
44ste vergadering Donderdag 31 januari 1985 

Aanvang 10.15 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 115 leden, te 
weten: 

Alders, Van Baars, Beckers-de Bruijn, 
De Beer, Beinema, Van den Bergh, 
De Boer, De Boois, Borgman, 
Braams, Brouwer, Buikema, Brugge-
man, Castricum, Couprie, Dales, G. 
C. van Dam, Dees, Van Dijk, 
Dijkman, Dijkstal, Van der Doef, 
Dolman, Engwirda, Ernsting, Van Erp, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, 
Franssen, Frinking, Gerritse, De 
Grave, Groenman, Gualthérie van 
Weezel, Van Heemskerck Pillis-Duve-
kot, Hennekam, Herfkens, Hermans, 
Hermes, Hermsen, Van lersel, 
Jacobse, Janmaat-Abee, Joekes, 
Jorritsma-Lebbink, Kamp, Keja, Knol, 
De Kok, Konings, Van der Kooij, De 
Korte, Korthals, Kosto, Kraaijeveld-
Wouters, Laning-Boersema, Lank-
horst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, Leijnse, Van der Linden, 
Linschoten, Mateman, Meijer, Metz, 
Mik, Moor, Müller-van Ast, Niessen, 
Van Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijpels, 
Van Noord, Nypels, Van Ooijen, 
Oomen-Ruijten, Paulis, Poppe, De 
Pree, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Van Rey, Rienks, Van Rossum, Van 
der Sanden, Schartman, Schutte, 
Van der Spek, Stemerdink, Tazelaar, 
Terpstra, Tommei, Toussaint, 
Ubels-Veen, Ter Veld, Veldhoen, Te 
Veldhuis, De Visser, Van der Vlies, 
Van Vlijmen, Voorhoeve, Vos, B. de 
Vries, K. G. de Vries, Wagenaar, 
Wallage, Weijers, Weisglas, Wessel-
Tuinstra, Wiebenga, Willems, 
Wolters, Wöltgens, Worrell en 
Zijlstra, 

en de heren Van den Broek, minister 
van Buitenlandse Zaken, De Ruiter, 
minister van Defensie en De Graaf, 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

De Voorzitter: Ingekomen zijn 
berichten van verhindering van de 
leden: 

Den Uyl, wegens verblijf buitenslands; 

Evenhuis en Krajenbrink, wegens 
ziekte; 

Van der Burg en Andela-Baur, 
wegens bezigheden elders; 

Nijland, wegens familie-omstandighe-
den; 

Vos, Oomen-Ruijten en Lauxtermann, 
alleen voor het eerste deel van de 
vergadering, wegens bezigheden 
elders; 

Borgman, voor de middag- en 
avondvergadering, wegens bezighe-
den elders. 

Deze berichten worden voor kennis-
geving aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Nadere wijziging van de Algeme-
ne Ouderdomswet , de Algemene 
W e d u w e n - en Wezenwet , de 
Algemene Kinderbijslagwet, de 
Algemene W e t Bijzondere 
Ziektekosten en de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet 
(invoering gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de 
Algemene Ouderdomswet 
alsmede aanpassing van de 
overige volksverzekeringen) 
(18515) 

en van: 
- de motie-Groenman over de 
toekomstige vormgeving van de 
AOW (18 515, 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 bijstandsverzekerin-
gen (18515, nr. 22). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen is een 

onderwerp dat ook mijn ambtgenoot 
mevrouw Kappeyne van de Coppello 
zeer ter harte gaat. Niemand zal zich 
hierover verbazen gezien de inhoud 
van haar portefeuille. Zij kan hier 
helaas wegens ziekte niet aanwezig 
zijn. Ik zal dan ook graag namens 
haar antwoorden op de eerste 
termijn van de zijde van de Kamer. 

Eind verleden jaar is de verzelfstan-
diging van de premieheffing krachtens 
alle volksverzekeringen gerealiseerd. 
Vandaag is het wetsontwerp aan de 
orde over de verzelfstandiging van de 
uitkeringsrechten ingevolge de AOW. 
Het zou zeker mijn voorkeur hebben 
gehad, de uitkeringskant en de 
premiekant van de gelijke behandeling 
gelijktijdig hier te behandelen. Ik heb 
dat ook al eerder gezegd. Tijdnood 
dwong mij evenwel, deze Kamer voor 
te stellen, aan de verzelfstandiging 
van de premieheffing voorrang te 
verlenen en het oorspronkelijke 
wetsvoorstel dan ook te splitsen. 

Met het voorstel dat nu aan de 
orde is, wordt uiteindelijk de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
ingevolge de Algemene Ouderdoms-
wet gerealiseerd. In de AWBZ, de 
AKW en de AAW is geen sprake van 
een discriminatie naar geslacht, 
terwijl voor de AWW, de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet, die 
overigens niet onder de derde 
EG-richtlijn valt, een gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen is 
aangekondigd. Een adviesaanvrage 
aan de SER en de Emancipatieraad 
over onder meer de introductie van 
een weduwnaarspensioen is in de 
loop van dit jaar te verwachten. 

Ik denk dat het niet nodig is, lang 
stil te staan bij de aanleiding voor het 
wetsontwerp dat nu in discussie is. 
Als lid van de Europese Gemeen-
schappen heeft de Nederlandse 
wetgever zich verplicht, het beginsel 
van gelijke behandeling op het 
terrein van de sociale zekerheid in te 
voeren. Ook los van de richtlijn in 
EG-verband heeft het kabinet die 
gelijke behandeling echter tot zijn 
eigen beleidsdoelstelling gemaakt. 
Verschillende woordvoerders hebben 
daarop terecht de aandacht geves 
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t igd. Daarom zijn voor mij de 
vorderingen die de andere Europese 
landen maken met hun aanpassing 
van de sociale-zekerheidswetgeving 
aan de derde EG-richtlijn van minder 
belang. Dit zeg ik met name in 
antwoord op een vraag van de heer 
Leerling. 

De huidige AOW houdt onvoldoen-
de rekening met de veranderende 
maatschappelijke opvattingen over 
de rol van man en vrouw in onze 
samenleving. Het stelsel van sociale 
zekerheid dient met die ontwikkeling 
mee te gaan. Ik constateer dat het 
uitgangspunt van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de AOW 
vrij algemene steun ondervindt in 
deze Kamer. Alleen over de wijze 
waarop aan die gelijke behandeling 
gestalte wordt gegeven, wordt zeer 
uiteenlopend gedacht. 

Een aantal sprekers heeft een 
tamelijk fundamentele beschouwing 
gehouden over de AOW als oudedags-
voorziening in Nederland. Hoewel ik 
daarop ook al in de schriftelijke 
voorbereiding uitvoerig ben ingegaan, 
wil ik ook nu die beschouwingen niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Mevrouw Ter Veld legt de nadruk op 
de minimum-bestaansgarantie die de 
AOW als een volksverzekering biedt. 
Voorstellen om de AOW te koppelen 
aan het gewerkt hebben, wijst zij 
daarom ook van de hand. Ik ben het 
op dit punt geheel met haar eens. 

Mevrouw Ter Veld wees vervolgens 
op de relatie met de plannen in het 
kader van de stelselherziening. Zij 
stelde dat een AOW-model van 
gelijke rechten op pensioen gepaard 
moet gaan met een actief beleid, 
gericht op inkomensverwerving en 
bescherming van dat inkomen vóór 
het vijfenzestigste levensjaar. Ik wijs 
mevrouw Ter Veld er in dit verband 
op dat wat de inkomensbescherming 
betreft vrijwel alle sociale-verzeke-
ringsregelingen gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen kennen. Voor de 
WWV zullen wij op zeer korte termijn 
nadere voorstellen bij de Kamer 
indienen. In het kader van de 
stelselherziening is het bevorderen 
van de emancipatiedoelstellingen 
een van de centrale uitgangspunten 
van ons beleid. 

Wat de inkomensverwerving 
betreft wijs ik op de eerste en de 
tweede EG-richtlijn, waaraan ook 
Nederland uitvoering heeft gegeven 
In het onlangs verschenen conceptbe 
leidsplan emancipatie is aangegeven 
hoe het kabinet zijn doelstelling, 

namelijk het bevorderen van de 
economische zelfstandigheid van 
individuen, wenst te realiseren. 

Mevrouw Ter Veld stelde terecht 
dat onze samenleving zich thans 
bevindt in een overgangsfase tussen 
het traditionele gezinsmodel en een 
model waarbij meer en meer vrouwen 
en mannen zowel aan de betaalde 
arbeid zullen deelnemen als thuis 
onbetaalde arbeid zullen verrichten. 
Ik ben het met haar eens dat het 
sociale-zekerheidsstelsel deze 
ontwikkeling niet mag tegengaan of 
frustreren. Het regeringsbeleid is 
daarop ook gericht. Waar zich 
belemmeringen voordoen, dienen zij 
juist te worden weggenomen. 

Ik constateer met genoegen dat 
het huidige regeringsvoorstel niet 
afwijkt van hetgeen de Partij van de 
Arbeid zich van de AOW op middel-
lange termijn voorstelt. Mevrouw Ter 
Veld ziet als een verschil tussen de 
regering en haar fractie dat de Partij 
van de Arbeid er met kracht aan wil 
werken dat ieder individu een eigen 
inkomen of een eigen uitkeringsrecht 
heeft. Een toeslagsituatie kan dan op 
lange termijn een uitzondering 
vormen. Ik zie niet in dat er in dat 
opzicht een wezenlijk verschil is 
tussen haar benadering en de onze. 
Ook het regeringsbeleid is erop 
gericht, barrières die een grotere 
arbeidsparticipatie van vrouwen in de 
weg staan, te slechten. 

Ook ik hoop dat in de toekomst 
steeds minder toeslagen nodig zullen 
zijn. Daarbij is de economische 
ontwikkeling een belangrijke factor. 
Ik zeg dit mede in antwoord op een 
vraag van mevrouw Groenman. Ik 
hoop dat mijn reactie voldoende 
reden tot vertrouwen geeft ten 
aanzien van deze benaderingswijze 
van het kabinet. 

Het verheugt mij dat het CDA zich 
bij monde van de heer Buikema in 
grote lijnen met het voorstel kan 
verenigen. De heer Buikema was 
overwegend positief in zijn bijdrage. 
Ik heb daarvoor uiteraard waardering, 
ook al begrijp ik uit zijn verhaal dat 
hij hier en daar een paar kritische 
kanttekeningen moest plaatsen. Ik 
kom daarop uiteraard nog terug. 

Ook de heer Linschoten acht 
aanpassingen in de AOW noodzakelijk 
om recht te doen aan het uitgangspunt 
van gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen. Het gezinsmodel acht hij 
verouderd. Hij beoordeelt het positief 
dat door het wetsontwerp de directe 
discriminatie van vrouwen wordt 
weggenomen. Ook constateert hij 

dat de regeringsvoorstellen niet 
strijdig zijn met de derde EG-richtlijn. 
Hij wenst echter verder te gaan dan 
de verzelfstandiging die in het 
wetsontwerp ligt opgesloten. Ook op 
die punten kom ik straks uitgebreid 
terug. 

De fractie van D'66, bij monde van 
mevrouw Groenman, onderschrijft 
evenzeer het karakter van de AOW 
met een minimumbehoeftefunctie en 
met een opbouwfunctie. Mevrouw 
Groenman benadrukt ook, dat de tijd 
waarin de AOW tot stand kwam, een 
andere was dan de huidige. Zij wenst 
aan dit wetsvoorstel een tijdelijk 
karakter te geven. Nu is geen enkele 
wet voor de eeuwigheid bedoeld, 
maar ik verwacht toch dat wij met de 
huidige voorstellen een stelsel 
creëren waarmee wij een hele tijd 
voort kunnen. 

De heer Willems, mevrouw 
Brouwer en mevrouw Beckers 
erkennen wel dat met de huidige 
voorstellen recht wordt gedaan aan 
de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen. Zij allen wensen echter 
verder te gaan en pleiten voor 
verdergaande voorstellen, namelijk 
uitgaande van een volstrekte individu 
alisering van de uitkeringsrechten. 
Toeslagregelingen achten zij verwer-
pelijk. 

De heer Schutte stelt, naar mijn 
mening terecht, dat de AOW niet het 
karakter van een basisvoorziening te 
boven behoort te gaan. Hij stelt dat 
de veranderingen in onze samenleving 
niet van dien aard zijn dat deze 
zouden nopen tot een ander 
AOW-systeem. Hij acht het gezinsmo-
del nog steeds te hanteren. Van een 
veranderend samenlevingspatroon 
verwacht hij niet veel. De heer 
Schutte en ook andere woordvoerders 
wijzen het regeringsbeleid af dat 
erop is gericht dat ieder individu zijn 
of haar eigen inkomen verdient. Dat 
leidt volgens de heer Schutte naar 
een verdergaande individualisering 
van de samenleving. Hij ziet dan ook, 
anders dan de derde richtlijn, geen 
reden om het AOW regime als 
zodanig te wijzigen. 

Mijnheer de Voorzitter, ik wil erop 
wijzen dat het objectief vast te 
stellen valt dat de AOW discrimine-
rend is ten opzichte van vrouwen. Ik 
heb al eens eerder opgemerkt dat het 
feit dat sommigen het niet als 
discriminerend ervaren daar niets 
aan af doet. Voorts denk ik dat het 
regeringsbeleid, gericht op de 
ontplooiing en gelijke kansen van alle 
individuen, niet bedreigend is voor 
diegenen die bestaande rolpatronen 
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wensen te handhaven. Zij worden 
immers op dat moment toch niet 
gedwongen om dat patroon op te 
geven? De heer Schutte acht ons 
toeslagensysteem gekunsteld. Hij 
stelt - dat kan ik niet bestrijden - dat 
dit wel eens kan ingaan tegen de 
belevingswereld van sommige 
personen. Zijn opmerking over een 
sekseneutraal kostwinnerschap in de 
AOW is mij eerlijk gezegd niet geheel 
duidelijk geworden. Bij de AOW is 
dat nimmer overwogen en ik zie ook 
niet goed in hoe dit eventueel zou 
dienen te geschieden. 

De heer Leerling wijst ook op de 
minimum-behoeftefunctie van de 
AOW. Hij noemt de AOW een 
voorbeeld van het tweetrajectenstel-
sel. Voor de beantwoording van zijn 
vraag of ik een tweetrajectenstelsel 
elders in de sociale verzekeringen 
denkbaar acht, verwijs ik naar de 
discussie over de stelselherziening. 
Daar is het tweetrajectenstelsel 
uitgebreid aan de orde geweest, 
maar overigens afgewezen. De keuze 
van het kabinet is daarom gevallen 
op het zogenaamde loondervingssys-
teem met daarachter een vangnet. 

Ook de heer Leerling wenst het 
gezinsmodel niet af te wijzen. Ik ben 
hierop in mijn antwoord aan de heer 
Schutte reeds ingegaan. Verder 
verwijs ik naar de schriftelijke 
voorbereiding van het wetsontwerp 
dat nu in discussie is, waarin op zijn 
visie uitgebreid is gereageerd. Dit 
geldt ook voor het betoog van de 
heer Van der Vlies over de zaak die 
nu aan de orde is. 

Ik meen te mogen constateren, dat 
ook de heer Van der Vlies in grote 
lijnen een soortgelijke kritische 
benadering geeft ten aanzien van 
deze voorstellen. Naar mijn mening is 
er een volstrekte vrije keuze voor 
mensen om het model van samenle-
ven te kiezen die het beste past bij 
hun eigen opvattingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Over de 
vormgeving van de gelijke behande-
ling heb ik uiteenlopende opvattingen 
in de discussie mogen registreren. 
Het door het kabinet voorgestelde 
systeem van basispensioenen en 
toeslagen zal volgens de opvatting 
van de een onvoldoende tegemoet 
komen aan de volstrekte individuali-
sering, terwijl het systeem voor de 
ander reeds te ver gaat in de richting 
van individualisering. 

Het voorstel houdt in, dat iedere 
gehuwde pensioengerechtigde een 
basispensioen van 50% van het netto 
minimumloon ontvangt op zijn of op 

haar 65-jarige leeftijd. Heeft deze 
pensioengerechtigde, hetzij man 
hetzij vrouw, nog een jongere partner 
te onderhouden, dan bestaat 
aanspraak op een toeslag van 
maximaal 50% totdat ook deze 
partner 65 jaar is geworden. 

