261 lezen wij dat de Kamer 
nauwelijks aandacht besteedde aan 
de financiële en bedrijfseconomische 
gevolgen. Op bladzijde 286 staat dat 
de Tweede Kamer niet ingreep. Op 
bladzijde 381 wordt vermeld dat de 
Tweede Kamer onvolledig werd 
ingelicht, maar verder ook niet 
doorvroeg. Integendeel, de Kamer 
drong bij voortduring aan op nog 
omvangrijker steun. 

Zo'n passiviteit voorkom je niet 
met extra bevoegdheden. Daarvoor 
is in de eerste plaats het besef nodig 
voor welke verantwoordelijkheid de 
Kamer in een concrete situatie staat. 
Deze verantwoordelijkheid is in ons 
parlementaire stelsel duidelijk 
verankerd. Even afgezien van de taak 
als wetgever komt het er kort gezegd 
op neer dat de regering regeert en de 
Staten-Generaal controleert. Dat is 
dus het dualisme. 

Ik weet wel dat de waardering voor 
dit stelsel in de loop der jaren aan 
fluctuaties onderhevig was en dat het 
bij onze tijd past daarover op zijn 
minst genuanceerd te spreken. 
Iemand wees er onlangs in een 
artikel in een weekblad op dat in ons 
land alle grote partijen geleidelijk aan 
op de lijn van de volkssoevereiniteit 
zijn gaan zitten. Welnu, het rapport 
van de enquêtecommissie toont aan 
waartoe dit in de praktijk kan leiden. 
Regering en Kamer voelen beide de 
hete adem van belangengroepen in 
de nek. De regering houdt bij 
voorbaat rekening met wat de Kamer 
eigenlijk graag wil en de Kamer wil 
niet roomser zijn dan de paus door 
dóór te vragen naar de consequenties 
van zo'n beleid. 

Op het eerste gezicht heeft dan de 
democratie gewonnen van de 
bureaucratie, maar in werkelijkheid 
stelde de volksvertegenwoordiging 
haar controlerende taak op non-actief. 
In deze controlerende taak zit toch 
de kracht van de parlementaire 
democratie. De regering kan in de 
beslotenheid van het Catshuis of van 
de Trèveszaal alle overwegingen 
hanteren die haar opportuun lijken, 
maar in de Kamer zal zij in het 
openbaar moeten verantwoorden 
waarom zij een bepaald beleid 
voorstaat en voert. 

In het vragen van die verantwoor-
ding kan de Kamer niet vasthoudend 
genoeg zijn. Die vasthoudendheid 
komt echter onder druk te staan als 
de Kamer, of belangrijke vertegen-
woordigers ervan, al tevoren bij de 
beleidsbepaling zijn betrokken. Het 
lijkt erop dat daardoor de invloed van 
de Kamer is vergroot. In werkelijkheid 
worden echter eerder de handen van 
de Kamer gebonden en de ogen van 
de Kamer toegesloten. 

Als de verantwoordelijkheden 
duidelijk geformuleerd zijn, dan komt 
ook de vraag aan de orde of de 
Kamer beschikt over de instrumenten 
om haar controlerende taak optimaal 
uit te oefenen. Naar mijn indruk 
vormen de klassieke instrumenten 
van de Kamer, zoals het vragen-, het 
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interpellatie- en het enquêterecht, 
ook nu nog de basis voor de contro-
lerende taak van de Kamer. De vraag 
is wel of in deze t i jd, nu overheid en 
samenleving veel meer dan vroeger 
op elkaar inwerken en de overheidsac-
tiviteiten met name op financieel-eco-
nomisch gebied vaak wijd vertakt 
zijn, de voorwaarden voor de Kamer 
aanwezig zijn om het klassieke 
instrumentarium naar behoren te 
kunnen hanteren. In dit kader lijkt het 
mij een goede gedachte de mogelijk-
heden die de Algemene Rekenkamer 
ten dienste staan meer rechtstreeks 
door de Kamer te doen benutten. 

Of dit ook moet betekenen dat de 
Kamer de beschikking krijgt over 
eigen onderzoeksdiensten of -afdelin-
gen betwijfel ik. Het risico is dan niet 
denkbeeldig dat de informatie van de 
zijde van de regering niet verbetert, 
maar dat een meer afwachtende 
houding wordt aangenomen. Ik zou 
ook hier willen vasthouden aan de 
hoofdregel dat de Kamer het beleid 
controleert en de regering het beleid 
voert, inclusief de verantwoordelijk-
heid van de regering om te zorgen 
dat het beleid controleerbaar is. 

Zo'n beleid heeft consequenties 
voor de wetgeving. Wetten met open 
normen en ruime delegatiemogelijk 
heden leiden in deze Kamer vaak tot 
de vraag de uitvoeringsregelen aan 
de Kamer voor te leggen. In de 
gegeven situatie is dat wel begrijpelijk, 
maar het keert de verhoudingen wel 
om. Delegatie zonder duidelijke 
criteria belemmert de controle op het 
beleid. Een actieve rol van de Kamer 
bij de invulling van uitvoeringsmaat-
regelen maakt echter onafhankelijke 
controle eveneens moeilijk. 

De consequenties zijn ook aanwezig 
in de beleidssfeer, waar de eerste 
verantwoordelijkheid van de regering 
vaststaat. Het is echter wel een 
verantwoordelijkheid tegenover de 
volksvertegenwoordiging. Dat 
betekent dat tijdig inzicht gegeven 
moet worden in de doelstellingen en 
motieven van het beleid, in de 
consequenties ervan en in de 
voorgenomen wijze van uitvoering, 
waarna verantwoording moet volgen 
van de gerealiseerde uitvoering en 
tussentijds rapportage als zich 
nieuwe ontwikkelingen voordoen. 
Dan kan een tweede Walruszaak zich 
niet meer zo maar voordoen. 

Om een tweede RSV-zaak te 
voorkomen, zal de Kamer de uitvoe-
ring op het vinkentouw moeten 
volgen. Dat is precies het tegenover-
gestelde van afwezigheid, onoplet-

tendheid en vergeetachtigheid. Dan 
zal het goed zijn bij grote of ongewisse 
projecten duidelijke procedure-af-
spraken te maken, zowel met de 
betrokken bewindslieden als in de 
Kamer. Periodieke voortgangsrappor-
tage, met vermelding van aanwezige 
en mogelijke mee- en tegenvallers in 
tijd of geld, kan voor de Kamer 
een handvat vormen om zo nodig 
aanvullende informatie te vragen. 

Het lijkt mij nuttig als dit soort 
zaken nu verder worden voorbereid 
in een Kamercommissie. Al deze 
maatregelen hebben echter weinig 
zin als ze niet vergezeld gaan van een 
onafhankelijke opstelling van de 
Kamer, zowel naar de regering als 
naar belangengroepen in de samen-
leving. Als grote belangen van 
groepen mensen op het spel staan, 
moeten zij ruime mogelijkheden 
hebben hun belangen te bepleiten. 
Als deze belangen echter te gemak-
kelijk vereenzelvigd worden met de 
belangen die de overheid te beharti-
gen heeft, dan kan zich zo weer een 
situatie voordoen waarin achteraf 
geconstateerd moet worden dat de 
minister de sterkste maatschappelijke 
druk volgde en niet werd gecorrigeerd 
door de Kamer. 

Het enquêterecht van de Kamer is 
lange tijd een sluimerend recht 
geweest. Wij hebben nu ervaren wat 
het kan betekenen als het in werking 
wordt gesteld. Deze parlementaire 
enquête is als parlementair onderzoek 
in ieder geval geslaagd. Het is nog te 
vroeg om uit te maken of zij ook als 
politiek instrument van de Kamer is 
geslaagd. Dat hangt niet in de eerste 
plaats af van de vraag of deze 
enquête politieke consequenties zal 
hebben voor functionarissen op wier 
handelen in het verleden nu ernstige 
kritiek wordt uitgeoefend. Het hangt 
wel af van de vraag of lering getrokken 
wordt uit de ervaringen die zijn 
opgedaan. 