Voor ongehuwden verandert er 
overigens niets. Zij blijven 70% 
behouden van het minimumloon. 
Naar mijn mening wordt met dit 
systeem, op hoofdlijnen gesteund 
ook door de Sociaal Economische 
Raad, recht gedaan aan het beginsel 
van gelijke behandeling van man en 
vrouw in de AOW. Ik word in deze 
mening ook door de discussie in deze 
Kamer bevestigd. Op deze manier 
wordt naar de mening van het 
kabinet ook de oudedagsvoorziening 
op minimumniveau het beste 
gegarandeerd. In de AOW wordt 
thans bij de bepaling van de hoogte 
van het ouderdomspensioen uitdruk-
kelijk rekening gehouden met de 
behoefteverschillen tussen pensioen-
gerechtigden. Dit behoefte-element 
blijft in het kabinetsvoorstel ten volle 
aanwezig. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu de 
diverse suggesties bespreken uit de 
eerste termijn van de Kamer. Ik meen 
daarbij drie hoofdthema's te kunnen 
onderscheiden: ten eerste het al of 
niet introduceren van een volledige 
individualisering; ten tweede de 
gelijke behandeling van gehuwd en 
ongehuwd samenwonenden en ten 
derde de concrete invulling en 
afbakening van de toeslagregeling. 

Wat betreft het eerste punt - de 
volledige individualisering - achten 
de heer Willems, mevrouw Groenman, 
mevrouw Beckers en mevrouw 
Brouwer het noodzakelijk om het 
uitkeringssysteem volstrekt te 
individualiseren. Ook mevrouw Ter 
Veld geeft hieraan de voorkeur, zij 
het op langere termijn en afhankelijk 
van de maatschappelijke ontwikkelin-
gen. De heer Wil lems heeft met 

• betrekking tot deze zaak een motie 
ingediend. In deze benadering gaat 
het om een basispensioen van 70% 
voor iedere pensioengerechtigde, 
zonder enige vorm van toeslag. In dit 
systeem wordt derhalve geen 
onderscheid gemaakt in behoefte van 
verschillende categorieën van 
pensioengerechtigden. 

Laat ik voorop stellen, dat de derde 
richtlijn niet een bepaalde vorm, dus 
ook niet de individualisering, voor-
schrijft als uitwerking van de gelijke 
behandeling. De tekst noch de 
ontstaansgeschiedenis geven 
daaraan steun. Het kabinet heeft 

tegen dit systeem overwegende 
bezwaren. Ik noem in dit verband 
vooral de minimumbehoeftefunctie, 
die centraal staat in de AOW. 

Ik wijs tevens op de financiële 
gevolgen die optreden als zo'n 
voorstel zou worden overgenomen. 

Twee aspecten hebben betrekking 
op de minimum-behoeftefunctie in 
de AOW. Indien de gehuwde 
pensioengerechtigde een jongere 
echtgenoot ten laste heeft, zou in de 
eerste plaats 70% voor hen te samen 
onvoldoende zijn om gezien ons 
sociaal minimum, van dat inkomen, 
rond te kunnen komen. Een tijdelijke 
toeslag van 30% blijft dan in dit geval 
noodzakelijk. Het kabinet is van 
oordeel dat de pensioengerechtigde 
niet genoodzaakt mag worden een 
beroep op bijstand te moeten doen. 
De persoon dient voldoende bescher-
ming te vinden in de AOW zelf. 

In de tweede plaats zal, nadat de 
jongere echtgenote ook 65 jaar 
geworden is, in dat gezin 140% aan 
ouderdomspensioen binnenkomen. Ik 
vind dat wij in de AOW, gezien de 
stand van de huidige maatschappelij 
ke ontwikkelingen, aan de uitkerings-
kant moeten blijven uitgaan van de 
besparende werking van het geza-
menlijk gevoerde huishouden. Dat is 
typisch de minimum-behoeftefunctie, 
ook in het kader van de AOW. Een 
gezamenlijk ouderdomspensioen van 
140% voldoet in onze visie daaraan 
niet. In de AOW ontbreekt het 
equivalentiebeginsel op grond 
waarvan aan de uitkeringskant 
dezelfde mate van individualisering 
zou moeten bestaan als aan de 
premiekant, zoals de heer Linschoten 
meent. Bij de behandeling van het 
wetsontwerp over de verzelfstandi-
ging van de premieheffing hebben wij 
daarover uitgebreid gesproken. 

Het tweede hoofdbezwaar tegen 
deze vergaande vorm van individuali-
sering - zoals met name de heer 
Willems bepleitte - acht ik de 
financiële consequenties van een 
dergelijk systeem. Deze financiële 
consequenties zijn van overwegende 
aard. De heer Willems is in eerste 
termijn uitgebreid ingegaan op een 
mogelijke financiële haalbaarheid van 
een geïndividualiseerd 70% systeem. 
Ook in de schriftelijke stukken is dit 
uitgebreid aan de orde geweest, 
waarbij van mijn kant steeds gepoogd 
is een zo volledig mogelijk inzicht in 
alle effecten van het door de heer 
Willems en anderen bepleite systeem 
te geven. 

Ik wil ook nu op een aantal punten 
nader ingaan. De heer Willems 
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brengt drie aspecten naar voren waar 
volgens hem inverdieneffecten te 
verwachten zijn. Allereerst de 
kwestie van de ziektekostenpremie. 
Zoals ook in de memorie van antwoord 
bij dit wetsontwerp is gesteld, moet 
hier sprake zijn van een misverstand. 
Het feit dat iedere gepensioneerde 
individueel ziektekostenpremie kan 
betalen in een 70%-systeem ontken 
ik niet. 

Ook niet dat deze premie hoger 
zou kunnen zijn dan nu het geval is. 
Echter ten gevolge van de netto-netto-
koppeling leidt elke verhoging van de 
premie automatisch tot een hoger 
bruto AOW-pensioen. Dientengevolge 
zijn de extra premieopbrengsten 
exact gelijk aan de extra kosten die 
daardoor ontstaan. Via deze weg valt 
dus geen verlichting van de financie-
ringsproblematiek te verwachten. 

Als tweede punt bracht de heer 
Willems de kosten van de bijzondere 
bijstandsverlening naar voren. Dit 
bedrag is, zoals ook in de schriftelijke 
stukken vermeld is, niet nader te 
kwantificeren maar kan geacht 
worden begrepen te zijn in het 
bedrag van 200 min. inverdieneffec-
ten zoals dat in de stukken is 
aangegeven. 

Dit bedrag is immers naar boven 
afgerond. Het bedrag dat wel 
gekwantificeerd kan worden, betreft 
de te kwantificeren inverdieneffecten 
a 190 min. en wel 155 min. voor 
huursubsidie, 30 min. voor de 
eenmalige uitkering en 5 min. in het 
kader van de AWBZ. 

Het laatste deel van het betoog 
van de heer Willems handelde over 
de inverdieneffecten in het kader van 
de bejaardenoorden. Hoewel 
precieze kwantificering door mij niet 
mogelijk is, kan het inverdieneffect 
hiervan, uitgaande van de door de 
heer Willems genoemde 20.000 
gehuwden, maximaal 150 min. 
bedragen. Daarbij is ervan uitgegaan 
dat de volle 40% verhoging van de 
gezamenlijke AOW naar de bejaarden-
oorden zal toevloeien. Dit lijkt mij 
overigens niet geheel waarschijnlijk. 
Bovendien draagt de geïsoleerde 
benadering van de inverdieneffecten 
het risico in zich dat zich allerlei 
dubbeltellingen voordoen. 

Vervolgens suggereert de heer 
Willems dat bij een uitkeringssysteem 
van 70% op de administratiekosten 
meer bespaard zou kunnen worden 
dan door mij is geraamd, te weten 
een bedrag van 10 a 1 5 min. Ik wijs 
deze veronderstelling van de hand. 

Ook in een zo schijnbaar eenvoudig 
systeem moeten de gegevens van 
alle uitkeringsgerechtigden - en bij 
gehuwden zowel van de man als van 
de vrouw - administratief verwerkt 
en bijgehouden worden. Elke maand 
opnieuw moeten de betalingen 
worden verricht. Bovendien is het zo 
dat van de totale administratiekosten 
van de AOW in 1984 van circa 130 
min. - bij een omzet van ongeveer 22 
mld. - bijna de helft bestemd is voor 
de premie-inning. Het resterende 
bedrag is zonder meer nodig om het 
apparaat van de Sociale verzekerings-
bank en van de raden van arbeid ook 
bij een 70%-systeem draaiende te 
kunnen houden. 

Nadat ik op de verschillende 
punten afzonderlijk ben ingegaan, wil 
ik de Kamer het volgende plaatje 
voorhouden. Alle plussen en minnen 
optellend, inclusief de door de heer 
Willems voorgestelde afschaffing van 
de maximumpremiegrens, en er 
bovendien van uitgaande dat de 
inverdieneffecten op de rijksbegroting 
door middel van rijksbijdragen 
volledig ten goede komen aan het 
ouderdomsfonds, kom ik tot het 
volgende totale beeld. Het extra te 
financieren saldo in de sociale 
zekerheid bedraagt ruim 1,1 mld. In 
het eerste jaar van de invoering komt 
daar nog eens 600 min. bij vanwege 
een aanvulling van de reserve, ook 
wel financieringskosten geheten. 
Deze moeten immers wel een keer 
uit de premies opgebracht worden. 
Zij kunnen niet geheel buiten beeld 
blijven. 

Voor de fondspositie van de AOW 
en daarmee voorde inkomenspolitieke 
verhoudingen is het van belang dat 
een groot deel van de extra premie-
opbrengst - bijna 900 min. - niet 
terecht komt bij de AOW, maar bij de 
overige volksverzekeringen. Aange-
zien er geen rijksbijdragen meer 
worden gegeven aan de volksverze-
keringen, kan dit bedrag ook niet 
naar het ouderdomsfonds worden 
doorgesluisd. Het te financieren 
saldo voor de AOW bedraagt 
derhalve 2 mld. en 2,7 mld. in het 
eerste jaar. Dit effect wordt merkbaar 
in de door de werknemers op te 
brengen AOW-premie. De AOW pre-
mieverhoging bedraagt dan 1 
procentpunt en in het eerste jaar 
zelfs 1,35 procentpunt. 

Het verschil met de in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
gepresenteerde tabel is gelegen in 
het nu veronderstelde inverdieneffect 
bij de bejaardenoorden. Over de 

hoogte daarvan heb ik overigens nog 
wel de nodige twijfels. 

Daarnaast treedt in de door de 
werkgevers gefinancierde fondsen, 
zoals de AKW, de AAW en de AWBZ, 
een verlichting op die resulteert in 
een gezamenlijke premiedaling van 
0,4 procentpunt. Ook de door de 
werknemers gefinancierde AWW 
heeft nog een klein voordeeltje. Dat 
kan leiden tot een premiedaling van 
0,05 procentpunt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een resumé. Voor werknemers zal 
zich een premiestijging voordoen van 
bijna 1 procentpunt en 1,3 procent-
punt in het jaar van invoering. Voor 
werkgevers zal zich een daling 
voordoen van ongeveer 0,4 procent-
punt. 

Het lijkt mij dat dergelijke effecten 
meer dan prohibitief zijn voor de 
invoering van een volstrekt geïndivi-
dualiseerde 70%-uitkeringssystema-
tiek. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er 
voorts behoefte aan in dit verband 
nog eens te herhalen dat individuali-
sering op basis van een dergelijk 
systeem ook naar mijn mening de 
feitelijke bestaande onderlinge 
verantwoordelijkheid voor elkaar 
ontkent en dat voorts geen rekening 
wordt gehouden met de besparende 
werking van een gezin die tot 
uitdrukking komt in de minimumbe-
hoeftefunctie van de AOW. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
te spreken over het tweede thema 
dat ik reeds aan het begin van mijn 
betoog noemde: de gelijkstelling van 
gehuwden met ongehuwd samenwo-
nenden. Door verschillende woord-
voerders is erop aangedrongen, dat 
gehuwden en ongehuwd samenwo-
nende bejaarden gelijk moeten 
worden behandeld. De invulling en 
de waardering daarvan lopen echter 
sterk uiteen. Het kabinet heeft ook 
deze gelijke behandeling tot inzet van 
het beleid gemaakt. Maar dezelfde 
behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden kan naar 
mijn mening niet geïsoleerd worden 
bekeken in het kader van de AOW. 

Er zal in ieder geval een wettelijke 
regeling moeten worden getroffen 
die voor het gehele terrein van de 
sociale zekerheid dient te gelden. 
Aan de voorbereiding van die 
regeling wordt op ons departement 
met voortvarendheid gewerkt. Er 
dienen nog wel een aantal principiële 
beslissingen te worden genomen. 
Daarbij zullen de ervaringen met de 
fiscale invulling van die gelijke 
behandeling worden betrokken. 
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Ik wil overigens specifiek ten 
aanzien van de AOW nog opmerken, 
dat de huidige ongelijkheid vaak 
wordt uitgelegd als een voordeel 
voor samenwonenden. Die ontvangen 
namelijk twee keer de bewuste 70%. 
Als beide partners 65 jaar of ouder 
zijn, is dat inderdaad het geval. 
Tegenover dit positieve aspect staat 
in de huidige regeling een negatief 
aspect: de ongehuwde pensioenge-
rechtigde kan geen aanspraak op een 
toeslag maken, terwijl hij of zij wel 
een jongere partner te onderhouden 
kan hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook de 
uitvoeringstechnische aspecten 
vergen nog de nodige ti jd. Toch 
verwacht ik dat een nieuwe regeling 
met ingang van 1 januari 1986 kan 
worden doorgevoerd. De heer 
Buikema had liever gezien dat een en 
ander in dit wetsontwerp al zou zijn 
geregeld. Ik hoop dat ik hem duidelijk 
heb kunnen maken dat zulks helaas 
op dit moment nog niet het geval kan 
zijn. 

Wel wil ik opmerken dat bij de nog 
te treffen maatregelen ook de thans 
geldende regel, dat wanneer twee 
bejaarden trouwen zij elk een 
ongehuwdenpensioen houden, zal 
worden beëindigd, uiteraard met 
bescherming van de reeds ingegane 
pensioenen. 
Ik zeg dit laatste ook naar aanleiding 
van een opmerking van de heer 
Willems. 

Het kabinet heeft er de voorkeur 
aan gegeven, deze kwesties integraal 
aan te pakken. 

De heer Schutte (GPV): De staats-
secretaris zegt, dat hij verwacht dat 
het per 1 januari 1986 kan worden 
gerealiseerd. Dat is optimistischer 
dan in de schriftelijke voorbereiding, 
toen sprak hij namelijk van 'op zijn 
vroegst'. De staatssecretaris zegt 
ook, dat het kabinet de zaak integraal 
wil bekijken in het kader van de hele 
sociale zekerheid. Moet ik hieruit 
afleiden, dat de staatssecretaris 
redenen heeft om aan te nemen dat 
de gelijke behandeling op het gehele 
terrein van de sociale zekerheid per 1 
januari 1986 kan worden gereali-
seerd? 

Staatssecretaris De Graaf: Daar ga 
ik zeker van uit. In antwoord op een 
aantal mondelinge vragen van de 
Kamer heb ik daarover al het nodige 
gezegd. Een nadere uiteenzetting 
daarover is gegeven in de toelichting 
op het wetsvoorstel gelijke behande 
ling man en vrouw in de WWV. Ik 

hoop dat dit voorstel zo snel mogelijk 
bij de Kamer kan worden ingediend. 
Ik denk overigens ook dat dit wel zal 
lukken. Ons beleid is er in ieder geval 
op gericht, die doelstelling te halen. 

De heer Schutte (GPV): Ik begrijp 
nu, dat u sinds het uitbrengen van 
het eindverslag extra maatregelen 
heeft genomen om die datum van 1 
januari 1986 veilig te stellen. 

Staatssecretaris De Graaf: In het 
eindverslag werd die verwachting 
inderdaad nog niet uitgesproken. Er 
was sprake van 'op zijn vroegst'. Het 
feit dat ik nu spreek van een verwach-
t ing, betekent inderdaad dat wij alles 
op alles zullen zetten om dit punt 
gerealiseerd te krijgen. Dit is namelijk 
een zaak die nog in wetten moet 
worden geregeld, naast de stelselwij-
ziging. Ik erken dat wij veel te doen 
hebben. Men weet echter dat wi j , als 
dat moet, snel proberen te werken. 

De heer Wi l lems (PSP): De staats-
secretaris zegt dat de bestaande 
pensioenen van ongehuwd samenwo-
nenden in ieder geval worden 
beschermd; die gaan dus niet terug 
van pakweg f 2000 naar f 14000 per 
maand. Hij wil dat echter wel doen 
voor mensen die vanaf dat moment 
onder de regeling voor ongehuwd 
samenwonenden vallen, waarvoor wij 
nog een wetsvoorstel krijgen. Is dit 
echter niet juist de omgekeerde 
wereld van individualisering? Mensen 
die nu individueel, dus onafhankelijk 
van elkaar, een uitkering krijgen, 
worden in het systeem van de 
staatssecretaris juist weer van elkaar 
economisch afhankelijk gemaakt. Dat 
is toch in strijd met de derde richtlijn? 
Ik denk dat de staatssecretaris 
daarover ook met de EG moeilijkheden 
krijgt. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk 
dat niet. Het is in strijd met hetgeen 
de heer Willems beoogt met zijn 
volstrekte vorm van individualisering 
op basis van 70%. Ik onderschrijf zijn 
betoog dan ook niet. De reden 
daarvan heb ik zoeven uitvoerig 
uiteengezet. Het is echter volstrekt 
niet in strijd met de Europese 
richtlijn. Integendeel. De Sociaal-Eco-
nomische Raad heeft ook een positief 
advies uitgebracht. Het is de beleids-
doelstelling van de regering om het 
ook in die zin te realiseren. Het is niet 
onze bedoeling om die rechten terug 
te nemen. Dat probeerde ik onder 
woorden te brengen. 

De heer Wi l lems (PSP): U gaat nu 
bestaande wetgeving voor ongehuwd 
samenwonenden - wetgeving die 

redelijk geïndividualiseerd is -
terugdraaien en dat is in strijd met de 
derde richtlijn. Daarin wordt wel een 
vooruitgang in wetgeving toegestaan, 
maar geen teruggang. Ik dacht dat 
de regering beoogde, ook op lange 
termijn tot een volstrekte individuali-
sering over te gaan. Met het wetsvoor-
stel dat de staatssecretaris nu 
voorstelt voor 1 januari 1986, doen 
wij voor een bepaalde groep uitke-
ringsgerechtigden in feite weer een 
stap terug. Dat lijkt mij in strijd met 
de derde richtlijn. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is 
volgens uw interpretatie in strijd met 
die derde richtlijn. Ik deel die 
opvatting niet en ik probeerde dat 
ook duidelijk te maken. Wij menen 
het advies van de SER op dit punt te 
moeten overnemen. 

De heer Leerling (RPF): Ik proef uit 
de woorden van de staatssecretaris, 
dat hij niet ontkent dat er een 
duidelijk verschil is tussen ongehuwd 
en gehuwd samenlevenden, wat de 
AOW-pensioenen betreft. Hij vindt de 
situatie echter kennelijk minder 
onrechtvaardig dan zijn voorgangster, 
mevrouw Dales. Bij de begrotingsbe-
handeling van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid voor 1 982 heeft zij 
duidelijk gezegd, dat op zeer korte 
termijn aan deze onrechtvaardige 
situatie een einde zou worden 
gemaakt. 

De staatssecretaris gaat nu 
inderdaad iets verder dan in de 
schriftelijke voorbereiding. Hij zegt 
nu dat het per 1 januari 1986 
geregeld moet kunnen zijn; daarover 
is hij optimistisch. Als dit niet lukt, is 
de staatssecretaris dan bereid om in 
dit kalenderjaar maatregelen te 
nemen, opdat in elk geval aan deze 
onrechtvaardige situatie een eind 
wordt gemaakt? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik wil die 
vraag graag bij de afweging en de 
besluitvorming over die zaak meene 
men. Ik weet niet of je een en ander 
daarvan kunt isoleren. Ik heb zojuist 
al gezegd dat wij er de voorkeur aan 
geven om het in een breder kader te 
realiseren, omdat het eigenlijk 
integraal aangepakt dient te worden. 
Mocht er zich echter een situatie 
voordoen waaruit zou blijken dat die 
integrale inpak niet mogelijk is, dan 
weet ik nu nog niet of ik met een 
specifiek voorstel kan komen, zoals 
de heer Leerling nu bepleit. Ik ben 
echter wel bereid om te bekijken of 
het mogelijk is. 
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De heer Leerling (RPF): Het gaat er 
natuurlijk om hoe u dit zelf inschat. 
Als u inderdaad ervaart dat er 
volstrekt onrecht gedaan wordt aan 
de gehuwd samenwonenden die wat 
de economische situatie betreft in 
hun huishouden voor precies 
dezelfde situatie staan als ongehuwd 
samenlevenden, dan is er volgens mij 
een fout geslopen in de AOW-pro-
blematiek die om correctie vraagt, 
ongeacht het feit of wij nu zitten met 
gelijke behandeling of niet. Dat is 
een ander spoor. Dit moet gecorri-
geerd worden. Daar wordt al geruime 
tijd op gewacht. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk 
hier niet anders over dan mijn 
voorganger, mevrouw Dales. Als ik 
het mij goed herinner, heeft zij toen 
inderdaad op zijn minst de verwach-
ting gewekt dat wij daar wat sneller 
mee zouden kunnen komen. Dat is 
niet gelukt. Ten principale denk ik op 
dit punt in dezelfde richting. Het is 
nogal hard gesteld dat het volstrekt 
onrechtvaardig is. Het gaat mij erom 
dat je in die situatie een uitkomst ziet 
die niet in overeenstemming is met 
bij voorbeeld de minimum behoefte-
functie van de AOW. Vanuit beleids-
overwegingen is het dus volstrekt 
juist om die zaak gelijk te trekken. 

De heer Leerling (RPF): Ik kom hier 
in tweede termijn nog wel op terug. 
Ik wil de staatssecretaris echter in 
herinnering brengen dat in de achter 
ons liggende jaren mensen bewust 
zijn gaan scheiden om die dubbele 
uitkering te krijgen. Ik vind dat toch 
een onrechtvaardige situatie. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ken 
daar geen cijfers van. Men heeft mij 
die niet gemeld. Het lijkt mij niet 
uitgesloten dat dit gebeurd is. 

Mevrouw Groenman (D'66): 
Voorzitter! De staatssecretaris zegt 
dat hij geen strijdigheid met de derde 
EG-richtlijn verwacht, als hij dit 
AOW-regime ook op ongehuwd 
samenwonenden toepast. Ik wil erop 
wijzen dat de richtlijn spreekt over 
eventuele toeslagen voor ten laste 
komende echtgenoten. Dit betekent 
dat er een zorgplicht - wij kennen 
deze in ons huwelijksrecht - bestaat 
voor echtgenotes. Komt er nu dan 
ook een wijziging op het gebied van 
het huwelijksrecht? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk 
dat hier twee dingen door elkaar 
worden gegooid, namelijk het op een 
gegeven moment aan elk van de 

partners toekennen van een AOW-
pensioen ter hoogte van 50% in geval 
van samenwonenden anders dan in 
een gezin en de toeslag. Dat is een 
zaak apart. Ik vermoed echter dat het 
wijs is om deze discussie en detaille-
ring op te sparen tot het moment dat 
hier een wetsvoorstel wordt inge-
diend. Dan kan namelijk precies 
nagegaan worden hoe de relatie tot 
de derde richtlijn is. Mijn stelling is 
en blijft dat er geen strijdigheid is. 
Mevrouw Groenman verwees naar 
het verleden. De toeslag aan een 
echtgenote lijkt mij op het eerste 
gezicht iets anders te zijn. 

Mevrouw Groenman (D'66): De 
staatssecretaris werkt nu toch met 
een AOW met inkomensafhankelijke 
toeslagen. Die mogen alleen ten 
behoeve van ten laste komende 
echtgenotes verleend worden. Ik 
waarschuw de staatssecretaris maar. 

Staatssecretaris De Graaf: Dank u 
voor die waarschuwing. Wij zullen 
hier nog serieus naar kijken. Ik word 
door de mensen aan mijn linkerzijde 
echter gesteund in mijn benaderings 
wijze. Voorlopig houd ik het daar 
maar op. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Groenman heeft verklaard geen 
behoefte te hebben aan deze 
gelijkstelling. Ik kan mij dat vanuit 
haar visie op de AOW best indenken. 
Op de juridische aspecten kunnen wij 
uitvoerig terugkomen, als ter zake 
wetsvoorstellen worden ingediend. 

Ik begrijp ook dat de heer Willems, 
gelet op zijn visie op de AOW met 
een individueel recht op 70%, de 
gelijke behandeling van ongehuwd 
samenwonenden en gehuwden 
vanuit een geheel andere invalshoek 
benadert. Datzelfde geldt overigens 
ook voor mevrouw Brouwer en 
mevrouw Beckers-de Bruijn. De heer 
Schutte noemt de bestaande situatie 
een subsidie op het concubinaat. Hij 
wil daaraan dan ook zo snel mogelijk 
een einde maken. Dat geldt ook voor 
de heren Leerling en Van der Vlies. 
De heer Leerling heeft daartoe zelfs 
een amendement ingediend. 

Ik denk dat hij te licht denkt over 
de complicaties die aan de invoering 
van de gelijke behandeling zijn 
verbonden. Ook de SER is er in zijn 
omschrijving niet geheel uitgekomen. 
Er moge geen onduidelijkheid over 
bestaan dat ik het met de intentie 
van die gelijke behandeling volstrekt 
eens ben. Er is evenwel niemand 
gebaat bij een niet sluitende regeling 
voor een toch zo, ook uit privacy over-
wegingen, gevoelige zaak als 
waarover wii het hier hebben. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
het onderdeel invulling van de 
toeslagregeling, een van de hoofdthe-
ma's van de discussie. Bij de 
vormgeving van de toeslagregeling is 
van de zijde van verschillende 
woordvoerders een aantal kritische, 
soms erg kritische kanttekeningen 
geplaatst. Ik heb voorgesteld in de 
structurele regeling trapsgewijze 
toeslagen te verlenen afhankelijk van 
het inkomen van de jongere echtge-
noot. De afstanden tussen de trapjes 
- het gaat dan om toeslagen van 
20%, 35% en 50% van het netto 
minimumloon - geven tevens de 
grenzen aan waarbinnen de inkomens-
wijziging niet onmiddellijk tot een 
mutatie van de toeslag zal behoeven 
te leiden. 

De inkomensvrijlating die daardoor 
ontstaat komt overeen met de 
bestaande vrijlatingen in het kader 
van de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet. Ik acht het van belang 
daarop zo veel mogelijk te blijven 
aansluiten. De heer Buikema acht 
deze vrijlating echter onvoldoende. 
Mevrouw Groenman sloot zich 
daarbij aan. Ook anderen hebben 
kritische kanttekeningen in deze zin 
gemaakt. Bovendien worden de 
schokeffecten van het trapsgewijze 
systeem door meer mensen in de 
discussie bezwaarlijk gevonden. Met 
name de heer Linschoten gaf hiervan 
enkele sprekende voorbeelden. De 
suggesties die het CNV en de FNV 
hebben gedaan samen met een 
kroonlid van de SER worden als een 
betere oplossing voor deze zaak 
gezien, te meer omdat altijd een 
substantieel deel van de neveninko-
mensten dan in die situatie, in dat 
systeem overblijft. 

Ik merk daarover het volgende op. 
Ik zie eerlijk gezegd onvoldoende 
reden speciaal ten aanzien van 
bejaarden in de AOW tot andere, 
gunstiger vrijlatingssystemen te 
komen dan die nu reeds gelden in het 
kader van onze sociale verzekering. 
Ik noemde de AAW. Ook verwezen 
kan worden naar de ABW. Tegen de 
ruimere vrijlatingsregelingen gelden 
eigenlijk soortgelijke argumenten die 
ik in de stukken heb opgesomd tegen 
de inkomensonafhankelijkheid. Ik 
kom daarop straks nog uitvoerig 
terug. Ik stel de heer Buikema voor 
over de vrijlatingsproblematiek en 
het beleid in dat kader nog eens 
afzonderlijk en ten principale te 
discussiëren bij de behandeling van 
de sociale zekerheid. 

Daarvoor doet zich een prachtgele 
genheid voor bij de behandeling van 
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het wetsontwerp dat gericht is op de 
gezinstoeslagen. Dat wetsvoorstel is 
nodig in het kader van de invulling 
van de vangnetfunctie bij de stelsel-
wijziging. Ik wil niet vooruitlopen op 
die discussie. Daarom geef ik er de 
voorkeur aan tot dat moment te 
wachten. 

Het zal duidelijk zijn dat, aangezien 
de toeslag als overgangsmaatregel 
gedurende drie jaar inkomensafhan-
kelijk wordt verleend, althans volgens 
mijn voorstel, wij deze week over 
deze zaak ook niet ten principale een 
beslissing behoeven te nemen. Wij 
hebben de tijd Zolang geef ik er de 
voorkeur aan de bestaande wettelijke 
vrijlatingsregelingen ook in de AOW 
toe te passen. 

Ik heb er behoefte aan nog een 
aantal argumenten voor een andere 
toeslagregeling de revue te laten 
passeren. De voorgestelde uitwerking 
van de inkomensafhankelijkheid zou 
ontmoedigend werken voor de 
jongere echtgenote om aan het 
arbeidsproces deel te nemen. Ik blijf 
bij mijn opvatting dat niet alleen de 
financiële voordelen de arbeidsparti-
cipatie van de gehuwde vrouwen 
zullen bepalen. 

Ik wil nog enkele kanttekeningen 
plaatsen bij de door de heer Linscho-
ten naar voren gebrachte extreme 
effecten van de door mij voorgestelde 
toeslagregeling. Overigens ben ik blij 
dat ook hij erkende dat het in zijn 
voorbeelden om extreme gevallen 
gaat. Ik ontken daarom ook niet zijn 
gegevens. 

Het niet geven van toeslagen is 
eigen aan het behoeftecriterium dat 
in het kader van de AOW altijd 
leidraad is. Het verzelfstandigen van 
het pensioenrecht voor een echtpaar 
resulteert in een pensioenrecht van 
50% voor elk van de partners. Een 
toeslag daarop is een uitzondering. 
Alleen wanneer het aan middelen 
ontbreekt wordt een toeslag gegeven. 
Het is dus een aanvulling op en geen 
korting van iets. 

De heer Linschoten (VVD): Het lijkt 
mij verstandig dat wij deze discussie 
heel zuiver houden. Het is geen 
kwestie van het ontbreken van 
middelen. Daar is helemaal geen 
sprake van. Iemand die miljonair is 
en over ontzettend veel middelen 
beschikt kan in de gegeven situatie 
een volledige AOW krijgen, inclusief 
de volledige toeslag. Iemand met een 
minimumloon die in de AOW 
terechtkomt en die een vrouw heeft 
die er f235 bijverdient moet ineens 
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alles inleveren. Het heeft dus 
helemaal niets te maken met het al 
dan niet hebben van middelen. Het 
gaat om de vraag of er een partner is 
die inkomsten uit arbeid heeft. Daar 
gaat de discussie over. De vergelijking 
die de staatssecretaris nu probeert te 
trekken staat haaks op de gegeven-
heden van dit wetsontwerp. Ik 
begrijp wel dat het een gemakkelijker 
te verdedigen standpunt zou zijn. 

Staatssecretaris De Graaf: De 
situatie blijft volkomen gelijk bij het 
uitbetalen van het recht op AOW-pen-
sioen voor de miljonair en voor 
iemand met een klein inkomen voor 
dat deel dat gelijkberechtigd is, die 
50%. Daarin verandert niets. Die 
vorm leidt ertoe dat men in een 
aantal gevallen over onvoldoende 
middelen beschikt. Als daarvoor niets 
wordt geregeld zouden die mensen 
een beroep op de Bijstandswet 
moeten doen. Om dat te voorkomen 
wordt een toeslag gegeven als die 
middelen niet aanwezig zijn. Het 
verschil is nu dat het hier niet gaat 
om een toets van het eerste deel van 
de gelijkberechtigde AOW. Het is 
een toetsing die alleen geschiedt op 
het moment dat de toeslag ter 
discussie komt. 

De heer Linschoten (VVD): Wij 
praten hier niet over een deel van de 
AOW en over het gelijkberechtigde 
deel van de AOW, maar over de 
totale AOW. Als de staatssecretaris 
als argument gebruikt dat een 
toeslag alleen maar te rechtvaardigen 
is op het moment dat er een gebrek 
zou zijn aan middelen, dan heeft hij 
een verkeerd wetsontwerp ingediend. 

In alle situaties, waar binnen een 
gezin meer dan voldoende middelen 
aanwezig zijn, wordt de volledige 
toeslag gegeven. In die gevallen 
echter waar aanzienlijk minder 
middelen ter beschikking staan - als 
het om mensen met hele kleine 
inkomens gaat die toevallig een 
partner hebben die een bescheiden 
inkomen heeft - wordt ineens de helft 
van de AOW afgenomen. Dit zijn de 
feiten. De verdediging moet niet 
gebaseerd zijn op het al dan beschik 
ken over voldoende middelen in een 
gezin. Dit wordt niet in dit wets-
ontwerp geregeld. 