Een vraag die zich, ten slotte, op-
dringt is de volgende: het parlemen-
taire enquêterecht is nu gereacti 
veerd. Hoe hanteerbaar is het 
instrument voor de toekomst? Ik 
besef dat het recent geleverde bewijs 
van de hanteerbaarheid op zichzelf al 
van betekenis is voor de verhouding 
regering-parlement. 

In hoeverre is een parlementaire 
enquête voor herhaling vatbaar? 
Waarmee moet dan rekening worden 
gehouden? Het spreekt vanzelf, dat ik 
graag zal zien dat het enquêterecht 
naast andere parlementaire rechten 
een eigen plaats zal blijven innemen, 
maar ik twijfel er niet aan, dat de 

commissie de Kamer ook deelgenoot 
zal willen maken van haar rijke 
ervaringen op dit punt. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! De politiek blijft toch een 
vreemde wereld. Sinds het midden 
van de vorige eeuw kennen wij in ons 
land een parlementaire democratie. 
De gekozen volksvertegenwoordiging 
- al weer sinds lange tijd op basis 
van evenredigheid samengesteld -
controleert het kabinet bij het 
beheren van de publieke middelen. 
Natuurlijk zal dit niet tot volle 
tevredenheid van iedereen gebeuren. 
Wij bereiken in dit ondermaanse 
immers nooit het volmaakte. 

Toch blijft het merkwaardig, dat 
het parlement zelf moet beslissen 
een enquêtecommissie in te stellen, 
die een onderzoek moet doen naar 
het overheidsbeleid, het beleid dus 
van regering èn parlement ten 
aanzien van de RSV, een onderzoek 
derhalve naar het regeringsbeleid, 
dat over een lange reeks van jaren al 
was gecontroleerd en een onderzoek 
naar de door hetzelfde parlement 
uitgeoefende controle. Is dat niet wat 
dubbelop? De resultaten die de 
enquêtecommissie ons na het 
uitvoerige onderzoek heeft aangebo 
den, laten slechts ruimte voor een 
ondubbelzinnig neen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is mij 
een behoefte om aan de door deze 
Kamer ingestelde commissie en de 
aan haar toegevoegde staf mijn diep 
respect en waardering uit te spreken 
voor het werk, dat is verricht. Over 
de wijze, waarop de collega's op 
onderscheiden wijze hun bijdrage 
hebben geleverd aan het onderzoek, 
kunnen nauwelijks anders dan 
lovende woorden worden gesproken. 

Iemand heeft het uitgebrachte, 
zeer lijvige rapport een monumentaal 
stuk genoemd, en dat is beslist niets 
te veel gezegd. Het onderzoek kon 
overigens niet binnen een jaar 
worden afgerond, zoals oorspronkelijk 
was gedacht. Een te optimistische 
inschatting van de situatie. Het is niet 
de eerste keer in de geschiedenis van 
RSV. Het zij de commissie echter van 
harte vergeven, want er was - en dat 
in tegenstelling tot de calculatie bij 
RSV - nauwelijks iets, wat als 
ervaringsfeit kon worden gehanteerd. 
Ik ben wel benieuwd, hoe de commis-
sie met de opgezette begroting is 
uitgekomen. Het kan mij in het woud 
van stukken zijn ontgaan en het is 
mogelijk dat ik naar bekende feiten 
vraag, maar anders vraag ik aan de 
commissie enige verantwoording en 
toelichting. 
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Ik maak de commissie een bijzonder 
compliment voor het heldere 
taalgebruik, dat de leesbaarheid van 
de complexe materie in hoge mate 
heeft bevorderd. Het RSV-rapport is 
daarmee een voorbeeld ter navolging 
voor de vele ambtelijke stukken en 
rapporten, waarmee wij dagelijks 
worden geconfronteerd. 

Mijnheer de Voorzitter! In een van 
de eerste reacties op het RSV-rapport 
heeft de fractie van de RPF gesproken 
over een 'zwarte bladzijde in de 
geschiedenis van zowel regering als 
parlement'. Die constatering heeft na 
bestudering van de stukken alleen 
een argumentatie gewonnen. Ik acht 
het dan ook volstrekt onjuist en 
onheus om in het gehele RSV-debacle 
één zondebok te zoeken. Het zal 
duidelijk zijn, dat de ene bewindsman 
grotere fouten heeft gemaakt dan de 
andere. Niemand zal willen ontken-
nen, dat de weifelmoedige houding 
van het kabinet-Den Uyl grote schade 
heeft toegebracht aan de belangen 
van de Nederlandse scheepsbouw en 
die van de RSV in het bijzonder. 

Zonder enige kans op tegenspraak 
zal moeten worden vastgesteld, dat 
er zowel in de top van het RSV-con-
cern als in talrijke commissies, die 
zich met de problematiek van de 
Nederlandse scheepsbouw hebben 
beziggehouden, fatale fouten zijn 
gemaakt. De ondergang van RSV is 
echter toe te schrijven aan een 
complex van factoren, die de 
commissie op uiterst knappe wijze 
voor het voetlicht heeft gebracht. 
Niet één boosdoener dus, maar vele, 
niet alleen buiten het parlement, 
maar vooral ook erin. 

Hoe is het mogelijk, dat het 
RSV-drama zich heeft kunnen 
voltrekken zoals het is gebeurd, 
terwijl het beleid van het kabinet aan 
permanente controle van zowel 
Eerste als Tweede Kamer onderwor-
pen is geweest? Het is voor een 
RPF-vertegenwoordiger wellicht wat 
gemakkelijker om die vraag op tafel 
te leggen dan voor anderen, want 
toen de RPF na de verkiezingen in 
1981 in het parlement verscheen, 
was het RSV-drama welhaast ten 
einde. Toch herhaal ik in alle ernst 
die vraag: hoe was het mogelijk? 

De commissie spaart in haar 
eindconclusie het parlement, en 
daarmee voor een deel zichzelf als 
leden van het parlement niet. Termen 
als 'afwezig', 'onoplettend' en 
'vergeetachtig' zijn geen geringe 
kwalificaties. 

Maar toch, de indruk wordt gewekt 
dat de commissie de rol van het 
parlement wat heeft gebagatelliseerd. 
Is er enige reden voor die indruk? En 
zo ja, wat waren daarvoor de 
motieven? Zou namelijk het omge-
keerde niet veeleer waar zijn? Het 
parlement draagt de grootste schuld 
voor het falende overheidsbeleid 
inzake het RSV-drama. De volksver-
tegenwoordigers zijn er voor alles om 
namens de burgers controle uit te 
oefenen op het regeringsbeleid. Die 
taak gaat ver boven het verdedigen 
van de belangen van een deel van het 
volk, in dit geval de werknemers in 
de scheepsbouwindustrie. Wanneer 
de volksvertegenwoordiging zich 
beter van haar taak had gekweten, 
zou veel schade zijn voorkomen. 

De vraag blijft dan onbeantwoord 
of de Tweede Kamer - anderen 
hebben deze vraag ook al gesteld 
-voldoende geëquipeerd is, om een 
zo omvangrijke en gelukkig ook weer 
niet alledaagse affaire als de RSV-pro-
blematiek was, op adequate wijze te 
volgen en te beoordelen, naast al het 
andere werk dat moet worden 
gedaan. Als de commissie stelt dat 
het directoraat-generaal industrie op 
het departement van Economische 
Zaken de ontwikkelingen in de RSV 
nauwelijks of niet de baas kon, hoe 
moet het dan met de diverse fracties 
in dit huis? Of moet het niet naar 
behoren functioneren als controlerend 
orgaan van het parlement worden 
toegeschreven aan onvolledige of 
aan zoals gebleken is helaas ook 
soms onjuiste informatie? 

Vanuit de gedachte geredeneerd, 
dat de Tweede Kamer zelf heeft 
gefaald, vraag ik de commissie of het 
op grond van de nu opgedane 
ervaring in voorkomende gevallen in 
de toekomst verstandiger zou zijn de 
enquête te laten uitvoeren door leden 
van de Eerste Kamer, dan wel door 
beide Kamers gezamenlijk. Het is 
immers niet aanbevelenswaardig om 
rechter in eigen zaak te moeten zijn. 
Deze opmerking, mijnheer de 
Voorzitter, neemt overigens niets 
weg van de waardering voor het werk 
dat de commissie heeft verricht. 
Niettemin blijft het een vraag die de 
moeite van het stellen waard is, te 
meer daar artikel 70 van de Grondwet 
alle ruimte biedt voor de suggestie 
die ik deed. 