Staatssecretaris De Graaf: de heer 
Linschoten gaat uit van de situatie 
dat de partners beiden 65 jaar zijn en 
dan heeft hij volkomen gelijk. In dat 
geval krijgt iedere partner 50% en is 
er niets aan de hand. Ik heb het over 
de situatie waarin een van de 
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partners 65 jaar is en het zelfstandige 
AOW-pensioen krijgt waarop hij 
recht heeft en de andere partner nog 
niet pensioengerechtigd is. In deze 
situatie willen wij voorzien door 
middel van een toeslag. Deze toeslag 
heeft precies dezelfde kenmerken als 
die van de minimum-dagloongarantie 
in het kader van de werknemersver-
zekeringen. Mevrouw Ter Veld heeft 
dit in de discussie heel duidelijk naar 
voren gebracht. Deze toeslag geldt 
voor de bijzondere situatie als een 
van de partners de pensioengerech 
tigde leeftijd nog niet heeft bereikt en 
niet over voldoende middelen 
beschikt. Wij willen voorkomen dat 
dan een beroep op de Algemene 
Bijstandswet dient te worden 
gedaan. 

De heer Linschoten (VVD): Ik heb 
het uiteraard ook over de situatie, 
waarin een van de partners nog geen 
65 jaar is, omdat er in andere 
situaties überhaupt niets aan de hand 
is met toeslagen. Als de staatssecre-
taris zegt: 'Wij geven een toeslag op 
die 50% AOW op basis van het 
gebrek aan middelen binnen dat 
gezin', moet ik vaststellen dat dit een 
buitengewoon willekeurig element is. 
In gezinnen, waarin meer dan 
voldoende middelen aanwezig zijn 
- bij voorbeeld vanwege de aanwe-
zigheid van vermogen of een groot 
aanvullend pensioen van de persoon 
in kwestie - is er sprake van een 
geheel andere situatie. Dan wordt de 
volledige AOW uitgekeerd. 

Wanneer echter iemand, die niet 
over voldoende middelen beschikt, in 
de AOW terechtkomt en de extra 
middelen in diens gezin niet worden 
gebaseerd op de elementen, die ik 
zojuist aangaf, maar alleen op het 
inkomen van de partner, dat buiten-
gewoon gering kan zijn, dan verliest 
betrokkene die toeslag geheel of 
gedeeltelijk. Dat is de onbillijkheid, 
waarover ik in eerste termijn heb 
gesproken. Daarvan heb ik de 
staatssecretaris proberen te overtui-
gen. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Linschoten 
heeft mij daarvan niet overtuigd. Ik 
zal mijn verhaal op dit punt afmaken, 
waarbij ik nader inga op enkele 
opmerkingen, die de heer Linschoten 
heeft gemaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Allereerst 
is aan te nemen dat de door de heer 
Linschoten gepresenteerde situaties 
zich slechts sporadisch zullen 
voordoen en dan ook als extreme 
voorbeelden kunnen worden aange 
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merkt. Het gaat uiteindelijk in totaal 
om de beoordeling van de situatie 
van zo'n 20.000 vrouwen. Misschien 
gaat het daarbij in de extreme zin, 
zoals de heer Linschoten bedoelt, 
dan om 100 gevallen. 

Bovendien is er geen sprake van 
een feitelijke teruggang of het 
inleveren van inkomen. Dit komt, 
omdat de inkomensafhankelijkheid 
slechts werkt voor de zogenaamde 
nieuwe instroom en pas gaat werken 
op het moment dat de door ons 
beoogde overgangstermijn van drie 
jaar is verstreken. Het gaat daarbij 
om echtparen, waarvan beide 
partners werken en waarvan een der 
partners de 65-jarige leeftijd heeft 
bereikt. Ik benadruk: een van de 
partners heeft de 65-jarige leeftijd 
bereikt en is dus pensioengerechtigd; 
betrokkene krijgt dus van ons dat 
pensioen. Voor dergelijke echtparen 
geldt niet dat zij iets inleveren. Een 
toeslag, die zij niet gehad hebben, 
krijgen zij evenmin. 

Daarenboven wil ik er nog op 
wijzen dat, in tegenstelling tot wat de 
heer Linschoten suggereert, het niet 
juist is te stellen dat ook de mensen 
met een goed pensioen er bij 
pensionering toch nog 30% op 
achteruit zouden gaan. Wel is juist 
dat de goede pensioenregelingen 
een pensioen bieden in het algemeen 
van 70% van het laatst verdiende 
loon. 

Dat is echter een brutopercentage, 
want men is geen werknemerspremies 
en premies voor volksverzekeringen 
meer verschuldigd. Ook in zo'n 
goede pensioenregeling is de 
verhouding anders dan de heer 
Linschoten veronderstelde. 

De heer Buikema meent dat de 
uitvoeringstechnische bezwaren 
tegen het vakbondsmodel uit het 
SER-advies te zwaar worden aange-
zet. Ze moeten echter niet worden 
onderschat. Een glijdende schaal 
betekent dat een globale toets, ook al 
wordt die één keer per jaar verricht, 
niet mogelijk is. De toets moet dan 
op de gulden nauwkeurig zijn. Die 
nauwkeurigheid is niet nodig bij vaste 
toeslagen. Tijdens een voorlopig 
inkomensonderzoek is al snel te zien 
of iemand recht heeft op volledige 
toeslag. Als dat niet het geval is, zal 
voor de bepaling van de deeltoeslag 
een nauwkeuriger onderzoek nodig 
zijn. De ervaring met de AAW is, dat 
hooguit 5% aanspraak kan maken op 
een niet volledige toeslag. 

Er is ook gesproken over de 
schokeffecten. Die zitten er inderdaad 

in, maar dat is volgens mij eigen aan 
een systeem dat trapsgewijs functio-
neert. Daarbij komt, dat het ook 
elders al wordt gehanteerd. Ik vind 
het rechtvaardig dat in de AOW, die 
uiteindelijk een voorziening op 
minimumniveau is, de inkomensvrijla-
ting niet hoger is dan 1 5% van het 
netto minimumloon. 

Op de fraudegevoeligheid, de 
controle en de hogere administratie-
kosten ga ik in bij de bespreking van 
het voorstel om de toeslagen in 
beginsel inkomensafhankelijk te 
verlenen. De heer Buikema wil de 
gezinstoeslagen uiteindelijk onder-
brengen in de gezinstoeslagenwet. 
Van mij wil hij de verzekering dat dit 
ook echt zal gebeuren. De heer 
Schutte hield daarentegen een 
pleidooi voor het afzonderlijk 
handhaven van deze aaak in de 
AOW. Ik geeft er de voorkeur aan om 
op dit moment nog geen definitief 
standpunt in te nemen. 

Hierover zou ik gaarna nader 
discussiëren in het kader van de 
behandeling van de gezinstoeslagen-
wet, die aan de orde zal komen bij de 
behandeling van de wijziging van het 
stelsel van sociale verzekeringen. In 
dat verband wil ik ook nader 
discussiëren over de financiering van 
de gezinstoeslagenwet. Mevrouw 
Groenman pleitte voor financiering 
uit de algemene middelen. 

De heer Van Linschoten (VVD): Dat 
kan natuurlijk alleen maar als wij niet 
in deze wet al regelen hoe het hierbij 
zal gaan. Als we dat wil len, zullen we 
een volledig neutraal regime moeten 
instellen voor deze wet. Dat is ook de 
reden waarom ik op dit punt een 
amendement heb ingediend. 

Ik wilde echter op iets anders 
ingaan. De staatssecretaris is 
ingegaan op de opmerkingen over 
de extreme voorbeelden en hij heeft 
aangegeven waarom het volgens 
hem onmogelijk is om een gelijdende 
schaal te hanteren. De schokeffecten 
neemt hij voor lief. In de stukken 
geeft hij aan dat de gekozen syste-
matiek is gebaseerd op inkomenspo-
litieke overwegingen. Wat zal hij dan 
antwoorden op een brief waarin 
iemand die dit betreft aan hem vraagt 
hoe het mogelijk is dat zijn partner 
van een neveninkomen van 235 
gulden aan het eind van de maand 
slechts 38 cent overhoudt? 

De Voorzitter: Hebt u die vraag ook 
al in eerste termijn gesteld? 

De heer Van Linschoten (VVD): 
Jawel, maar ik heb er geen antwoord 
op gekregen. Juist omdat het 

inkomenspolitieke argument in de 
stukken aan de orde komt, wil ik op 
die vraag een antwoord van de 
staatssecretaris krijgen. Het is een 
wezenlijk onderdeel van de discussie. 
Voor de VVD-fractie zal het een 
belangrijk gegeven zijn bij de 
uiteindelijke beoordeling van het 
wetsvoorstel. 

Staatssecretaris De Graaf: Met 
name het inkomenspolitieke aspect 
wilde ik aan de orde stellen in het 
volgende thema van mijn betoog, 
namelijk het al of niet inkomensafhan-
kelijk maken van de toeslagen. 

Ik geef er de voorkeur aan, dat 
verhaal af te maken. De visie van het 
kabinet ter zake zal dan ook voldoende 
duidelijk zijn. Dit is overigens ook al 
in de stukken verwoord. 

Over de vraag 'inkomensafhankelijk, 
ja of neen?' is in deze Kamer en 
daarbuiten veel gediscussieerd. Ik 
betreur het dat ik de VVD niet heb 
kunnen overtuigen met mijn argumen-
ten. De heer Linschoten heeft 
verwoord, dat de VVD afwijzend blijft 
staan tegenover überhaupt de 
inkomensafhankelijkheid van toesla-
gen, zoals die door ons worden 
voorgesteld. De heer Linschoten 
wekt de indruk dat er een eerste stap 
wordt gezet op de weg naar een 
volledige inkomensafhankelijke 
ouderdomsregeling. Dit is evenwel 
niet het geval. Ik heb dit ook laten 
blijken tijdens het mondeling overleg 
aan het eind van het vorige jaar, 
alsmede via een interruptie in de 
eerste termijn van de Kamer. 

Ik heb steeds betoogd, dat het 
betrekken van het inkomen van de 
pensioengerechtigde zelf bij de toets 
van de toeslag een inbreuk zou 
betekenen op de systematiek van de 
AOW. Dat gebeurt daarom ook niet. 
Er zijn geen plannen om in die zin 
iets te veranderen, nu niet en straks 
niet. Ik heb uitdrukkelijk verklaard dat 
voor het inkomensbrip, dus de toets 
voor het verlenen van een toeslag in 
een aantal situaties, aansluiting 
wordt gezocht bij de systematiek van 
de AAW. In de AAW is er geen 
sprake van dat de uitkeringsgerech-
tigde zijn huis moet opeten, alvorens 
aanspraak op een toeslag te kunnen 
maken. Inkomen uit vermogen wordt 
bovendien buiten beschouwing 
gelaten. 

Al met al heeft de heer Linschoten 
hiermee onnodig onrust opgeroepen. 
Het verheugt mij dat de CDA- en de 
PvdA fractie deze inkomensafhanke 
lijkheid in beginsel wel willen 
onderschrijven, zij het dat over de 
uitwerking daarvan kritische opmer 
kingen zijn gemaakt. Ik heb er begrip 
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voor dat zij degenen die kort voor 
hun pensioengerechtigde leeftijd 
staan nog niet direct in de volle 
omvang met de inkomenstoets willen 
confronteren, dus, nogmaals, als het 
gaat om de toets van een toeslag. 
Het betreft dus een uitstel, waardoor 
men zich kan voorbereiden op de 
zich wijzigende inkomenssituatie. 

Wat ik echter belangrijker vind, is 
dat uitstel bij wijze van overgang de 
structurele regeling intact laat. 
Daarover kan wat mij betreft geen 
onduidelijkheid bestaan. Ik sta nog 
steeds ten volle achter de argumenten 
die voor de inkomensafhankelijkheid 
pleiten. Ik herhaal dat voor een 
toeslag aan de pensioengerechtigde 
ten behoeve van zijn jongere echtge-
noot de noodzaak ontbreekt, als die 
jongere echtgenoot voor een 
belangrijk deel in de eigen kosten van 
het levensonderhoud kan voorzien. Ik 
wijs er weer met nadruk op dat het 
gaat om de jongere echtgenoot die 
nog geen 65 jaar is, die dus in de zin 
van de AOW niet zelfstandig pensi-
oengerechtigd is. 

Het ontbreken van die noodzaak 
wordt nog het meest duidelijk in de 
situatie dat de pensioengerechtigde 
vóór de pensioendatum geen eigen 
inkomen had. Deze ontvangt in de 
visie van de VVD een pensioen èn 
toeslag, te zamen genoeg om een 
echtpaar te onderhouden, terwijl de 
jongere echtgenoot bij voorbeeld 
best een hoog inkomen kan hebben. 
Nu weet ik wel dat de heer Linschoten 
terecht verwijst naar de systematiek 
van het AOW-pensioen en de 
gepensioneerden met hoge vermo-
gens en inkomens. Dit geldt echter 
voor het verdiende AOW-pensioen 
voor de gepensioneerde, voor de 
65-jarige. Het gaat nu om een 
toeslag bij een tweede partner in het 
gezin die jonger is dan 65 jaar. 

De heer Linschoten (VVD): De 
staatssecretaris doet nu net alsof dat 
een heel merkwaardige situatie is. Ik 
wijs hem er echter op dat deze 
situatie al sinds 1956 bestaat als het 
om de positie van de man gaat. Dit 
wetsontwerp heeft tot doel, mannen 
en vrouwen gelijke rechten te geven. 

Staatssecretaris De Graaf: Ja, als ze 
65 jaar of ouder zijn. Wij hebben nu 
echter te maken met de situatie 
waarin dat niet het geval is, dus 
waarin de een eerder 65 wordt dan 
de ander. Daarbij speelt het probleem 
een rol. Ik vind dat de heer Linschoten 
er in zijn benaderingswijze te veel op 
wijst dat beide personen 65 jaar zijn. 
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In die situatie brengt het wetsvoorstel 
geen wijziging aan. 

De heer Linschoten (VVD): De 
staatssecretaris geeft dus toe dat het 
geen merkwaardige situatie is en dat 
de situatie voor mannen al sinds 
1956 bestaat? 

Staatssecretaris De Graaf: Nee. Ik 
zeg nogmaals dat de verouderde 
systematiek van de AOW is toegesne-
den op het verouderde en inmiddels 
veranderde gezinspatroon. Wij 
hebben gezegd dat in die systematiek 
een verandering moet worden 
aangebracht. En juist omdat wij die 
verandering willen aanbrengen, 
willen wij voortaan ook de vrouw die 
65 jaar is geworden en die een 
partner heeft die nog geen 65 jaar is, 
een zelstandig pensioenrecht geven. 
Dat is dus anders dan op dit moment 
het geval is. Dat is de situatie waar 
het nu om gaat. Ik ben van mening 
dat dit een fundamenteel punt van 
verschil is tussen de heer Linschoten 
en mij. Als het gaat om twee personen 
die 65 jaar zijn, dan is er niets aan de 
hand. Dan geldt de systematiek van 
de AOW ten volle. Als een van 
beiden echter nog geen 65 jaar is, 
dan is deze niet pensioengerechtigd. 

De heer Schutte (GPV): Is mijn 
conclusie juist, dat in een sterk 
geïndividualiseerde benadering een 
partner die nog geen 65 jaar is, in 
het geheel niet in aanmerking zou 
komen voor een uitkering en dat de 
staatssecretaris om de onrechtvaar-
digheden daarvan weg te nemen, 
naar een oplossing zoekt. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik dank 
de heer Schutte voor deze opmerking 
ter ondersteuning en ter motivering 
van ons voorstel. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Ik heb niet begrepen dat de 
fractie van de heer Linschoten, onze 
fractie of een andere fractie géén 
oplossing wil voor het probleem. 
" Maar goed, ik wil een andere vraag 
stellen. De staatssecretaris motiveert 
de gesignaleerde schokeffecten met 
de opmerking dat het extreme 
gevallen betreft. Dat zei hij ook in 
antwoord op voorbeelden van de 
heer Linschoten. Hoe extreem zijn de 
gevallen waarin jongere partners van 
mannen van 65 jaar of ouder een 
hoger inkomen hebben? Heeft de 
staatssecretaris daar enig idee van? 
Het lijken mij er zeer weinig te zijn. 

Staatssecretaris De Graaf: De vraag 
is mij niet geheel duidelijk. Het gaat 
nu over de schokeffecten die kunnen 
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optreden als een van de partners een 
eigen inkomen heeft en jonger is dan 
65 jaar. Voorbeelden daarvan kan 
men in de stukken vinden. Ik heb 
uitvoerig aangegeven waar de breuk 
optreedt. De heer Linschoten heeft in 
zijn bijdrage een aantal gevallen 
genoemd die inderdaad denkbaar 
zijn. Ik heb nu al aangegeven dat het 
op de 20.000 gevallen die het 
aangaat, in een paar honderd 
gevallen extreem kan uitpakken. 