Mijnheer de Voorzitter! Gedane 
zaken nemen geen keer, zo leert een 
oude volkswijsheid. Het RSV-drama, 
dat zich in talrijke episoden heeft 
voltrokken, heeft de Nederlandse 
samenleving ruim twee miljard 

gulden gekost, een gigantisch 
bedrag. Per hoofd van de Nederlandse 
bevolking is dat zo ongeveer f 1 50. 
Mijn vraag aan de commissie op dit 
punt is, of het ergste van de zaak is 
het ogenschijnlijk in een bodemloze 
put verdwenen bedrag of de wijze 
waarop het beleid als zodanig is 
uitgevoerd en de controle die daarop 
is uitgeoefend? 

Hoe oordeelt de commissie 
trouwens over de opmerkingen die 
regeringscommissaris Tjeenk Willink 
dezer dagen heeft gemaakt, dat er 
van controle achteraf inzake het 
regeringsbeleid, zo men wil beleids-
evaluatie, weinig terechtkomt? Zou 
een dergelijke controle het RSV-dra-
ma hebben kunnen voorkomen of in 
elk geval tot veel minder grote 
proporties hebben kunnen beperken? 

Ik kom nog even terug op het 
bedrag van f2 ,2 mld. dat velen als 
weggegooid geld menen te moeten 
beschouwen. Die conclusie trekt de 
commissie zelf niet, ook al wordt 
terecht opgemerkt, dat in de eindfase 
van de steunverlening in feite elke 
verhouding zoek was, doordat per 
arbeidsplaats zo'n f400.000 steun 
werd verleend. 

In de eerste tussenrapportage van 
de Kamer (Kamerstuk 17 817, nr. 5) 
schrijft de commissievoorzitter Van 
Dijk, dat de commissie de mening is 
toegedaan, dat het onderzoek naar 
de gang van zaken in en rond het 
RSV-concern 'alle zaken zal moeten 
omvatten die dat beleid hebben 
gefrustreerd.' In dat kader zou het 
naar mijn mening alleszins te 
verdedigen zijn geweest wanneer de 
commissie meer aandacht had 
besteed aan en onderzoek had 
gedaan naar de sociale aspecten en 
de vaak genoemde, maar niet verder 
onderbouwde opmerking van 
demotivatie en verhoogd ziektever-
zuim op de werkplek. 

In hoeverre hebben deze aspecten 
het beleid bij RSV gefrustreerd? Het 
staat immers onomstotelijk vast, dat 
de vele duizenden werknemers die in 
de loop van het RSV-drama hun baan 
verloren de zwaarste tol hebben 
betaald. Toch zou ik mij kunnen 
voorstellen, dat ook hun persoonlijk 
gedrag en hun arbeidsprestatie, 
althans voor een deel, alsmede de 
opstelling van de ondernemingsraden 
en de vakbonden er in niet geringe 
mate toe hebben bijgedragen, dat de 
RSV-tragiek de omvang kon krijgen 
die nu is vastgesteld. Deelt de 
commissie die veronderstelling? 

Voor een zo objectief mogelijke 
beoordeling van het rijksuitgavenbe-
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leid kan het daartegenover ook van 
belang zijn, te vernemen in hoeverre 
het steunbedrag van ruim f 2 mld. 
een besparend effect, zeg maar een 
inverdieneffect, heeft gehad doordat 
geen sociale uitkeringen behoefde te 
worden gedaan. Is daarvan bij 
benadering iets te zeggen? Moet tot 
slot het bedrag van ruim f 2 mld. ook 
niet enigszins worden gerelativeerd, 
nu moet worden geconstateerd dat 
na de gehele of gedeeltelijae 
ontvlechting van het RSV-concern 
het merendeel van de tot RSV 
behorende bedrijven zich staande 
heeft kunnen houden en daarmee 
werkgelegenheid is blijven bieden? Ik 
verneem graag de visie van de 
commissie hierop. 

Op 16 maart 1983 schreef de 
voorzitter van de vaste kamercommis-
sie voor Economische Zaken een 
brief aan de Voorzitter, met het 
verzoek, een onderzoek in te stellen 
naar het overheidsbeleid ten aanzien 
van het RSV-concern. Die brief 
verscheen als wit stuk onder nr. 
17 817, nr. 1. Wie kennis neemt van 
alle brieven en rapporten die genoemd 
verzoek heeft opgeleverd, kan naar 
mijn idee nauwelijks anders conclude-
ren, dan dat de enquêtecommissie 
niet alleen uiterst voortvarend, maar 
ook nauwgezet en gedisciplineerd 
heeft gewerkt. Ook dat is een woord 
van veel waardering waard. 

Vanzelfsprekend moest de commis-
sie zich de nodige beperkingen 
opleggen. Het maken van keuzes was 
daarbij onvermijdelijk, ook waar het 
ging om de onder ede gehoorde 
getuigen. Aanvankelijk wekte het 
verbazing dat de commissie wel alle 
in de betrokken periode optredende 
ministers van Economische Zaken 
heeft gehoord, maar niet die van 
Financiën. Ik noem in dit verband de 
naam van Andriessen. Waarom 
werden de ministers van Sociale 
Zaken buiten schot gelaten en welk 
argument had de commissie om niet 
alle premiers uit die periode aan de 
tand te voelen? 

De beantwoording van schriftelijke 
vragen heeft veel naar tevredenheid 
opgehelderd, maar toch blijft er 
spanning bestaan tussen wat de 
commissie rapporteert en wat de 
heren Van Agt, Wiegel en Andriessen 
schrijven. 

Handelde de minister van Economi-
sche Zaken in het cruciale jaar wel of 
niet in overeenstemming met wat 
binnen het kabinet als gedragslijn 
was verdedigd en overeengekomen 
ten opzichte van RSV? Was het voor 

een zuivere beoordeling uiteindelijk 
toch niet wenselijk geweest, de 
heren Andriessen, Albeda en Van Agt 
wel te horen of blijft de commissie bij 
het eerder ingenomen standpunt? Zo 
ja, dan krijg ik dit toch graag nog wat 
verder toegelicht dan in de schriftelijke 
beantwoording is gebeurd. 

Dat de enquêtecommissie in een 
betrekkelijk korte tijd uitstekend werk 
heeft geleverd, mag mede worden 
afgeleid uit het feit dat er weinig tot 
geen fundamentele kritiek op de 
inhoud van het rapport is gekomen. 
De heer Lankhorst wees daar ook al 
op. Het uitvoerige schrijven van de 
heer Winsemius, de voorzitter van de 
commissie die uiteindelijk de fusie 
tussen Rijn/Schelde en Verolme 
voorbereidde, is het enige kritische 
stuk dat ons in handen is gekomen. 
Alvorens naar aanleiding van deze 
brief enkele vragen te stellen, wil ik 
nog iets zeggen over het openbare 
karakter van de verhoren van de 
diverse getuigen. 

De commissie heeft openbaarheid 
als positief en als welhaast vanzelf-
sprekend ervaren. De media zijn zelfs 
gecomplimenteerd met de wijze 
waarop het onderzoek is verslagen. 
Ik wil daar ook niets aan afdoen. 
Naar de mening van mijn fractie heeft 
de commissie zich te formeel 
opgesteld als, onder verwijzing naar 
het begrip 'vergadering' tegenover 
'zitt ing', waarvan sprake is bij een 
rechtbank, wordt verdedigd dat elke 
gedachte aan een volkstribunaal 
onzin is. De commissie schat dan 
naar mijn mening onvoldoende in 
hoe met name de televisieuitzendin-
gen zijn overgekomen op de kijkers. 
Die luisterden met andere oren dan 
een ingewijd commissielid. Zodoende 
kunnen er andere effecten optreden 
dan de commissie heeft bedoeld. Bij 
niet weinigen werd het beeld 
opgeroepen dat de grote bazen van 
RSV - en passant werden niet zelden 
alle werkgevers daarmee gelijkge-
schakeld - er allemaal voor zorgen 
dat ze zelf uiteindelijk niets te kort 
komen, integendeel. Onderkent de 
commissie dat minder gunstige 
neveneffect voor het totaal van 
werkgevers en managers bij grote 
bedrijven? Welke waarde moet in dit 
opzicht worden gehecht aan wat de 
commissie in haar slotconclusie 
onder h. stelt. 