De heer Linschoten (VVD): In een 
paar duizend! 

Staatssecretaris De Graaf: Dat zegt 
u! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijn vraag had een wat andere 
strekking. Door een aantal fracties 
wordt gezegd dat het gaat om het 
principe. Het gaat er niet om of er 
500, 1000 of 2000 mensen zijn die 
hierdoor gedupeerd worden. Het 
gaat om het principe. Dit soort 
schokeffecten behoort er niet te zijn. 

Het gaat ons om het principe van 
de inkomensonafhankelijke situatie, 
en in dit geval ook om een klein 
aantal vrouwen die dan een toeslag 
krijgen terwijl zij al een inkomen 
hebben. Ik ben het bovendien geheel 
met de heer Linschoten eens dat het 
volstrekt inconsequent is, welk 
inkomen dan ook - bij voorbeeld uit 
vermogen - van de betrokkene die 
een uitkering krijgt, niet in aanmerking 
te nemen. Ik vrees dus dat dit de 
volgende stap zal zijn. 

De heer Linschoten (VVD): Dit heeft 
men mij niet horen zeggen! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dan maak ik deze woorden tot de 
mijne. 

Staatssecretaris De Graaf: Het past 
wel volledig in de bijdrage van 
mevrouw Beckers om het met mij 
oneens te zijn! Zij vindt namelijk dat 
er te allen tijde sprake moet zijn van 
inkomensonafhankelijkheid. Dat is 
echter niet het geval als het om de 
toeslag gaat. Het speelt wel een rol 
als beide partners gepensioneerd 
zijn. De toeslag heeft een specifieke 
reden; indien het door ons beoogde 
geïndividualiseerde pensioen niet 
toereikend is, wordt een aanvulling 
gegeven. Dat is dus in bijzondere 
situaties. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Ik vind het alleen inconsequent. Ik 
snap wel wat u ermee bedoelt 

Staatssecretaris De Graaf: U mag 
het inconsequent vinden. Ik begrijp 
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uw betoog wel. De heer Willems 
heeft eigenlijk ook hetzelfde gezegd. 
U zoekt een volstrekte individualise-
ring op basis van 70%, voor iedereen 
gelijk. Ik heb de financiële consequen-
ties die er zijn, ondanks alle optimisme 
van de heer Willems over de inver-
dieneffecten, duidelijk geschetst. Ik 
heb er op gewezen, dat er in dat 
geval, ook in onze benadering, een 
toeslag zou moeten zijn in een aantal 
gevallen van 30%. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
De staatssecretaris vergelijkt mijn 
betoog ten onrechte met dat van de 
heer Willems. Ik heb slechts gezegd, 
dat ik op die 70% wil uitkomen. Dat 
perspectief wil ik in de wet hebben 
vastgelegd. Ik heb gekozen voor het 
model van de Emancipatieraad, dat 
begint bij 52,5%. Dat perspectief 
naar 70% ligt niet vast in de wet. U 
legt iets wel anders vast. De vergelij-
king met de heer Willems klopt niet, 
want die wil nu 70%. 

Staatssecretaris De Graaf: Het spijt 
mij dat ik u in die zin op één hoop 
heb geveegd. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Het is een heel groot verschil! 

Staatssecretaris De Graaf: Ook 
mevrouw Ter Veld wil op de lange 
termijn hiernaar streven. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Maar het moet in de wet worden 
vastgelegd. 

Staatssecretaris de Graaf: Ik meen 
dat die zaak zeker nu niet in de wet 
dient te worden vastgelegd. Dat is 
een duidelijk verschil. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil de staatssecreta-
ris een vraag stellen over de recht-
vaardigheid van zijn voorstel. 
Wanneer iemand in uw voorstel 65 
jaar wordt en AOW krijgt, dan wordt 
het inkomen wat deze man of deze 
vrouw - meestal is dit de man -
daarnaast zou verdienen, niet 
meegeteld. 

Staatssecretaris De Graaf: Inkomen 
niet en vermogen niet. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Precies! 
Dat wil zeggen, als één persoon 
binnen een gezin van boven de 
vijfenzestig jaar twee inkomens 
verdient - AOW plus een ander 
inkomen - dan mag dat wel. Maar in 
het geval dat er twee inkomens zijn 
waarvan één een AOW-uitkering is 
en de ander van de partner komt, 
gaat u er wel rekening mee houden. 

Staatssecretaris De Graaf: Nee. Als 
beide 65 jaar zijn wordt daar geen 
rekening mee gehoudcm! 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ja dat 
begrijp ik! Maar u draait erom heen. Ik 
spreek nu over het geval dat de 
partner jonger is dan 65 jaar. 
Wanneer er in dat geval twee 
inkomens zijn, die verdient worden 
door twee verschillende mensen, 
houdt u er wel rekening mee. Als één 
persoon twee inkomens verdient, 
houdt u er geen rekening mee. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat komt 
omdat die ene nog niet pensioenge-
rechtigd is. Die ene is nog geen 65 
jaar. Wij zijn nu bezig met de 
gelijkberechtiging. Dat is de essentie. 
Dat is het wezenlijke verschil. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat is niet 
het wezenlijke verschil waarom het 
gaat. Immers, in beide gevallen is er 
iemand die recht heeft op een 
AOW uitkering omdat één van de 
partners 65 is geworden. Ik beweer 
dat u in het ene geval rekening houdt 
met het inkomen van de partner 
omdat hij toevallig nog geen 65 jaar 
is - dat is een verslechtering ten 
opzichte van de huidige situatie - en 
dat u dit in het andere geval niet wil 
doen. In dat geval moet u eens 
aangeven waarom het rechtvaardig 
is, ook tegen de achtergrond van de 
cijfers en de gegevens die de heer 
Linschoten heeft gegeven. 

Staatssecretaris De Graaf: Omdat 
slechts één van beide partners 
pensioengerechtigd is in het kader 
van de AOW en de ander nog niet. 
We geven een verzelfstandigd 
pensioen op de manier zoals in de 
wet is verwoord. Wanneer één van 
de partners, hetzij man hetzij vrouw, 
nog geen 65 jaar en dus nog niet 
pensioengerechtigd is en dus ook 
nog niet aan de voorwaarden voor de 
AOW voldoet en geen of onvoldoende 
eigen inkomsten heeft, wordt er een 
toeslag gegeven omdat de ander 
deze partner te onderhouden heeft. 
Dat is het fundamentele verschil. 
Vandaar deze systematiek die ook 
elders geldt in onze sociale verzeke-
ringswetgeving, waar het op precies 
dezelfde wijze, zij het op eigen 
merites, geregeld is. 

De Voorzitter: Mij dunkt, dat dit 
punt nu uitputtend is besproken. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Nog niet 
geheel mijnheer de Voorzitter. 

De Voorzitter: Kunt u er niet in 
tweede termijn op terugkomen? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat kan 
wel maar 

De Voorzitter: Ik heb de staatsse 
cretaris op dit punt acht keer 
hetzelfde horen zeggen. 

Mevrouw Brouwer (CPN). Hij heeft 
het alleen nog niet gehad over 
vermogen. Dat punt is in de interrup-
tie nog niet aan de orde geweest. Ik 
wil hem dit nog heel even in het kort 
vragen. 

De staatssecretaris wil rekening 
houden met inkomen uit arbeid, zelfs 
als dat de 238 gulden per maand is 
uit het voorbeeld van de heer 
Linschoten. De staatssecretaris 
houdt geen rekening met inkomsten 
uit vermogen. Dat betekent, dat 
degene die een heel klein inkomentje 
heeft en daarvoor hard werkt, op 
60-jarige leeftijd daarvan de dupe is. 
Dan wil ik wel eens weten hoe de 
staatssecretaris dat rechtvaardigt! 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik vrees toch, dat mijn 
argumenten weer precies hetzelfde 
zullen zijn omdat het bij de toets van 
de toeslag inderdaad gaat om 
inkomsten uit arbeid of, daarmee 
gelijkgesteld, om een systematiek die 
ook onderdeel uitmaakt van de 
overige sociale verzekeringen en 
daarin niet een andere is. Ik heb er 
geen behoefte aan om meer elemen-
ten aan die toets toe te voegen dan 
vandaag de dag het geval is. 

Mijnheer de Voorzitter! Daarnaast 
valt te verwachten, dat de arbeidspar-
ticipatie van de vrouw in de toekomst 
zal toenemen. Dan zal ook in de 
omgekeerde situatie - wanneer de 
man ouder is dan de vrouw de 
noodzaak tot het verlenen van een 
toeslag afnemen. Het is op zijn minst 
in de AOW een inkomensonafhanke-
lijke toeslag te verlenen, terwijl 
elders in de sociale verzekering op 
overigens naar mijn overweging 
rechtvaardige gronden mensen met 
soms forse inkomensmatiging te 
doen krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er 
behoefte aan in dit verband nog te 
wijzen op de vergrijzingsproblematiek. 
Ook in dat verband is het naar mijn 
overtuiging van belang een systema-
tiek te kiezen zoals wij die bepleiten, 
omdat ook door de toenemende 
vergrijzing de premie voor de AOW 
in de toekomst sterk stijgt. Daarvoor 
moeten wij ook oog hebben. Wij 
zullen overigens daarover binnenkort 
met elkaar van gedachten wisselen. 

Mijnheer de Voorzitter! Over de 
inkomenspolitieke elementen heb ik 
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al voldoende gezegd. Echter, het 
argument van fraudegevoeligheid 
kan naar mijn mening niet van zo'n 
overwegende aard zijn, dat het 
systeem van inkomensonafhankelijke 
toeslagen daarom de voorkeur zou 
moeten verdienen hoezeer fraude en 
oneigenlijk gebruik in de sociale 
verzekering dienen te worden 
vermeden en bestreden. 

Eenvoud van het systeem heeft 
aantrekkelijke kanten maar daartegen-
over staan de zojuist door mij 
genoemde principiële bezwaren. 
Deze geven voor mij de doorslag. Ik 
erken, dat het systeem door de 
inkomensafhankelijkheid ingewikkel-
der wordt maar voor mij is dat niet 
inherent aan bureaucratisering. 
Weliswaar moeten voortaan gegevens 
worden verstrekt over het inkomen, 
meer gegevens dan vandaag de dag 
het geval is. Ik erken dat, maar de 
heer Linschoten doet het echter 
voorkomen alsof dit leidt tot een 
uitgebreide en langdurige administra-
tie. 

Deze gegevens zijn, vanwege het 
geringe leeftijdsverschil van de 
partners, na 2 a 3 jaar niet meer van 
belang omdat dan de jongere 
echtgenoot ook de 65-jarige leeftijd 
heeft bereikt. Aanpassing van het 
administratieve apparaat aan het 
nieuwe systeem is naar mijn mening 
slechts een aanloopprobleem. Uit 
geregelde contacten met de uitvoe-
ringsorganen is mij niet gebleken, dat 
de inkomensafhankelijkheid tot 
problemen zal leiden. 

De inkomensafhankelijkheid zou 
voorts volgens de heer Linschoten in 
strijd zijn met het opbouwkarakter 
van de AOW. Mijnheer de Voorzitter! 
Ik ben het in dat opzicht niet met 
hem eens; in het basispensioen komt 
namelijk ten volle de opbouw door de 
pensioengerechtigde tot uitdrukking. 
Bij de bepaling van de hoogte van de 
toeslag wordt rekening gehouden 
met de niet verzekerde jaren van de 
jongere echtgenoot. Ik word in deze 
opvatting gesteund door de heer 
Buikema en mevrouw Ter Veld. 

Vooreerst wil ik nog het een en 
ander opmerken over de overgangs-
regeling die ik bij nota van wijziging 
aan de Kamer heb voorgelegd. 

Mijnheer de Voorzitter! Directe of 
onverkorte toepassing van onze 
principiële keuze stuit, zo is wel 
gebleken, op bezwaren. Ik heb 
daarvoor ook wel begrip. Ik heb dan 
ook een nota van wijziging op het 
wetsontwerp ingediend. Daarin 
wordt voorgesteld, gevolgen van 

de inkomensafhankelijkheid geduren-
de drie jaar uit te stellen. Het moet 
duidelijk zijn dat dit uitstel van 
tijdelijke aard is. Ik zeg dit met name 
aan het adres van mevrouw Groen-
man. 

Ik vind dat wij wel vandaag moeten 
vastleggen hoe de structurele 
regeling er gaat uitzien. Voor de 
toekomstige bejaarden lijkt mij dat 
wenselijk. Ik wil hiermede echter niet 
tot uitdrukking brengen dat dan 
geenszins wijzigingen meer mogelijk 
zijn. Geen enkele wet is voor altijd 
geschreven. In het licht van de 
maatschappelijke ontwikkelingen 
moet telkens worden bezien of een 
wijziging nodig is. In ieder geval zie ik 
thans geen aanleiding, de toeslagen 
in beginsel als tijdelijk te kwalificeren. 
Dit als reactie op de visie van 
mevrouw Beckers en mevrouw 
Groenman. 

Van de gehuwde personen die de 
komende drie jaar de 65-jarige 
leeftijd bereiken, blijft in mijn voorstel 
die inkomenstoets ook na die drie 
jaar achterwege als de jongere 
echtgenoot inmiddels 60 jaar of 
ouder is. Aangezien het gemiddelde 
leeftijdsverschil tussen man en vrouw 
in het huwelijk twee a drie jaar is, zal 
van de bejaarden die in de komende 
drie jaar instromen in de AOW 
ongeveer 90% niet meer met een 
inkomenstoets te maken krijgen. 
Alleen in een situatie dat een jongere 
partner van een bejaarde die in de 
periode tot 1 april 1988 65 jaar is 
geworden nu jonger is dan 57 jaar, 
zal in mijn voorstel alsnog vanaf 1 
april 1988 een toets plaatsvinden. 

Mevrouw Ter Veld heeft de 
afgelopen dinsdag op mijn voorstel 
daarom ook een variant gepresen-
teerd. Deze houdt in dat geen toets 
wordt toegepast ten aanzien van de 
bejaarden die tussen 1 april 1985 en 
1 april 1990 voor het eerst een 
AOW pensioen ontvangen. De 
financiële gevolgen van deze variant 
verschillen van mijn voorstel. Het 
extra verlies bedraagt in dat geval in 
1988 35 min. oplopend tot 100 min. 
Structureel wordt overigens hetzelfde 
effect bereikt als in het systeem van 
het wetsvoorstel. 

De grootste groep van bejaarden 
die op 1 april 1988 reeds 65 jaar is, 
blijft in de kabinetsplannen buiten de 
inkomenstoets vanwege het geringe 
leeftijdsverschil. Zoals ik al eerder 
heb opgemerkt, vind ik invoering van 
de inkomenstoets voor de toeslag 
een alleszins te rechtvaardigen zaak. 
Na drie jaar is er mijns inziens 
voldoende gelegenheid geweest voor 

alle betrokken partijen om zich aan 
die nieuwe situatie aan te passen. 
Het voorstel van mevrouw Ter Veld 
vind ik daarom ook iets aan de ruime 
kant. 

Alleen echtparen van wie de 
jongste partner na afloop van die drie 
jaar ook al tegen de pensioengerech-
tigde leeftijd aan zit - dus 60 jaar of 
ouder is - en die al een ongetoetste 
toeslag hebben gehad, zou ik dan 
nog willen uitzonderen. 

De heer Leerling heeft nog een 
vraag gesteld over de financiële 
consequenties van het uitstel. In de 
memorie van toelichting van het 
wetsvoorstel staat vermeld, dat in 
1 985 de opbrengst van de inkomens-
afhankelijkheid in netto termen 
geraamd wordt op 200 min. Ik kan in 
dit verband meedelen dat de raming 
van de kosten voor 1 985 van het 
tijdelijke uitstellen van de inkomensaf-
hankelijkheid gebaseerd is op deze 
200 min. Er is daarbij vanuit gegaan 
dat het verschil tussen de bruto- en 
de nettokosten grosso modo gecom-
penseerd wordt door het effect van 
de latere invoeringsdatum van 1 
april. 

Mijnheer de Voorzitter! Verschillen-
de woordvoerders hebben aandacht 
besteed aan de effecten van de 
inkomensonafhankelijkheid op de 
aanvullende pensioenen. Door 
mevrouw Groenman is gesteld dat de 
voorgestelde nieuwe AOW niet de 
gewenste zekerheid biedt op de 
langere termijn en daarom een 
blokkade vormt voor een fundamen-
tele bezinning op de oudedagsvoor-
zieningen. Zij pleit voor een tijdelijke 
oplossing totdat meer duidelijkheid 
bestaat over onder andere de in 
voorbereiding zijnde vierde Europese 
richtlijn. Uitgangspunt daarbij is dat 
de overheid primair slechts verant-
woordelijk is voor het basispensioen. 
Met de voorgestelde regeling wordt 
een niet-tijdelijke, maar adequate 
oplossing nagestreefd voor de gelijke 
behandeling van man en vrouw in het 
kader van deze basisvoorziening. 