Op blz. 394 heeft de commissie 
iets over de hoogte van de afvloeiings-
regeling gezegd. Daaraan voorafgaan-
de is inzicht gegeven in de salarissen 
van enkele RSV-bazen. Nu staat het 
volgens mij elk bedrijf vrij om de 
honoraria uit te betalen die het wil 
betalen, ook al kun je je met alle 

respect voor het vervullen van 
topfuncties afvragen wat in sommige 
gevallen nog de relatie is tussen de 
arbeidsprestatie en het honorarium. 
In de periode dat RSV niet onaanzien-
lijke bedragen uit de staatskas 
opslurpte is de vraag gewettigd of er 
mede gedacht of gesproken is over 
de afslanking van die topsalarissen. 
Waar niet is, verliest de keizer 
immers zijn recht. Kan de commissie 
daarover iets mededelen? Acht zij 
zo'n maatregel in het kader van punt 
h. van de eindconclusies een 
absolute voorwaarde bij het in de 
toekomst verstrekken van overheids-
steun aan bedrijven? De commissie 
laat zich nogal onderkoeld uit als het 
om die topsalarissen en de afvloei-
ingsregelingen gaat in de periode 
waarin de belastingbetaler menige 
gulden naar RSV zag gaan. Termino-
logie als: 'het getuigt niet van ver-
standig oordeel' of 'nog onverstan-
diger was het' is toch wel wat mager 
voor het uiten van een waarde-oordeel 
over een situatie die in brede kringen 
van de samenleving zonder twijfel als 
stuitend wordt ervaren. 

Goede sier op kosten van de 
samenleving, terwijl andere werkne-
mers in hetzelfde concern hun werk 
kwijtraakten en daarmee sterk op een 
beduidend lager inkomen inteerden 
Een afvloeiingsregeling mag op 
grond van wat in het bedrijfsleven 
aanvaardbaar is niet automatisch 
worden gehandhaafd, wanneer er 
gemeenschapsgelden te besteden 
zijn. Is de commissie dat met mij 
eens? Zo ja, waarom heeft zij 
dat dan niet in sterkere bewoordin-
gen tot uitdrukking gebracht om aan te 
geven dat dit aspect in het gehele RSV-
debacle een uiterst pijnlijk onderdeel is, 
dat het parlement, als medeverant-
woordelijke instanties, zich bijzonder 
moet aantrekken? 

Topfunctionarissen van RSV 
hadden, gelet op hun enorm hoge 
inkomen, met daarnaast nog forse 
onkostenvergoedingen kansen te 
over om reserveringen te maken voor 
de toekomst, omdat een forse 
afvloeiingsregeling mede op kosten 
van de gemeenschap niet te verant-
woorden is. Wij vragen een nadere 
toelichting van de commissie op dit 
zo gevoelige punt, waarbij ik er 
uiteraard alle begrip voor opbreng 
dat de commissie zich niet verder 
uitlaat over de absurd hoge declaratie 
van de president-commissaris van de 
RSV, nu deze problematiek bij 
Justitie aanhangig is gemaakt. 

Naar aanleiding van de televisiever-
slagen van hoorzittingen van de 
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enquêtecommissie heeft de voorzitter 
van het Nederlands Christelijk 
Werkgeversverbond opgemerkt dat 
met die t.v.-verslagen een vertekend 
en ongunstig beeld is opgeroepen 
van werkgevers en van managers van 
grote bedrijven in het bijzonder. Acht 
de commissie zijn kritiek terecht of 
anders begrijpelijk? Versta mij goed, 
ik voer hier niet het pleit voor een van 
de verhoorden, maar zij werden wel 
aan de tand gevoeld en hun falen 
- en niet zelden egoïstische houding -
werd breed uitgemeten. 

De werknemer die er de kantjes 
afliep of de man die zich ten onrechte 
ziek meldde en daardoor zijn opdracht 
verzaakte, bleef in het geheel van 
deze berichtgeving buiten schot. Dit 
is op zich zelf verklaarbaar, maar het 
droeg wel bij tot een op zijn minst 
wat eenzijdige tekening van de 
toedracht van het geheel. Kan de 
commissie met deze opmerking 
instemmen? 

De weerlegging van de kritiek van 
de heer Winsemius inzake de 
herstructureringsproblematiek acht ik 
niet geheel overtuigend. De eis om te 
komen tot herstructurering in de 
scheepsbouwindustrie was van 
overheidswege gekoppeld aan het 
verstrekken van rentesubsidie. 
Daarmee was het aan het bedrijfsle-
ven om tot die herstructurering te 
komen. Dat zal de commissie toch 
toegeven? 

Vanzelfsprekend zal bij het spreken 
over de fusie tussen Rijn-Schelde en 
Verolme zijn gesproken over die 
herstructurering, maar die reikte toch 
verder dan alleen Rijn-Schelde en 
Vemolme? Of wil de commissie 
suggereren dat de fusie tussen 
Rijn-Schelde en Verolme in feite 
gelijk stond aan herstructurering? 
Dat kan bijna niet, omdat dan at 
commissie met dezelfde tegenspraak 
komt. Moet al bij al worden gecon-
cludeerd dat in deze zaak het gelijk 
zowel de enquêtecommissie als de 
heer Winsemius geldt, aangezien het 
een kwestie blijkt van interpretatie 
van de gegeven opdracht? 

Ik kom toe aan het onderzoek zelf. 
In het voorwoord van het eindrapport 
schrijft de commissie dat het 
uitgebrachte verslag niet 'een', laat 
staan 'de' geschiedenis van het 
ontstaan en vergaan van de RSV is. 
Toch durf ik de stelling aan dat de 
beschrijving zo gedetailleerd en 
volledig is, dat van een geschiedschrij 
ving mag worden gesproken. De 
feiten en ontwikkelingen zijn breed 
voerig weergegeven en bij het lezen 

van de ene bladzijde na de andere 
kon je slechts bij herhaling de vraag 
stellen: hoe is het allemaal toch 
mogelijk geweest? Op die gehele 
operatie mocht kennelijk geen zegen 
rusten want niets, maar dan ook niets 
- en zeker niet in de laatste jaren -
lukte. Er scheen een doem te liggen 
op de RSV en daarmee op een groot 
deel van de Nederlandse scheeps-
bouw. Waren het louter de omstan-
digheden, de verslechterende 
economische ontwikkelingen, het 
mis-management en het volstrekt 
falend steunbeleid van de Nederland-
se overheid of was er meer? 

Waar naijver en eigenbelang 
heersen, komt men tot wanorde en 
allerlei kwaad, zo leert de apostel 
Jacobus in zijn derde zendbrief. Die 
bijbelse waarheid heeft mij menigmaal 
door het hoofd gespeeld bij het lezen 
van het rapport. Vormde jaloersheid 
van de concurrenten op de voorspoe-
dige groei van het Verolme-concern 
niet een heel belangrijke factor bij 
het uiteindelijk tot stand komen van 
een geforceerde fusie, waarbij wijlen 
Cornelis Verolme niet zelden onheus 
en onrechtwaardig is behandeld? De 
commissie laat menigmaal blijken dat 
daarvan sprake is geweest. Ik kan mij 
voorstellen dat de enquêtecommissie 
die morele aspecten heeft laten 
rusten of in elk geval onderbelicht 
heeft gelaten. Het staat voor mij vast 
dat de gretigheid waarmee Rijn Schel-
de zich op zijn al jarenlang fel 
belaagde aartsrivaal Verolme stortte, 
niet in geringe mate te maken heeft 
met naijver en eigenbelang, waaruit 
wanorde en allerlei kwaad is voortge 
komen. 

De heer Verolme was zeker geen 
gemakkelijke baas, maar de commis-
sie maakt terecht gewag van zijn 
grote capaciteiten. Het heeft er de 
schijn van dat zelfs in ambtelijke 
kring de wrevel tegen Verolme heeft 
bijgedragen tot minder fraaie wurg-
en houdgrepen die op de legendari-
sche scheepsbouwer zijn toegepast. 
Dat is een weinig verheffende 
conclusie die getrokken moet 
worden. Is de commissie bij haar 
onderzoek iets gebleken van een 
Rijn/Schelde-lobby op het departe-
ment van Economische Zaken om 
hoe dan ook van lastpak Verolme af 
te komen? 

De enquêtecommissie heeft 
blijkens antwoorden op schriftelijke 
vragen zich niet willen wagen aan de 
beoordeling van andere varianten die 
mogelijk waren geweest, maar moet 
achteraf toch niet worden geconclu 
deerd dat zonder enige twijfel het 

zelfstandig laten voortbestaan van 
Verolme in elk geval veel problemen 
had kunnen voorkomen? 

Een ander aspect dat de commissie 
naar onze opvatting te veel onbespro-
ken heeft gelaten, is de in de jaren 
'60 en '70 furore makende opvatting 
dat grootschaligheid de oplossing 
zou kunnen brengen voor veel 
problemen, voor sommigen zelfs 
voor alle problemen. Daar geloofde 
men in! Fusies waren immers om 
uiteenlopende redenen toen aan de 
orde van de dag en in sommige 
opzichten leek het soms een heilig 
moeten. Later hebben wij op tal van 
terreinen moeten concluderen dat 
mammoetbedrijven lang niet altijd 
hebben bijgedragen tot een gezonde 
bedrijfsvoering en behoud van 
werkgelegenheid. Waarom heeft de 
enquêtecommissie daaraan niet 
nadrukkelijker aandacht geschonken? 

Ondanks alle kritiek die er is te 
leveren op allen die in de loop der 
jaren betrokken zijn geweest bij het 
RSV-drama, mag toch ook een woord 
van waardering worden gehoord voor 
alle inzet die is getoond door de 
meest betrokkenen. Wat is er 
gerekend en wat is er vergaderd! Ook 
al zal er veel fout zijn geweest aan 
het management bij RSV, het is 
intriest om te constateren dat van 
regeringszijde, ondanks wisselende 
kabinetten, er geen heldere beleids-
visie voor de langere termijn is 
ontwikkeld. Toch mag er respect zijn 
voor de inventiviteit en de creativiteit 
waarmee steeds maar weer is 
ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen 
met, naar ik zonder enige twijfel 
aanneem, de beste bedoelingen voor 
het bedrijf en de daarin werkzame 
mensen die er hun broodwinning 
hadden. 

Terecht legt de commissie zich bij 
het uiten van kritiek menigmaal 
beperkingen op met de terminologie 
'wijsheid achteraf'. Niettemin blijft 
het onbegrijpelijk dat een krachtdadig 
optreden achterwege bleef en met 
name de rijksoverheid als het ware 
stap voor stap verder in het zuigende 
moeras werd meegezogen. Hiermee 
kom ik aan het regeringsbeleid, 
inclusief het optreden van topambte-
naren, hoewel deze zaak binnen 
afzienbare tijd specifieke aandacht 
krijgt, wanneer wij als Kamer gaan 
debatteren met de regering. 

De commissie had tot primaire 
taak een onderzoek te doen instellen 
naar het overheidsbeleid ten aanzien 
van de RSV, het beleid van regering 
èn parlement. De commissie heeft 
haar best gedaan, het uitspreken van 
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waarde-oordelen over gevoerd 
kabinetsbeleid achterwege te laten. 
Daaraan was overigens niet altijd te 
ontkomen. Dit is heel begrijpelijk. 
Hoe men het ook wendt of keert, 
expliciet, maar meestal impliciet, 
geef je toch een waarde-oordeel. 
Daaraan is niet te ontkomen. 

Hoe belangrijk is naar de mening 
van de commissie de nota-Den Uyl 
van 1965 geweest? De toenmalige 
minister van Economische Zaken 
bracht immers de Nota groei en 
structuur van de economie uit. 
Daarin werd onder meer de nadruk 
gelegd op het belang van schaalver 
groting. Toenemende grootschalig 
heid werd zo niet als Haarlemmerolie 
ter bestrijding van de werkloosheid, 
maar wel als een van de belangrijkste 
oriëntatiepunten in het industriebeleid 
gezien. 

Ligt in die nota de wortel tot het 
latere dwangkartel RSV, een fusie 
van overheidswege, opgedrongen als 
voorwaarde tot steunverlening? Hoe 
is, gelet op het bestaan van deze 
nota, die tot uitgangspunt van beleid 
was gekozen, voorts te verklaren dat 
de commissie, zo blijkt uit antwoorden 
op schriftelijke vragen, heeft moeten 
concluderen dat het departement van 
Economische Zaken in 1967 en 1968 
zo weinig was voorbereid, bij 
voorbeeld om de dokgarantie-aan-
vraag van Verolme doortastend en 
doeltreffend af te wikkelen? Is 
daarnaast uit het onderzoek van de 
enquêtecommissie iets gebleken van 
het besef bij de Nederlandse 
scheepsbouwers dat zij in de jaren 
'60 rekening hielden met verzadiging 
van de markt, zodat innoverend 
beleid noodzakelijk was om te 
kunnen overleven? 

Het verstrekken van financiële 
steun aan de scheepsbouwindustrie 
in de vorm van rentesubsidie heeft al 
heel wat ellende veroorzaakt, omdat 
die subsidie werd gekoppeld aan de 
eis tot herstructurering, zeg maar 
sanering. Mag je die eis aan vrij 
ondernemers stellen of lag dat reeds 
besloten in de Nota groei en structuur 
van de economie, van minister Den 
Uyl? Is daarnaast duidelijk waarom 
de overheid, die de voorwaarde 
inzake herstructurering stelde, 
uiteindelijk niet zelf tot een integraal 
beleidsvoorstel is gekomen, toen 
bleek dat er - om maar geen andere 
woorden te gebruiken - bij de 
betrokken ondernemers weinig 
animo was voor een initiatief tot 
herstructurering, die in feite gelijk 
stond aan zelfvernietiging? 

Op 8 juni 1967 kwam Verolme met 
een verzoek om steun voor de bouw 
van zijn mammoetdok. Dit is, naar 
later kon worden vastgesteld, het 
begin van het RSV-drama geworden. 
Was de aanvraag een incident of was 
steunverlening in welke vorm dan 
ook toen reeds gebruikelijk? De 
indruk wordt gewekt dat het laatste 
niet het geval is en dat Verolme op 
het departement in de val liep of 
werd gelokt. De commissie spreekt 
op bladzijde 180 van het rapport van 
anti-Verolme-gevoelens die op het 
departement zouden hebben 
bestaan. Waaraan waren deze 
gevoelens toe te schrijven en waren 
zij terecht? 

Het is opvallend, uit het rapport te 
moeten opmaken dat het beleid 
rondom Rijn/Schelde en Verolme 
ondanks wisselende kabinetten en 
ministers van Economische Zaken en 
van Financiën als het ware consistent 
werd voortgezet. Is dit niet merkwaar-
dig, gelet op de politieke tegenstel-
lingen waarvan zo vaak hoog wordt 
opgegeven? 

In de beoordeling komt de ene 
bewindsman er beter vanaf dan de 
andere. De commissie is bij voorbeeld 
weinig vleiend over het handelen van 
minister De Block. Mocht hem echter 
alle schuld in de schoenen worden 
geschoven voor het moment waarop 
zeer ingrijpende en uiterst moeilijke 
beslissingen moesten worden 
genomen? Kan de commissie in dit 
kader wat nader uitleggen hoe 
ingrijpend en, naar het mij voorkomt, 
fataal de beslissing van minister 
Lubbers is geweest, het sein op 
groen te zetten voor verliesfinancie-
ring? Toen stapte de Nederlandse 
overheid in feite in een groot zwart 
gat. 