In dit verband heeft de heer 
Leerling zich afgevraagd of de groei 
van de aanvullende voorzieningen 
geen afbreuk doet aan de noodzaak 
van de AOW in de toekomst. Ik wijs 
erop dat die groei alleen mogelijk is 
gemaakt door het bestaan van de 
AOW. Men moet ermee rekening 
houden dat over het algemeen juist 
die AOW ingebouwd is in het 
systeem van de aanvullende pensi-
oenvoorzieningen. Duidelijkheid acht 
ik daarom van groot belang. Sociale 
partners kunnen daarop voortbouwen. 
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Zij zullen in de toekomst ook moeten 
inspelen op de vierde Europese 
richtlijn. Hun wens om de afloop van 
de bevriezingsperiode te koppelen 
aan de ingangsdatum van de vierde 
richtlijn is helaas niet te vervullen, 
zoals in de memorie van toelichting 
is uiteengezet. 

De ingangsdatum van de vierde 
richtlijn is nog geheel onzeker. 
Anders dan mevrouw Groenman 
veronderstelt, valt de inwerkingtre-
ding niet op korte termijn te verwaclv 
ten. Juist verleden week zijn de 
eerste besprekingen begonnen in de 
Raadswerkgroep sociale vraagstuk-
ken van de Europese Raad. Inschatting 
blijft moeilijk. Ik denk dat ik niet te 
pessimistisch ben als ik veronderstel 
dat de inwerkingtreding in dit 
decennium niet meer zal plaatsvinden. 

Mevrouw Groenman heeft een 
motie ingediend onder stuk nr. 20. 
De regering let bij haar beleid 
vanzelfsprekend op relevante 
samenhangen en pleegt waar nodig 
overleg met daarvoor in aanmerking 
komende instanties. Gelet op het feit 
dat de huidige voorstellen voor de 
AOW niet als tijdelijk bedoeld zijn en 
de vierde richtlijn geen invloed zal 
hebben en behoort te hebben op de 
wettelijke voorzieningen, meen ik 
daarom deze motie van mevrouw 
Groenman te moeten ontraden. In de 
motie wordt ons namelijk om een 
activiteit gevraagd die niet nodig is, 
omdat wij altijd goed overleg hebben 
met de sociale partners. Bovendien 
bestaat er geen behoefte aan, via een 
nota deze zaak vast te leggen en aan 
de Kamer te presenteren. Wij hebben 
al zoveel te doen dat wij onze 
mensen niet onnodig met deze zaken 
willen belasten. Er is voldoende 
contact met de sociale partners. 

Mevrouw Groenman (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! De opmerking 
over de vierde richtlijn begrijp ik niet 
helemaal. De staatssecretaris zegt 
dat er geen sprake van is dat deze 
vierde richtlijn nog in dit decennium 
zal worden ingevoerd. Er is in juli 
1983 een adviesaanvrage uitgegaan 
naar de SER en de Emancipatieraad. 
Door beide wordt daaraan hard 
gewerkt. Ik heb begrepen dat men op 
Europees niveau nooit gedacht heeft 
dat dit allemaal zo moeilijk zou gaan 
en zo lang zou gaan duren. Heeft de 
staatssecretaris dan al uitstel 
aangevraagd? De SER heeft daarom 
indertijd wel gevraagd. Hoe zit het nu 
precies? Ik heb begrepen dat de 
staatssecretaris wel waarde aan de 
richtlijn behoort te hechten. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb 
niet het tegendeel beweerd. Ik heb u 
alleen gezegd dat pas vorige week de 
besprekingen in de werkgroep 
sociale vraagstukken van de Europese 
Raad zijn begonnen. Daarop was 
mijn taxatie gebaseerd. Het gaat in 
dezen om het operationeel maken 
van de richtlijn en om het nemen van 
beslissingen daarover. Mijn taxatie 
was dat die niet dit decennium 
zouden worden genomen. Onzerzijds 
bestaat er echter geen aanleiding om 
waar dan ook remmend bezig te zijn. 
Ik wijs er echter op dat de onderhavige 
discussie nog maar pas is begonnen 
op de plaats waar zij ook moet worden 
gehouden. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Linschoten is opnieuw uitvoerig 
ingegaan op de financiële gevolgen 
van de inkomensafhankelijkheid voor 
de aanvullende pensioenregelingen. 
In feite heeft de heer Linschoten 
geen nieuwe elementen aangedragen 
in de tussen ons gevoerde discussie. 
Ik kan daarom alleen maar herhalen 
wat ik al eerder heb gezegd. Dit zal 
ook blijken. 

Bij de raming van kosten voor 
aanvullende regelingen moeten wij 
steeds het uitgangspunt in de gaten 
houden dat die kosten niet automa-
tisch het gevolg zijn van wetgeving, 
maar dat zij voortvloeien uit uitkom-
sten van onderhandelingen tussen 
partijen. Ik heb er het volste vertrou-
wen in dat partners in die onderhan-
delingen tot een goede prioriteitsaf-
weging zullen komen. 

Het probleem bij die kostenraming 
is, dat onzeker is hoeveel mensen 
over geen of over onvolledige 
toeslagen zullen kunnen beschikken. 
Het uitgangspunt van de werkgevers 
dat niemand een volledige toeslag 
krijgt, is naar mijn overtuiging niet 
reëel. De berekening in de memorie 
van antwoord is gebaseerd op de 
normale formule voor de berekening 
van effecten van wijzigingen in de 
AOW voor de kapitaaldekking van 
aanvullende regelingen. De suggestie 
dat de berekening heeft plaatsgevon-
den op basis van omslagfinanciering, 
is misleidend. 

De heer Van der Vlies heeft 
gevraagd naar de relatie tussen de 
parapluconstructie en het optreden 
van inkomenseffecten. Hierbij dient 
onderscheid te worden gemaakt 
tussen het oorspronkelijke wets-
ontwerp en het thans aan de orde 
zijnde gewijzigde voorstel van wet. 
Bij directe invoering van inkomensaf-
hankelijkheid, diende de paraplu om 
partijen de ruimte te bieden te 

onderhandelen, zonder dat behoefde 
te worden gevreesd voor individuele 
claims tot verhoging van het aanvullend 
pensioen. 

Die verhoging kan in verband staan 
met a. een eigen recht van de vrouw 
waardoor de man een uitkering van 
50% ontvangt en niet een van 100% 
en b. het niet krijgen van een 
volledige toeslag. Gelet op het uitstel 
van de invoering van de inkomensaf-
hankelijkheid zijn alleen nog de 
eerstgenoemde, individuele claims, 
denkbaar. Anders gezegd: in de 
oorspronkelijke versie traden 
onmiddellijk inkomenseffecten op 
behoudens een wijziging in de aanvul-
lende regeling ter opheffing van de 
inkomenseffecten. 

Zoals het voorstel nu luidt, treden 
er gedurende de overgangsperiode 
tot invoering van de inkomensafhan-
kelijkheid geen inkomenseffecten op. 
Wat daarna gebeurt, hangt uiteraard 
af van de uitkomst van de onderhan-
delingen. 

Mevrouw Ter Veld, mevrouw 
Groenman en de heren Buikema en 
Leerling hebben ten slotte gevraagd 
naar de gevolgen voor de ambtena-
renpensioenregeling. Voor de goede 
orde wijs ik erop, dat binnenkort een 
wetsontwerp met betrekking tot de 
gevolgen van de wijziging in de AOW 
voor de inbouw daarvan in het 
ABP-pensioen zal worden ingediend. 
In feite komt dit erop neer dat de 
huidige situatie tijdelijk is. Dat wil 
zeggen: in afwachting van een 
definitieve oplossing wordt de 
huidige situatie gecontinueerd. Zowel 
bij de gehuwde man als bij de 
gehuwde vrouw zal dus met betrek-
king tot het pensioen hetzelfde 
worden ingebouwd als zou zijn inge-
bouwd als de AOW niet werd 
gewijzigd. 

Met name de splitsing van het 
AOW-pensioen leidt niet tot een 
andere inbouw. Er kan worden 
toegegeven, dat de inbouw voor de 
gehuwde vrouw hiermee gunstiger 
blijft. Het is echter een tijdelijke zaak, 
die hooguit één jaar zal duren. Per 1 
januari 1986 zal deze bevoordeling 
ongedaan worden gemaakt in het 
kader van de algehele herziening van 
de regeling van de samenloop van 
ambtelijk pensioen en AOW pensi-
oen. In de loop van februari van dit 
jaar kan worden gerekend op een 
concept-wetsvoorstel dat daarop is 
gericht. Over dit concept-wetsvoor 
stel, dat dus een definitieve oplossing 
beoogt, zal ook de Emancipatieraad 
om advies worden gevraagd. 
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Mevrouw Groenman (VVD): Hangt 
dat dan samen met de toepassing 
van de derde EG-richtlijn op de ABP? 

Staatssecretaris De Graaf: Zonder 
twijfel. Het hangt uiteraard ook 
samen met de veranderingen die nu 
in het kader van de AOW plaatsvinden. 
Deze operatie is helemaal gericht op 
een gelijke behandeling en dat moet 
dus worden getoetst aan de Europese 
richtlijn. 

Mevrouw Ter Veld heeft nog de 
aandacht gevraagd voor de bijzondere 
positie van de grensarbeiders. Als de 
man in het buitenland werkt en daar 
verzekerd is, is zijn vrouw nu uitdruk-
kelijk van verzekering in het kader 
van de volksverzekeringen uitgeslo-
ten. Deze koppeling aan de verzeke-
ring komt als gevolg van de verzelf-
standiging van man en vrouw te 
vervallen. Dat wil zeggen dat de 
gehuwde vrouw vanaf de inwerking-
treding van de wet - gemakshalve 
spreek ik van 1 april 1985 - is 
verzekerd voor de volksverzekeringen. 

Dan pas is zij zelfstandig onderwor-
pen aan de premieheffing ingevolge 
die volksverzekeringen. Men betaalt 
premie als men verzekerd is. Volks-
verzekeringen kennen dus geen op 
zichzelf staande premieplicht. Het is 
dus een misverstand, als men denkt 
dat de vrouwen van grensarbeiders al 
vanaf 1 januari 1985 premie moeten 
betalen. Tegenover de premiebetaling 
staan uiteraard ook aanspraken op 
uitkeringen. Van die aanspraken heb 
ik in mijn brief van 1 7 januari 
jongstleden een overzicht gegeven. 

Er ontstaat voor de gehuwde 
vrouw een onmiddellijk recht op de 
AWBZ-voorzieningen. Met betrekking 
tot het recht op kinderbijslag 
ingevolge de AKW merk ik op, dat de 
gehuwde vrouw vanaf 1 april 1985 
aanspraak kan maken op kinderbijslag. 
In ieder geval is dat op het niveau 
van de Nederlandse kinderbijslag. 
Met België en Duitsland zullen voor 1 
april 1985 in het kader van de 
toepassing van de Europese verorde-
ning afspraken worden gemaakt over 
de uitbetaling van de kinderbijslag, 
voor zover deze de Nederlandse 
kinderbijslag overtreft. Voor 1 april 
zal hierover volledige duidelijkheid 
bestaan. Het recht op een AAW-uit-
kering of een AWW-voorziening gaat 
pas in, indien de arbeidsongeschikt-
heid van de gehuwde vrouw na 1 
april 1985 is ingetreden. 

Met betrekking tot de vrouwen die 
nu niet verzekerd zijn voor de 
volksverzekeringen en uitsluitend een 
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WAO-uitkering ontvangen, vroeg 
mevrouw Ter Veld mij om informatie. 
Het al of niet verzekerd zijn voor de 
AAW maakt voor de WAO-gerechtig-
den in het algemeen geen verschil. 
Immers, waar wel van AAW-verzeke-
ring sprake is, ontvangt men een 
AAW-bodemuitkering met daarboven 
een 'kop' in het kader van de WAO. 
Indien er niet sprake is van een 
AAW-uitkering, wordt de totale 
WAO-uitkering uit de WAO-pot 
betaald. 

Naar mijn oordeel kunnen zich 
daarom op dit punt geen problemen 
voordoen. 

Mevrouw Ter Veld vraagt naar de 
rechten van degenen die gehuwd zijn 
met een partner die nooit verzekerd 
is geweest voor de AOW. Onder de 
huidige wetgeving bestaat voor die 
pensioengerechtigden ten minste 
recht op het ongehuwdenpensioen. 
Deze bepaling past uiteraard in de 
huidige AOW-systematiek, waarin de 
gehuwde man in beginsel recht heeft 
op het gehuwdenpensioen dat hoger 
is dan het ongehuwdenpensioen. In 
het door mij voorgestelde systeem 
ligt het niveau van het pensioen voor 
een gehuwde niet boven, maar onder 
het bedrag van het gehuwdenpensi-
oen. 

Door de niet verzekerde jaren van 
de jongere echtgenoot passeert de 
pensioengerechtigde als het ware 
niet het niveau van het ongehuwden-
pensioen. Daarnaast - dat vind ik van 
groter gewicht - zou het in deze 
situatie dan minimaal verlenen van 
het ongehuwdenpensioen werken als 
een inkomensonafhankelijke toeslag 
van 20% voor niet-verzekerden. 
Uiteraard is voor de bestaande 
gevallen een overgangsregeling 
getroffen, zodat er van een achteruit-
gang geen sprake is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik behandel 
nog een paar los liggende onderwer-
pen. Mevrouw Groenman heeft 
aandacht gevraagd voor de positie 
van de partner voor wie de toeslag 
wordt verleend. Met haar amende-
ment op artikel 16, tweede lid zou 
niet langer de bevoegdheid bestaan 
om de persoonlijke omstandigheden 
te beoordelen alvorens de helft van 
het gehuwdenpensioen oude stijl aan 
de jongere echtgenoot van de 
pensioengerechtigde te geven. Het 
beoordelen van die persoonlijke 
omstandigheden vereist een bevoegd-
heid in plaats van een verplichting. 

Naar mijn oordeel beoogt het 
amendement-Groenman een 
ontwikkeling in gang te zetten die er 
uiteindelijk toe zal leiden dat de 
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partner van de pensioengerechtigde 
een eigen recht op de toeslag heeft. 
Ook in de motie van mevrouw 
Groenman meen ik die tendens te 
bespeuren. Er is naar mijn mening 
geen enkele rechtsgrond om aan een 
niet 65-jarige echtgenoot van een 
pensioengerechtigde een zelfstandig 
recht op een uitkering krachtens de 
AOW te verlenen. Ik zal mij overigens 
niet verzetten tegen haar amende-
ment, zoals het nu luidt, namelijk 
uitbetaling van de toeslag aan de 
jongere echtgenoot op verzoek. 

Mevrouw Groenman (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Dat vind ik 
mooi. Ik wil de staatssecretaris er 
echter op wijzen dat, als hij de 
redenering voert dat er dan een recht 
op toeslag zou bestaan, dat ook geldt 
voor het huidige artikel 16, lid 2. Dan 
behoeft de Sociale Verzekeringsbank 
helemaal nooit te toetsen. Dan is het 
toch hetzelfde of het een bevoegdheid 
of een verplichting is. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik kan 
mij in uw amendement vinden. Ik 
volg u dus in dezen. Ik meen dan ook 
dat het geen probleem is. Ik wilde 
even attenderen op de tendens. Als 
dat echter niet het geval is, dan is de 
kou daarmee helemaal uit de lucht. 
Overigens is mij vandaag niet 
gebleken dat er echte problemen 
zijn. In de regel honoreert de Sociale 
Verzekeringsbank ook een verzoek 
om afzonderlijke uitbetaling. Ik meen 
dat één van de leden in dit verband 
de Sociale Verzekeringsraad ten 
tonele voerde. Dat was een vergissing. 
Op een vraag van mevrouw Ter Veld 
kan ik zeggen dat er uiteraard 
voorlichting zal worden gegeven op 
dit onderdeel. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de heer 
Buikema bespeurde ik enige onduide-
lijkheid met betrekking tot de 
ingangsdatum van het wetsvoorstel. 
Het is de bedoeling dat het voorstel 
kracht van wet krijgt op 1 april 1 985, 
maar dat daaraan terugwerkende 
kracht wordt verleend tot 1 januari 
1985. Ten aanzien van de gemoeds-
bezwaarden is altijd het standpunt 
gehuldigd dat zij niet in een gunstiger 
positie mogen worden gebracht dan 
de verzekerden. Hun inkomensoffers 
zijn dan ook niet groter dan die van 
de verzekerden. 