De uiteindelijke gevolgen hiervan 
kwamen vooral neer op het hoofd 
van minister Van Aardenne in het 
kabinet-Van Agt I. Hij maakte zowel 
persoonlijke als beleidsfouten, maar 
ik vraag de commissie of deze in 
haar ogen zo schril afsteken tegen 
die van bij voorbeeld zijn voorganger 
Lubbers. Ik Sprak reeds over diens 
beslissing inzake de verliesfinancie 
ring. 

Ik moet hierbij ook noemen zijn 
aandeel in de bijzonder weifelmoedige 
houding van het kabinet-Den Uyl 
inzake de kernenergie en het leveren 
van kernreactorvaten aan Zuid Afrika. 
Wat heeft de Nederlandse politiek in 
die dagen sterk aan vertrouwen 
ingeboet, mijnheer de Voorzitter! 

Ik weet dat de commissie niet wil 
reageren op allerhande mogelijke 

veronderstellingen over ander beleid 
dat had kunnen worden gevoerd. 
Toch hoor ik graag of naar de mening 
van de commissie de werkgelegen 
heid in de Nederlandse scheepsbouw 
in aanzienlijke mate is geschaad, 
doordat het kabinet-Den Uyl geen 
toestemming verleende voor het 
uitvoeren van bepaalde orders. Het 
lijkt mij ook voor hen die zodoende 
hun baan verloren, goed om te 
weten. 

Het commissie heeft in haar 
rapport terecht een veroordeling 
uitgesproken van de handelwijze van 
ministervan Aardenne, toen hij in 
april 1980 de Kamer bewust foutief 
inlichtte. Wi j hebben hierover in 
december jongstleden gesproken en 
komen hierop nu niet terug. Mij heeft 
het evenwel verbaasd dat de commis-
sie wel ervan melding maakt dat 
minister Lubbers op de hoogte was 
van misleiding van Verolme in de 
aandelenkwestie, volgens bladzijde 
180 van het rapport, maar hieraan 
geen waardeoordeel verbindt. 
Waarom is dit achterwege gebleven? 

Met de afwikkeling van de aande-
lenaffaire zijn wij meteen bij het 
beleid van de topambtenaren van het 
departement van Economische Zaken 
aangekomen. Dat hoge ambtenaren 
veel invloed hebben, is bekend. Moet 
ik uit de berichtgeving van de 
commissie echter concluderen dat de 
ministers van Economische Zaken 
van wisselende kabinetten voor de 
RSV-problematiek aan de hand van 
de regeringswaarnemer liepen? Deze 
schijn wordt in elk geval gewekt. De 
vraag rijst dan ook of deze functionaris 
in z'n eentje niet te grote verantwoor-
deliikheid moest dragen. Tjeenk 
Willink heeft dezer dagen ook de 
vinger bij deze situatie gelegd, waar 
hij sprak over de verantwoordelijkheid 
van ministers over het beleid dat in 
feite door de topambtenaren wordt 
gevoerd. 

Wie de grote belangen in ogen-
schouw neemt die in de RSV-zaak 
op het spel stonden, kan zich 
nauwelijks voorstellen dat de 
rapportage van de regeringswaarne-
mer aan de minister niet op schrift is 
gesteld. Tussen de regels door laat 
de commissie blijken dat mede door 
de lange periode die met de RSV-zaak 
was gemoeid, de regeringswaarnemer 
zich meer en meer met het bedrijf 
ging vereenzelvigen. Zijn eigensoorti-
ge positie werd hiermee uitgehold. Is 
er nooit gedacht aan aflossing van de 
wacht en is deze naar de mening van 
de commissie wenselijk in voorkomen-
de gevallen? 
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Leerling 

De commissie concludeert dat de 
ambtelijke top van het directoraat-ge-
neraal Industrie onvoldoende was 
bemand om de RSV-problematiek 
aan te kunnen. Is dit er mogelijk ook 
de reden voor dat Economische 
Zaken niet erin slaagde, de calculaties 
van RSV voor nieuwe projecten van 
RSV, berekeningen die achteraf 
steeds niet klopten of te optimistisch 
waren opgesteld, vroegtijdig te 
corrigeren of af te wijzen? Dit was op 
z'n minst noodzakelijk geweest, gelet 
op de grote belangen die voor de 
Staat op het spel stonden. 

Verder verneem ik graag het 
oordeel van de commissie erover dat 
ondanks vele woorden en dreigemen-
ten de voorgeschreven herstructure-
ring van de Nederlandse scheepsbouw-
industrie niet van de grond kwam. 
Ontbrak het volstrekt aan machtsmid-
delen om deze af te dwingen of 
ontbrak het aan daadkracht bij de 
opeenvolgende ministers van 
Economische Zaken om de rug te 
rechten, uit angst voor de sociale 
gevolgen voor het niet verlenen van 
steun? 

Waar gesproken wordt van gebrek 
aan echte politieke moed, geldt dit 
zeker het parlement. In de jaren 
zestig ging het parlement vrijwel 
unaniem akkoord met het verlenen 
van rentesubsidie gekoppeld aan de 
voorwaarde tot herstructurering. 

Een fatale beslissing, zo moet 
achteraf worden geconstateerd en de 
vraag mag worden gesteld of dat nu 
echt niet van tevoren viel in te 
schatten. Werkelijk rampzalig 
moeten de beslissingen worden 
genoemd die de Kamer accepteerde 
van het kabinet-Den Uyl. Ik noem 
verder de verliesfinanciering die 
minister Lubbers introduceerde en de 
weigering om exportkredietverzeke-
ringen af te geven voor de levering 
van kernreactorvaten aan Zuid-Afrika. 
Niet alleen moeten we met elkaar 
vaststellen dat het parlement 
daarmee grote verantwoordelijkheid 
op zich heeft geladen door dit beleid 
goed te keuren, maar ook door 
weinig te doen aan controle achteraf. 
Het leek er wel op dat het parlement 
uitsluitend geïnteresseerd was in het 
instandhouden van werkgelegenheid. 
Vanzelfsprekend is dat een nobel 
streven. Met de commissie meent de 
RPF-fractie evenwel dat dit een 
korte-termijn-politiek is van een 
zodanig opportunistisch gehalte dat 
dit beneden de waardigheid van een 
zich zelf respecterende volksverte-
genwoordiging moet worden geacht. 

De ervaringen met de Oosterschel-
de-werken en de RSV-zaak hebben 
keihard aangetoond, dat de controle 
die het parlement uitoefent in elk 
geval niet effectief is. Hoe oordeelt 
de commissie over de suggesties van 
regeringscommissaris Tjeenk Willink 
om de mogelijkheid te openen dat de 
Kamer desgewenst externe deskundi-
gen kan aantrekken om controle 
achteraf uit te voeren en daarnaast 
meer bevoegdheden te geven aan de 
Algemene Rekenkamer? Heeft dit 
laatste instituut naar de mening van 
de commissie overigens voldoende 
gefunctioneerd bij de controle op het 
RSV-beleid? Vooralsnog meent mijn 
fractie dat het geen oplossing biedt, 
de assistentie van de kamerfracties 
uit te breiden, omdat juist in groot-
schalige projecten een zeer specialis-
tische kennis vereist is om op 
volwaardige wijze zaken te kunnen 
doorzien en beoordelen. Maar dat er 
wat moet gebeuren om iets dergelijks 
als het RSV-drama te voorkomen, 
staat uiteraard als een paal boven 
water. Het verwijt dat de commissie 
de Tweede Kamer maakt, moet ons 
altijd bijblijven. Ik herhaal het nog 
maar eens: de Kamer was afwezig, 
onoplettend en vergeetachtig. Een 
weinig vleiend getuigenis voor ons 
allen. 