Vanuit die visie ervaar ik de 
premievervangende belasting die 
door de gemoedsbezwaarden moet 
worden opgebracht dan ook niet als 
een probleem. 

De heer Van der Vlies (SGP): 
Bezwaarden zien af van alle rechten 
die elke ingezetene worden verleend 
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in het kader van de sociale voorzie-
ningen. Zij hebben evenwel de 
verplichting om de premievervanging 
via de belasting op te brengen. Voor 
groepen van mensen kan dat 
inderdaad neutraal uitwerken. Dat 
geldt echter niet voor alle groepen 
van mensen. Ik doel op bij voorbeeld 
de kleine zelfstandige waarvoor dit 
heel uitdrukkelijk een extra offer is. 
Erkend zij, dat er al jarenlang over 
deze zaak in deze Kamer wordt 
gediscussieerd Er komt echter geen 
oplossing. 

Wij vonden dit een goede gelegen-
heid om daarbij nog eens de vinger 
te leggen. Ik heb met nadruk gezegd 
dat ik nu geen panklare oplossing 
verwacht. Het is inderdaad een 
gecompliceerd probleem. Mijns 
inziens moet er wel volstrekt serieus 
naar gekeken worden; voor wat, 
hoort wat. Wij hebben het over een 
zo gelijk mogelijke behandeling van 
mensen met diverse overtuigingen. 
Welnu, daar hoort dit punt ook bij. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik weet 
niet of het hier om hetzelfde probleem 
gaat. Ik denk het niet. Het is mijns 
inziens ook niet zo dat je hierover 
gemakkelijk een voldoende afgewo 
gen verhaal kan houden. De systema-
tiek die wij nu kennen voor gemoeds-
bezwaarden is altijd van toepassing 
geweest. Een van de belangrijkste 
motieven is, dat vanwege de te 
betalen premie er geen concurrentie-
positie mag zijn, of men nu een 
zelfstandige is of een werknemer. 

Voor de gemoedsbezwaarde die 
zijn bezwaren erkend heeft gekregen 
wordt een vervangende last opgelegd, 
opdat de uitgangspositie voor beiden 
dezelfde is. Op dit moment zie ik niet 
in dat daarin verandering moet 
worden gebracht Het is een wat 
andere zaak dan waarover wij nu 
discussiëren. Ik wil daarmee niet 
zeggen dat hierover het laatste 
woord is gesproken. Ik heb daarover 
in het verleden ook met de heer Van 
Dis al menig keer van gedachten 
gewisseld Ik dacht dat wij toen in 
een aantal opzichten aan de toen 
door hem geformuleerde bezwaren 
zijn tegemoet gekomen 

De heer Van der Vlies (SGP): Ik 
kom er in tweede termijn wel op 
terug. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitterl Mevrouw Ter Veld 
heeft nog gevraagd naar de gevolgen 
van de AOW voorstellen voor de 
Ziekenfondswet en de AWBZ 

Algemeen geldt dat een aantal 
wijzigingen nodig is om deze 
regelingen aan te passen aan de 
derde richtlijn. Dit zal voor de 
gehuwde vrouw tot gevolg hebben 
dat zij bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd een zelfstandig 
recht krijgt op de toetreding tot de 
bejaardenverzekeringen. 

De eigen-bijdrage-regeling AWBZ 
zal zodanig worden aangepast, dat 
een echtpaar in het vervolg gezamen-
lijk de inkomensafhankelijke bijdrage 
verschuldigd is, ieder naar verhouding 
van de bruto-inkomsten, verminderd 
met de algemene aftrekposten. De 
door mevrouw Ter Veld en de door 
mij voorgestelde overgangsregeling 
heeft tot gevolg dat de opbrengst van 
de eigen-bijdrage-regeling de eerste 
drie jaar licht zal toenemen omdat de 
gehuwde vrouw met de jongere 
echtgenoot nu zelf AOW krijgt. Na 
drie jaar zal de opbrengst weer 
enigszins dalen omdat na toetsing in 
sommige gevallen de toeslag op de 
AOW geheel of gedeeltelijk weer zal 
vervallen. 

De richting van het structurele 
effect is niet te voorspellen, maar 
zeker is dat het slechts gaat om een 
marginale zaak, gezien de grote 
omvang van het aantal betrokkenen. 
Een kleine categorie daarvan heeft 
hiermee te maken. 

Mevrouw Ter Veld informeerde ten 
slotte nog naar de invoeringsdatum 
van de door de Ziekenfondsraad 
geadviseerde nieuwe eigen-bijdrage-
regeling. Deze nieuwe regeling wordt 
op dit punt voorbereid en zal met 
name een aantal technische wijzigin-
gen ten opzichte van de oude 
regeling bevatten. 

Bovendien vindt dan ook de zoeven 
genoemde aanpassing van de Derde 
richtlijn plaats. De invoeringsdatum 
zal moeten liggen vóór 1 juli as. , 
omdat op dat moment de verschul-
digde bijdrage zal worden herzien. 
Voor zover in de wijziging nog andere 
elementen zullen worden ingebracht, 
die niet door de Ziekenfondsraad in 
de advisering zijn betrokken, zullen 
deze, zo nodig, terugwerken tot 1 
januari 1985. Ik heb begrepen dat 
mijn collega Van der Reijden de 
volgende week nog nader met de 
Kamer over deze zaken van gedachten 
zal wisselen. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de staatssecre-
taris voor zijn antwoord ook al ben ik 
het - dat had hij waarschijnlijk al 
verwacht - zeker niet op alle punten 

met hem eens. Uit mijn uitdaging 
zowel naar het CDA als naar de 
staatssecretaris is al gebleken dat ik 
slechts op een aantal voorwaarden 
akkoord kan gaan met een model van 
de AOW zoals nu is geschetst en dat 
op zichzelf niet volstrekt afwijkt van 
het model zoals de Partij van de 
Arbeid zich dat op middellange 
termijn ook voorstelt. 

Mijn eerste voorwaarde, of 
eigenlijk mijn uitgangspunt is dat 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen niet alleen na het 65ste jaar 
maar ook daarvoor moet plaatsvinden. 
Ik acht het een goede zaak dat de 
staatssecretaris zo uitdrukkelijk zegt 
dat hij hier ook spreekt namens zijn 
collega, de staatssecretaris van 
emancipatie, temeer waar de heer 
Linschoten dat in de pers in twijfel 
heeft getrokken. Uit het conceptbe-
leidsplan emancipatie, zoals dat door 
haar verdedigd wordt, blijkt uitdruk-
kelijk dat de regering de intentie 
heeft de gelijke behandeling wat 
betreft eigen inkomensaanspraken en 
uitkeringsrechten ook vóór het 65ste 
jaar te regelen. 

Het spreekt vanzelf dat daarvoor 
veel meer nodig is dan de staatsse-
cretaris, en wellicht zelfs dit kabinet, 
denkt. Natuurlijk moet de W W 
geregeld worden - dat had allang 
gebeurd moeten zijn - natuurlijk 
horen vrouwen van 50 jaar en ouder, 
net als mannen, in aanmerking te 
komen voor een werkloosheidsrege-
ling, zoals wij die onlangs in december 
geregeld hebben. Dan moeten er 
echter nog veel meer voorwaarden 
geregeld worden om mannen en 
vrouwen ook inderdaad in staat te 
stellen ook vóór het 65ste jaar 
zelfstandig rechten en plichten te 
hebben. 

Op dit moment moeten wij ervan 
uitgaan dat het nog steeds noodza-
kelijk is een bescherming te creëren 
voor die gevallen waarin sprake is 
van een feitelijke ongelijkheid van 
mannen en vrouwen in een huwelijk. 
Ook ik heb in mijn eerste termijn 
gezegd het voorstel van de PSP heel 
aantrekkelijk te vinden. Geven wij 
iedereen 70% van de huidige 
gehuwdenuitkering, dan is er een 
absolute gelijkheid tussen gehuwden 
en ongehuwden, tussen vrouwen en 
mannen. Op dit moment kiezen wij 
daar echter niet voor. Niet omdat die 
uitkering van 70% niet ons einddoel 
zou zijn, maar omdat een dergelijke 
keuze op dit moment zou betekenen 
dat ongehuwden, die alleen wonen, 
in een relatief slechtere positie 
zouden verkeren dan zij die, zoals de 
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staatssecretaris dat zo mooi noemt, 
de besparende effecten hebben van 
het voeren van een gemeenschappe-
lijke huishouding. 

Het feit dat wij op langere termijn 
die 70% uitdrukkelijk in het perspectief 
hebben betekent ook dat wij niet 
vinden dat samenwonenden op dit 
moment gelijk behandeld zouden 
moeten worden als gehuwden. Ik zie 
dan nog maar even af van de vraag 
hoe je dat samenwonen meet. Wij 
accepteren, op grond van de bescher-
ming van het minimuminkomen, dat 
gehuwden samen 100% krijgen en 
ongehuwden 70%. Wij vinden dat dit 
zo ook moet blijven. 

Ik heb bij de behandeling van dit 
wetsontwerp de positie van onge-
huwd samenwonenden uitdrukkelijk 
niet in de beschouwingen betrokken. 
De staatssecretaris zegt daarvoor 
meer onderzoek nodig te hebben en 
nader met voorstellen te zullen 
komen. Dan zullen wij er wel verder 
over spreken. Ik zeg hem nu wel: ga 
die kant niet uit, want daarmee 
creëer je problemen die onoplosbaar 
zijn. Zeker, als wij de VVD-variant 
nog zouden volgen, dan is het ..., 
maar laat ik dat maar in het midden 
laten. Daarop kom ik straks nog 
terug. 

Toch denk ik dat de staatssecretaris 
gelijk heeft als hij zegt, dat hij met 
betrekking tot het uitgangspunt van 
gelijke behandeling en zelfstandige 
rechten voor en na het vijfenzestigste 
jaar op dit moment niet zoveel meer 
kan doen dan de intentie uitspreken. 
Ik wijs er overigens op dat met de 
middelen, die de VVD nu wil gebruiken 
om naar zij zegt de AOW te redden 
- ik kom er later op terug waarom ik 
zeg: als je de AOW wil redden, moet 
je dat niet voor een beperkte periode 
doen, maar moet je ervoor zorgen 
dat de AOW echt deugt; deze is op 
dit moment 10% te laag - wellicht te 
realiseren zou zijn geweest dat 
getrouwde vrouwen nu al recht 
hadden op een WWV-uitkering, 
onder de regeling voor 50-jarigen en 
ouderen zouden vallen en dat, zonder 
een discussie te behoeven voeren, 
jongeren niet in hun rechten moesten 
worden beperkt In de sociale 
zekerheid zitten soms dat soort 
keuzen 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de 
langere termijn betreft, zou ons 
model niet zozeer afwijken van het 
model dat de staatssecretaris voor 
ogen heeft: mannen en vrouwen een 
zelfstandig recht, terwijl voor 
gehuwden geldt dat zij ieder 50% van 

dat recht hebben. De AOW moet dan 
zeker gelden zonder verdere inko-
mens- of vermogenstoets, waar het 
gaat om het eigen AOW-aandeel. 

Ik vind de discussie, die hier 
gevoerd is, heel bedreigend. Als wij 
het hebben over mensen, die 65 jaar 
zijn en een eigen AOW-aanspraak 
hebben, vraagt de heer Linschoten 
aan de staatssecretaris: komt u 
straks met voorstellen om die 
aanspraak afhankelijk te maken van 
inkomen van kinderen? Dat eigen 
AOW-deel is nergens van afhankelijk, 
dat wil zeggen: alleen van de vraag 
of men 65 jaar is. Als de heer 
Linschoten dit soort vragen stelt, 
denk ik: wie heeft zo enthousiast het 
voorstel inzake de voordeurdelers 
gesteund, wie is er zo'n grote 
voorstander van, dat soort dingen te 
doen? Dat is onder meer de VVD. Wij 
hebben ons daartegen verzet. Wij 
zullen er ons ook tegen verzetten om 
de AOW, waarop men een zelfstandig 
recht heeft als men 65 jaar is, 
afhankelijk te maken van andere 
inkomensbestanddelen. Het klinkt 
misschien gek, maar ook de miljonair 
van de heer Linschoten heeft recht 
op zijn eigen AOW. 

De heer Linschoten (VVD): Mevrouw 
Ter Veld, alle voorbeelden, die u hebt 
genoemd, zijn juist. Ik ben bereid om 
op alle punten de hand in eigen 
boezem te steken. Ik vraag u alleen: 
als u de bezwaren waar wilt maken 
die u op die andere punten heeft 
- woningdelers, enz.- waarom 
gebruikt u dan niet dezelfde argumen-
tatie ten aanzien van de AOW? U 
gaat de Kamer blijkbaar meedelen 
dat, omdat de VVD in het verleden 
fouten heeft gemaakt, u dezelfde 
gaat maken. Dat lijkt mij nauwelijks 
een principiële opstelling. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik hoop 
ook nooit in de fouten van de VVD te 
vervallen. 

Ik heb het nu over de AOW, 
waarop men, als men 65 jaar is 
geworden, een eigen aanspraak 
heeft. Daarbij past op geen enkele 
wijze vanuit het karakter van een 
bodemvoorziening een toets inzake 
het pensioen dat men heeft, inzake 
het inkomen van anderen, inclusief 
de vraag of dat inkomen hoog of laag 
is. Anders zou de AOW teruggaan 
naar de situatie, die wij kenden ten 
tijde van de noodwet Drees. Wij 
kennen dat systeem trouwens ook in 
de AAW. Daar geldt eveneens een 
individuele aanspraak met daarbij de 
mogelijkheid van toeslagen als de 
echtgenoot of de echtgenote niet in 
het bezit is van een eigen inkomen. 

Bij die discussie heeft nooit de 
vraag een rol gespeeld of hiermee de 
AAW zou afglijden naar de ABW. 
Integendeel, bij de verzelfstandiging 
van de rechten van mannen en 
vrouwen in de AAW is uitdrukkelijk 
gekozen voor een individueel recht 
met daar bovenop toeslagen. 
Hierdoor is naast de bodemvoorzie-
ning te allen tijde voor een echtpaar 
een minimum-bestaansgarantie 
verzekerd. 

De heer Linschoten (VVD): Wij 
spreken niet over de wijze waarop 
het wetsvoorstel technisch in elkaar 
zit. Dat is bekend. Wij spreken over 
de redelijkheid van de voorstellen. Is 
mevrouw Ter Veld de mening 
toegedaan dat het redelijk is als 
degene, die AOW-gerechtigd is en 
een flink aanvullend inkomen heeft of 
heel veel geld heeft, wel de volledige 
toeslag krijgt en degene die geen 
andere inkomsten heeft, op het 
niveau van het minimumloon zit, 
maar die toevallig een partner heeft 
die een paar honderd gulden 
bijverdient, de helft van hun AOW-uit-
kering moeten verliezen? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik heb 
over de wijze waarop de inkomens-
toets zou worden uitgewerkt heel 
kritische vragen gesteld zowel aan 
het CDA als aan de staatssecretaris. 
Ik vind het echter redelijk dat 
wanneer iemand nog geen 65 jaar is 
en dus geen AOW-gerechtigde is, 
niet per definitie een AOW-uitkering 
wordt verstrekt. 

Ik vind het onredelijk - de heer 
Linschoten wekt soms de suggestie 
alsof hij dat wel redelijk zou vinden -
om, wanneer men 65 jaar is en de 
AOW als bodempensioen heeft, te 
bezien of wellicht een hoog genoeg 
pensioen is opgebouwd, waardoor de 
AOW-uitkering eventueel kan komen 
te vervallen. Naar mijn mening mag 
de heer Linschoten die suggestie niet 
eens wekken. Het karakter van de 
AOW als volksverzekering wordt 
door deze suggestie aangetast. 

U hebt het kennelijk nodig om een 
dergelijke suggestie te wekken om 
uw verhaal - het opnemen van een 
toeslag in de AOW-uitkering, die als 
zodanig geen AOW uitkering is - te 
kunnen verdedigen. Daarmee 
bewandelt u een gevaarlijke weg, 
want daardoor denken mensen dat zij 
hun uitkering of inkomen kwijtraken 
als ze nog geen 65 jaar zijn. Dat is 
echter geenszins het geval. Zo mag 
het ook nooit gebeuren dat iemand 
boven de 65 jaar een toets moet 
ondergaan om te kunnen bepalen of 
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hij al dan niet recht heeft op zijn 
eigen AOW-aanspraken. 