Mijnheer de Voorzitter! Gedane 
zaken nemen geen keer. Meer dan 
twee miljard gulden gemeenschaps-
geld is in een schier bodemloze put 
verdwenen. De grote scheepsbouw is 
in Nederland een afgesloten hoofd-
stuk. Meer dan 18.000 werknemers 
verloren hun baan. Alle inspanningen 
en goede bedoelingen ten spijt. We 
zullen echter onze lessen moeten 
leren. Een volk dat zijn geschiedenis 
niet kent en daaruit leert, moet die 
geschiedenis overdoen, luidt een 
bekend gezegde. 

Scheepsbouw in nood, luidde een 
kop in het Algemeen Dagblad van 26 
januari j l . Weer en nog steeds klinkt 
uit scheepsbouwkringen de roep om 
steun. Bijna twintig jaar na het 
instellen van de commissie-Keyzer 
die de fusie tussen de scheepsbouw-
giganten bepleitte, concluderen we 
met elkaar de fatale vergissing van 
de gedwongen fusie. Een nieuw 
RSV-drama moet uitgesloten worden 
geacht. Dat is het minste wat moet 
gebeuren, wil de politiek het vertrou-
wen herwinnen van de burger en de 
parlementaire democratie haar 
waarde behouden die nodig is. 
Daarvoor is in elk geval een meer 
effectieve controle van het regerings-
beleid door het parlement noodzake-
lijk. De commissie heeft enkele 

aanbevelingen gedaan, die nadere 
studie en uitwerking behoeven. Maar 
de grondtonen die worden aangesla-
gen hebben onze instemming, ook al 
vraag ik mij af of het afslanken van 
de overheidsactiviteiten en deregule-
ring ten principale niet de beste weg 
zijn om tot een overzichtelijker en 
makkelijker controleerbaar beleid te 
komen. Voor alles dienen wij ons te 
realiseren dat de regering regeert en 
het parlement controleert. Daar 
moeten wij ons meer van bewust 
worden. 

Het RSV-drama is ten einde. Er 
was geen happy-end. Alle betrokken 
instanties hebben hun lesgeld 
betaald: werkgevers en werknemers; 
regering en parlement. De commissie 
heeft vastgesteld dat het financiële 
beleid van minister Van Aardenne in 
een chaos eindigde. Beleidsmatig 
zou daarmee alle schuld van het 
falend overheidbeleid inzake de RSV 
op zijn schouders worden gelegd. 
Dat lijkt de RPF volstrekt onjuist. Te 
gemakkelijk zou daarmee worden 
uitgepoetst welke grote fouten 
voorgangers van hem eerder hebben 
gemaakt. Het lijkt ons goed, op dit 
moment op grond van het grootste 
werk dat de commissie van onderzoek 
heeft gedaan, vast te stellen dat er 
een gezamenlijke schuld is van zowel 
het bedrijfsleven, werkgevers en 
werknemers, als overheid, regering 
èn parlement. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is te 
hopen, dat allen hun conclusies uit 
het geheel trekken en in elk geval 
vaststellen dat met overheidssteun 
aan het bedrijfsleven heel omzichtig 
en terughoudend moet worden 
gehandeld. En dat is een opvatting 
die de RPF, los van de RSV-dramatiek, 
altijd al heeft gehuldigd. 

D 
De heer Janmaat: Mijnheer de 
Voorzitter! Er moet eerst een 
financiële en economische ramp 
gebeuren, wil het parlement een 
beetje in beweging komen. En dan 
doen wij dat gelijk goed; wij gebruiken 
het zwaarste middel wat wij hebben: 
de enquête; grote bevoegdheden 
voor kamerleden; alles en iedereen 
die met de ramp te maken hebben 
gehad op het matje! Wat blijkt dan? 
Wij zijn zelf de grote schuldige; het 
parlement bleek de afgelopen jaren 
totaal niet bij machte een miljarden-
stroom aan subsidies te beheersen, 
in een zekere richting te begeleiden. 
Dat konden wij niet. 

Wat de gebreken van de politiek 
daarbij zijn weten wij nog niet. 
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Janmaat 

Daarop geeft de enquêtecommissie 
geen antwoord. Ik had nu weleens 
graag geweten of de commissie na 
het vele gedane onderzoek nu tot een 
aanbeveling komt hoe de subsidies 
die wij hier nog steeds met gemakke-
lijke hand in diverse richtingen 
uitdelen - of dat nu aan de zachte 
sector is, waarmee de heer Meijer 
zoveel te maken heeft gehad, of aan 
de harde sector, het bedrijfsleven -
goed besteed worden. Welke 
garanties heeft de commissie nu dat 
wij niet bij de neus genomen worden? 
Wanneer controleren wij dat? Wij 
worden toch aan alle kanten maar 
een beetje beduveld, althans volgens 
de commissie zelf? 

Het is toch niet waar dat alleen 
Van Aardenne hier onjuiste informatie 
zou hebben verschaft. Dat geldt toch 
ook voor de heer Lubbers, voor de 
heer De Block, voor de heer De 
Geus. Waarom laat de commissie 
zich nu bij zo'n belangrijk punt, het 
feilen van de politiek, nog steeds en 
opnieuw verleiden tot partijpolitieke 
stellingname? Waarom moet één 
minister de zondebok zijn? Daaraan 
wens ik niet mee te werken. Als er 
zondebokken zijn, als er fout beleid is 
gevoerd, dan moeten wij dat hier 
durven onderschrijven en dan gaan 
wij volgende maand naar de verkie-
zingen. 

Dan treden wij allemaal af; de 
schuld ligt hier in dit parlement, bij 
deze Kamer! En waarom ligt die hier? 
Wij willen veel te veel! Wij weten 
toch alles! Wij stemmen toch iedere 
week over tientallen moties! Dat 
weten wij toch precies! Wij hebben 
toch ongeveer een duizend ambte-
naren of medewerkers die dat 
schijnbaar allemaal controleren. Ik 
zie het kamerlid niet dat controleert 
of zijn motie door de jaren heen 
wordt uitgevoerd, dat kan ook niet. 
De Kamer houdt zich veel te bezig 
met, laat zich verleiden tot het 
mogelijk bepalen van het regerings-
beleid. Daar zijn wij niet voor. 

De commissie heeft immers 
aangetoond dat de kracht hoort te 
liggen in het uitzetten en aangeven 
van de grote beleidslijnen en achteraf 
controleren of het gebeurt. Maar wij 
moeten ons niet laten verleiden tot 
detailbesprekingen. Een minister 
doet het goed of doet het niet goed, 
en wat maakt het mij nu uit of hij hier 
in de Kamer over een zaak van zoveel 
miljoenen informatie achterhoudt 
omdat die naar zijn idee op dat 
moment niet voor de openbaarheid 
geschikt is. Als een minister die 

afweging maakt en zulk een belang-
rijke beslissing neemt, dan moet dat 
beleid uitstekend worden. Wij 
controleren zijn beleid. Is zelfs 
ondanks die belangrijke beslissing 
zijn beleid een fiasco, dan hebben wij 
de macht die minister naar huis te 
sturen en mijns inziens ook het 
gehele kabinet en de Tweede Kamer. 
Daar ligt immers de verantwoordelijk-
heid. De Kamer heeft uiteindelijk die 
regering gekozen en zij is als meer-
derheid verantwoordelijk, ook voor 
de blunders. Daar kan geen enquête-
commissie onderuit. Dit kan men niet 
wegschuiven, ook al zijn de parlemen-
taire leden die nu achter de tafel 
zitten, meestal geen woordvoerders 
geweest. Dat maakt echter niets uit. 
Zij spreken elkaar in de fracties 
regelmatig. Er zijn dus verbanden en 
vandaar die partijpolitiek. 

De Tweede Kamer dient terug te 
keren naar de mogelijkheden die zij 
heeft. Zij dient terug te keren naar de 
invoering van het parlementaire 
systeem. Dit is controle van het 
beleid. Als zoveel mensen het beleid 
bepalen, dan zien wij waartoe dat 
leidt. Wij horen toch geen kritische 
opmerkingen? Als hier subsidies 
worden gevraagd voor het bedrijfsle-
ven of voor anderen dan gaat dat 
toch gemakkelijk. Wat is dan de les 
van deze miljardenfiasco's? Ik moet 
het nog horen. 

Ook de heer Van Dam mag hier 
dan nu als de grote weter zitten, 
maar het is allemaal gepraat achteraf. 
Als hij eventueel in een volgende 
regering zitting zal nemen, zie ik het 
hem helemaal niet beter doen. Juist 
zijn partijgenoten hebben zoveel 
hoop, zien zoveel heil en geloven zo 
zalig in de grote plannen terwijl de 
kleine plannen nog steeds mislukken. 
De les die wij kunnen leren van deze 
enquêtecommissie en uit het 
gevoerde beleid van de afgelopen 
jaren, hoort de volgende te zijn. 

Wij overschatten onszelf als wij 
denken dat wij dermate grote 
subsidiestromen vanuit het parlement 
goed kunnen begeleiden. De verant-
woordelijkheid hiervoor ligt bij de 
regering. Ik twijfel sterk aan het feit 
of over zulke grote financiële 
belangen waarbij veel overheidsgeld 
betrokken is zo gemakkelijk hier in 
het parlement openheid van zaken 
moet worden gegeven. Er moet 
controle zijn op het regeringsbeleid. 
Een fiasco op dit gebied leidt tot één 
conclusie: De regering weg! Die 
macht hebben wij. Die macht taant 
niet, die is er volledig, alleen wij 
gebruiken deze niet. Dat zou een les 
kunnen zijn. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Sluiting 22.56 uur. 

Lijst van ingekomen stukken 
met de door de Voorzitter ter 
zake gedane voorstel len: 
1. de volgende brieven: 
- een, van de Voorzitter, over een 
Verdrag met Israël (18 5 3 1 , nr. 6) ; 
- een, van de staatssecretaris van 
Justitie, over de positie van illegale 
Surinamers in Nederland (18 600-VI, 
nr. 46) ; 
- een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, de 
heer Van Leijenhorst, over de 
OISOVSO (18321 , nr. 76); 
- een, van de minister van Financiën, 
overADM (18600-IXB, XIII, nr. 52); 
- een, van de minister en de staats-
secretaris van Financiën, over een 
advies van de Raad van State inzake 
het voorstel van wet van het lid 
Kombrink (18 665, nr. 10); 
- een, van de minister van Economi-
sche Zaken, over verleende steun aan 
Nederhorst ( 1 8 6 6 1 , nr. 6); 
- een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Van 
Zeil, over privatisering van de Dienst 
van het IJkwezen (18 843); 
- een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, over onderzoek en 
ontwikkeling (18 600-XIV, nr. 60); 
- een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, over de W S W 
(17 703, nr. 36); 
- een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, over 
naleving reclamebepalingen Omroep-
wet (18 819, nr. 2); 
- een, van de Algemene Rekenkamer, 
over de aanschaf van YPR-765 
voertuigen (18840) ; 

Deze brieven zijn al gedrukt. 

2. de volgende brieven: 
- een, van de Minister-President, 
minister van Algemene Zaken, over 
contacten tussen ambtenaren en 
kamerleden; 
- een, van de staatssecretaris van 
Defensie, de heer Van Houwelingen, 
over zonering vliegbasis Twenthe; 
- een, van de staatssecretaris van 
Vokshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer, ten geleide van 
het rapport 'Object-subsidiëring en 
huurbepaling'; 
- een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, ten 
geleide van een staat van toevoegin-
gen aan de begroting 1984; 
- een, van de Enquêtecommissie, 
ten geleide van een reactie op 
kritische opmerkingen van dr. A. 
Winsemius; 
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De Voorzitter stelt voor deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissie. 

3. de volgende adressen: 
- een, van J. Labordus te Leiden, 
met betrekking tot zijn belasting; 
- een, van A.H. Starmans te Heerlen, 
met betrekking tot vervoerskosten; 
- een, van H.A. Druppers te Utrecht, 
met betrekking tot zijn belasting; 
- een, van mevr. N. Sulejic te 
Amsterdam, met betrekking tot 
overdrachtsbelasting; 
- een, van Th. J . H. Nieste te 
Muiderberg, met betrekking tot zijn 
belastingen; 
- een, van L. J . M. Smits te Oss, met 
betrekking tot rolwisseling; 
- een, van mej. C. Meijer te Raams-
donk, met betrekking tot haar 
belastingen; 
- een, van mevr. H.H. van der Salm 
te 's-Gravenhage, met betrekking tot 
kwijtschelding van belasting; 
- een, van G.S. Mierak te Utrecht, 
met betrekking tot zijn naturalisatie; 
- een, van mevr. Nhan Tran Do te 
Swifterbant, met betrekking tot een 
verzoek om gezinshereniging; 
- een, van H.J. Vastenhout te 
Wolfheze, met betrekking tot 
persoonlijke omstandigheden; 
- een, van P.A.M. Meddens te 
Goirle, met betrekking tot zijn 
belastingen; 
- een, van J. A. Huls te Rosmalen, 
met betrekking tot zijn belastingen; 
- een, van F. T. van RheeteZandvoort, 
met betrekking tot zijn belastingen; 
- een, van H. van der Schaaf te 
Amsterdam, met betrekking tot zijn 
belastingen; 
- een, van mevr. M.H.G. Wijnands te 
Amersfoort, met betrekking tot haar 
belastingen; 
- een, van L. J. Jacobs te Groesbeek, 
met betrekking tot zijn belasting; 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de commissie voor de Verzoek-
schriften. 

4. de volgende brieven e.a.: 
- een, van mevr. A.S. Dresséll, over 
de Tabakswet; 
- een, van het gemeentebestuur van 
Landsmeer, t.g.v. een motie inzake 
het behoud van de A.D.M.; 
- een, van C. Stadt, over zijn 
uitkering; 
- een, van het gemeentebestuur van 
Sneek, t.g.v. een motie inzake 
kievitseieren; 
- een, van de NCIB, over B.T.W. en 
beunhazerij; 

- een, van P. Brouwer, over de 
kraakbeweging; 
- het jaaroverzicht 1984, van het 
gemeentebestuur van Schagen; 
- een, van de VOA, over de BKR; 
- een, van J.E. Claproth, over RSV 
en A D M ; 
- een, van de Oudheidkundige 
Vereniging De Graafschap, t.g.v. een 
motie; 
- een, van het gemeentebestuur van 
Hulst, over de voorgenomen sluiting 
van het St. Liduinaziekenhuis te 
Hulst; 
- een, van R. van Delsen, over 
vragen aan kamerleden; 
- een, van de SVR, over mogelijke 
onregelmatigheden bij de Bedrijfsver-
eniging voor de Gezondheid, Geeste-
lijke en Maatschappelijke Belangen 
te Zeist; 
- het jaarverslag 1982, van de 
Buitengewone Pensioenraad; 
- een telex, van de vrouwenorganisa-
ties van PvdA, W D , D'66, PPR en 
PSP, over de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen; 
- het rapport 'Wijkteampolit ie', van 
he tWODC; 
- een, van de Werkgroep Kerk en 
Bedrijfsleven, over RSV; 
- een, van 'Vrienden van Den Haag', 
over de Hofvijver-garage; 
- een, van de Stuurgroep Ontwikke-
lings Projecten, over het overleg 
tussen het kabinet en de proefgebie-
den; 
- een, van dr. A. Winsemius, over 
RSV; 
- een, van de Vereniging van 
Socialistische Marokkanen, over een 
uitspraak van de rechtbank; 
- een, van mevr. CA . Klooster, over 
de doodstrafinvoering; 
- een, van Kobe Oser, over de dood 
van Arnold Ap; 
- een motie van het gemeentebestuur 
van Wonseradeel, inzake bezuinigin-
gen op de uitkeringen; 
- een, van het gemeentebestuur van 
Wierden, over de viering bevrijdings-
dag 1985; 
- een, van W.S.M. Fakkeldij, over 
kernenergie; 
- een motie van het gemeentebestuur 
van Mill en St. Hubert, inzake de 
opheffingsnorm van scholen voor 
voortgezet onderwijs; 
- een, van Mw. M. E. van Noort, over 
haar maatschappelijke situatie. 

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