De heer Linschoten (VVD): Dit is 
een heel verkeerde voorstelling van 
zaken, die ook geen recht doet aan 
de door mij gemaakte opmerkingen. 
Het gaat erom of je, ook waar het 
volksverzekeringen betreft, bij de 
aanspraken van persoon X rekening 
mag houden met het inkomen van 
zijn partner. Die vraag beantwoordt u 
positief, terwijl u het juist ten aanzien 
van regelingen onder de 65 jaar 
bestrijdt, want dan wilt u een 
individueel recht toekennen. 

Op het moment dat u rekening 
houdt met het inkomen binnen een 
bepaald gezin, is het merkwaardig 
om wel rekening te houden met het 
inkomen dat op de ene wijze tot 
stand komt en niet met het inkomen 
dat op de andere wijze tot stand 
komt. Individuele rechten zijn juist 
goed te verdedigen als er individuele 
plichten zijn opgelegd. Die individuele 
plichten zijn verleden jaar opgelegd. 
Nu zijn de rechten aan de orde. 

De PvdA laat het dan ineens 
afweten. Er worden dan allemaal 
technische argumenten gebruikt om 
aan te geven waarom het om 
niet-pensioengerechtigden gaat. Het 
gaat echter heel concreet om 
mensen die worden geconfronteerd 
met maatregelen waardoor zij de 
helft van hun inkomen kunnen 
verliezen. Daar gaat het om en dan 
moet u niet komen met een technisch 
verhaal! 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik 
bestrijd dit volledig. Het AOW recht 
dat iemand op zijn vijfenzestigste 
jaar toekomt, is op generlei wijze 
inkomensafhankelijk. Evenals de 
werkgevers in de SER spreekt de 
VVD in haar voorstellen van een 
individueel recht van 50% voor een 
gehuwde. 

De heer Linschoten (VVD): De helft 
dus! 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): lnder-
daad, de helft. Ik begrijp ook helemaal 
niet hoe u kunt denken dat 'gelijke 
rechten voor mannen en vrouwen' 
zou kunnen betekenen dat gehuwde 
mannen en vrouwen beiden recht 
hebben op een uitkering, uitgaande 
van een gezinssituatie. Uw opvattin-
gen geven bij uitstek blijk van 
gezinsdenken. 

De heer Linschoten (VVD): Maar... 

De Voorzitter: Ik verzoek u, mevrouw 
Ter Veld de gelegenheid te geven, op 
uw vraag te antwoorden. 

De heer Linschoten (VVD): Dat wil 
ik wel, maar ze maakt het nu wel heel 
bont. 

De Voorzitter: U bent zoeven 
ongeveer een minuut aan het woord 
geweest. Laat u mevrouw Ter Veld 
nu eerst eens rustig uitspreken. 

De heer Linschoten (VVD): Als 
mevrouw Ter Veld mij dan maar niet 
uitlokt om bij voortduring te interrunv 
peren. 

De Voorzitter: U krijgt nog een 
tweede termijn. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Nu word 
ik ook al beschuldigd van uitlokking, 
maar ik geloof dat dat in het parle-
mentair woordgebruik niet ernstig 
is.... 

Mijnheer de Voorzitter! Zoals ik 
zoeven al zei, kiest ook de VVD voor 
een individueel recht van 50% voor 
gehuwden. In haareigen amendement 
spreekt zij dan ook niet van een 
zelfstandig recht van 100%, omdat 
iemand is getrouwd, maar van een 
recht van 50%, met een toeslag. Die 
toeslag is echter geen AOW-recht. Ik 
vind het goed dat die toeslag op dit 
moment uit hetzelfde fonds wordt 
betaald en in dezelfde wet wordt 
geregeld, maar nogmaals: de jongere 
partner is nog geen 65 jaar hij is dus 
niet AOW-gerechtigd. 

De VVD stelt voor om de toeslag 
absoluut inkomensonafhankelijk te 
maken. Gezien vanuit de positie van 
de VVD kan ik mij dat ook wel 
voorstellen, met name gezien de 
problemen die zouden kunnen 
ontstaan bij het inbouwen van een 
toeslag in de thans geldende 
pensioensystematiek. Zowel vanuit 
eigen kring als door degenen buiten 
ons die direct met deze privaatrech-
telijke overeenkomsten te maken 
hebben, zijn wij hierop uitdrukkelijk 
geattendeerd. Dat betekent echter 
nog niet dat wij daarmee de door de 
VVD gekozen lijn per definitie zo 
fantastisch vinden. Het lijkt heel stom 
van de PvdA: nu kunnen wij de 
mensen eens iets geven en nu wil de 
VVD eigenlijk - al is het misschien 
maar voor enkele jaren - iets doen 
voor mensen en dan wordt dat door 
de PvdA met terughoudendheid 
benaderd. De VVD zegt daar dan nog 
bij dat het niets kost. 

De heer Linschoten (VVD): Wij zijn 
niet de enigen die dat willen. Kijkt u 
bij voorbeeld ook eens naar de 
overzijde! 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): lnder-
daad, mevrouw Brouwer is ook zeer 
consequent, want in 1956 heeft haar 

collega de heer Reuter exact eenzelf-
de amendement ingediend. Het is 
maar goed dat de VVD dat niet is 
nagegaan. Een inkomensonafhankelij-
ke toeslag kennen wij ook niet in de 
AAW. Een dergelijke toeslag zal - zo 
niet op korte termijn, dan toch zeker 
op lange termijn - wanneer man en 
vrouw beiden beschikken over een 
eigen arbeidsinkomen, met daarnaast 
de eigen inkomensbescherming, 
aanzienlijk kunnen stijgen in prijs. 

Dit betekent dat u, die overal wilt 
bezuinigen in de sociale zekerheid, 
net op dit punt voor een beperkte 
periode, namelijk als één van de 
partners jonger is dan 65 jaar, 
mensen op rozen wilt laten zitten, 
terwijl u daarvoor, jammer genoeg 
ook in de AOW zelf daarna, voortdu-
rend van hun rechten afknabbelt. 

De VVD zegt: ja, maar daarbij kom 
ik op voor de laagst betaalden. Dit 
betreft inderdaad een punt van kritiek 
van de VVD dat ook wij naar voren 
hebben gebracht. Door de voorgestel-
de toeslagsystematiek van de 
staatssecretaris treden er enorm 
grote schokken op in de mate waarin 
het eigen inkomen van de jongere 
partner, dus geen neveninkomen of 
tweede inkomen, bijna weggestreept 
kan worden tegen het relatieve 
voordeel van het afhankelijk worden 
van de oudere partner. Ik gebruik de 
term 'eigen inkomen', omdat ik het 
verschrikkelijk vind als een eigen 
inkomen van de vrouw het tweede 
inkomen heet. Een tweede inkomen 
is, als iemand met een volle baan 
daarnaast nog een commissariaat 
vervult. 

Ik heb ook gezegd, dat voor ons 
een van de voorwaarden is, dat er 
een vrijlatingssystematiek wordt 
gehanteerd, waardoor iemand te 
allen tijde redelijk iets overhoudt 
- beter gezegd: er nog iets bij krijgt -
van het inkomen dat hij verdient. De 
werknemersorganisaties hebben 
daarvoor een voorstel gedaan. Zij 
zeggen: laat te allen tijde 1 5% van de 
gehuwden AOW plus Vi van het 
meerdere inkomen vrij van het 
inkomen van de jongste partner, 
alvorens wordt bekeken of zij of hij 
alsnog recht heeft op een toeslag, 
zoals in deze wet zal worden geregeld. 

Bij een dergelijke regeling zouden 
juist mensen met een inkomen tot 
f 1 2 5 0 a f 1400 altijd ook nog een 
toeslagrecht hebben in het kader van 
de AOW. Daarboven geldt dat niet, 
maar dan kan geacht worden 
zelfstandig in zijn bestaan te voorzien 
als men jonger dan 65 jaar is. 

Samen met het CDA hebben wij 
dan ook besloten, een dergelijke lijn 
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te volgen. Ik begrijp dat de staatsse-
cretaris daartegen bezwaren heeft. 
Hij zal waarschijnlijk van mening zijn 
dat hiermee de vrijlatingsregeling 
wordt overschreden, zoals die in de 
Algemene Bijstandswet is opgeno-
men. Het gaat hierbij evenwel niet 
om de Algemene Bijstandswet, maar 
om een volksverzekering met een 
dubbel karakter: bodem en minimum-
garantie. Bovendien moeten wij er 
rekening mee houden dat een 
AOW-situatie altijd, ook als het gaat 
om een alleenverdiener, een inko-
mensdaling teweegbrengt. Het is 
heel terecht om, als er nog een 
inkomen uit arbeid bestaat bij de 
jongere partner, daaraan een ruime 
vrijlating te geven. 

Ik neem aan dat de voorstellen van 
de heer Linschoten in de vorm van 
een amendement met het argument 
dat men slechts 33 of 38 cent 
overhoudt, volstrekt zijn verdwenen 
bij overneming van ons amendement 
ter zake. 

De heer Linschoten (VVD): Ik 
begrijp dat u daartoe samen met het 
CDA hebt besloten. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ja. 

De heer Linschoten (VVD): Dat is 
een prettige, feitelijke mededeling. 
Daarvan was ik niet op de hoogte. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): De 
sociale partij en de partij die soms 
een sociaal gezicht heeft, kunnen 
uitstekend samenwerken, wanneer 
het gaat over de sociale zekerheid. 

De heer Linschoten (VVD): Daar 
kom ik straks op terug. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Als derde 
voorwaarde heb ik gesteld, dat het 
onderhavige voorstel niet van de ene 
op de andere dag wordt ingevoerd. Ik 
had een amendement ingediend met 
als strekking om gedurende vijf jaar 
iedereen waarvan de oudste partner 
nu 60 jaar of ouder is zonder meer, 
ongetoetst AOW te geven. Voor de 
duidelijkheid zeg ik het simpel: dit is 
conform het voorstel van de VVD. 

Uit wat de staatssecretaris heeft 
gezegd, begrijp ik dat hij juist een 
overgangstermijn van drie jaar heeft 
gekozen, opdat die in overeenstem-
ming is met de wet inzake de 
overgangstermijn voor de pensioenen. 
Ik heb nu dan ook, wederom, 
mijnheer Linschoten, samen met het 
CDA, een amendement ingediend dat 
neerkomt op een feitelijke overgangs-
termijn van acht jaar. Gedurende 
drie jaar zou de AOW aan de oudste 

partner ongetoetst moeten worden 
toegekend zonder, zoals in het 
voorstel van de staatssecretaris wèl 
het geval is, achteraf alsnog een 
toets. 

Daarna zal zich nog vijf jaar de 
situatie voordoen dat, indien de 
jongste partner 57 jaar of ouder is op 
het moment van invoering van de 
wet - dus nu - hij of zij geacht wordt, 
geen arbeidsinkomen te hebben. Dat 
betekent heel concreet dat iedereen 
die nu 57 jaar of ouder is, niets te 
maken heeft met deze AOW-wijzi-
ging. Ik vind dat mede zo belangrijk, 
omdat in een aantal gevallen de 
mensen al in een VUT-regeling 
kunnen zitten, waarbij zij ervan 
uitgaan dat de AOW zal doorgaan 
conform de sinds 1956 bestaande 
systematiek. 

Bij deze nu voorgestelde over-
gangsregeling gaan wij ervan uit dat 
er tijd bestaat voor een verdere 
realisering van gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen onder 65 jaar. 
Wij gaan er eveneens van uit dat dan 
in de voorlichting duidelijk is dat de 
AOW bestaat uit een individueel 
recht - zonder welke middelentoets 
dan ook - als men 65 jaar is. Boven-
dien gaan wij ervan uit dat er 
uitdrukkelijk een toeslag bestaat, met 
een ruime vrijlating, indien de 
jongere partner niet over een eigen 
inkomen uit of in verband met arbeid 
beschikt. 

De heer Linschoten (VVD): Ik 
begrijp hieruit dat mevrouw Ter Veld 
met het CDA is overeengekomen, 
iets te regelen op het punt van de 
schokeffecten. Daarover heeft zij een 
amendement ingediend. De prijs die 
zij daarvoor heeft betaald, is dat het 
regime sneller van kracht wordt dan 
op dit moment conform het oorspron-
kelijke amendement het geval zou 
zijn. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Nee, dat 
is niet helemaal juist. De eerste drie 
jaar zijn inderdaad korter dan de 
periode van vijf jaar. Daarna komt nu 
echter een periode van vijf jaar 
waarin mensen die nu 57 jaar of 
ouder zijn, niets met het nieuwe 
regime te maken hebben. In mijn 
eerste en overigens wat simpeler 
lijkende voorstel hield ik het probleem 
dat mensen van 58 of 59 jaar wèl 
met het nieuwe regime te maken 
zouden hebben, terwijl tegelijkertijd 
een vrijwaring werd gegeven aan 
mensen die zeer veel jaren jonger zijn 
dan hun partner. 

Dat is bij voorbeeld het geval bij 
een vrouw met een man van 25 jaar. 

Ook in de omgekeerde situatie doet 
zich dit voor. Hoewel het systeem 
van het nieuwe amendement wellicht 
iets ingewikkelder lijkt, ben ik toch 
van mening dat het een heel duidelijke 
overgangsregeling bevat. Deze 
regeling werkt ook beter uit voor de 
mensen. Alle echtparen waarvan 
beide partners nu 57 jaar of ouder 
zijn, hebben nu op geen enkele wijze 
met de consequenties van dit 
wetsvoorstel te maken. Op die 
manier kan de nieuwe situatie ook 
keurig worden ingebouwd in de 
toekomstige ontwikkelingen. Mensen 
die nu al in de VUT zitten of vlak vóór 
het pensioen staan, worden immers 
op geen enkele wijze met deze 
maatregel geconfronteerd. 

De heer Linschoten (VVD): Daarin 
heeft mevrouw Ter Veld volledig 
gelijk. Iets dergelijks kun je echter 
ook regelen met een overgangstermijn 
van vijf jaar. Er is dus geen enkel 
argument aanwezig om de periode 
van vijf jaar terug te brengen tot drie 
jaar. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik zei net 
al dat aan de termijn van vijf jaar het 
nadeel zat dat zich de situatie kan 
voordoen dat de oudste en de 
jongste partner beiden 59 zijn en dat 
zij volledig buiten de regeling zouden 
vallen. Die mensen kunnen nu 
immers al in een VUT-regeling zitten. 
Het is ook bekend dat vanaf 57,5 jaar 
de WWV ongetoetst doorgaat. Ik ben 
dan ook van mening dat de nieuwe 
regeling, die ik trouwens al op 20 
december j l . als zodanig begrepen 
had - vanaf 57 jaar heb je niets met 
het voorstel te maken en de eerste 
drie jaar is de zaak volstrekt onge-
toetst - beter is dan de vorige die ik 
heb voorgesteld. De nieuwe regeling 
leek mij wat ingewikkelder. 

Het extra argument dat nu ook de 
pensioenfondsen de noodzaak 
hebben om zich aan de periode van 
drie jaar aan te passen, vond ik zeer 
valide. De heer Linschoten mag 
overigens best mijn vorige amende-
ment opnieuw indienen en daarmee 
afstand doen van zijn eigen amende 
ment! Hij kan dan zeggen dat hij een 
WD-var iant van vijf jaar ook heel 
mooi vindt. 

De heer Linschoten (VVD): Dat lijkt 
mij op dit moment niet het discussie 
punt te zijn. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik doe 
maar een suggestie! 

De heer Linschoten (VVD): Het 
probleem dat een gevolg was van het 
eerste amendement van mevrouw 
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Ter Veld, wordt nu opgelost door 
middel van het nieuwe amendement. 
Het is nu maar de vraag, of het 
probleem niet op exact dezelfde 
wijze op te lossen zou zijn geweest 
bij een overgangstermijn van vijf jaar. 
Mijn stelling is dat dit mogelijk is. Dat 
kan best gerealiseerd worden. Als 
mevrouw Ter Veld een dergelijk 
amendement indient, sluit ik niet uit 
dat zij daarvoor een ruime meerderheid 
in deze Kamer krijgt! 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het 
amendement dat nu is ingediend, is 
al van een ruime meerderheid 
voorzien. 

De heer Linschoten (VVD): Daarvoor 
heeft u een prijs betaald! 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Dat is 
geen prijs. Het gaat om een overgangs-
termijn van acht jaar. Nu is het écht 
acht jaar, terwijl het eerst om een 
periode van vijf jaar ging. Het is dus 
geen prijs. Het is echter wel een feit 
dat mensen die op dit moment een 
partner hebben die jonger dan 56 
jaar is, en die over drie jaar in de 
AOW komen, met de inkomenstoets 
te maken krijgen. De nieuwe regeling 
is enerzijds wat ruimer en anderzijds 
wat krapper. Zij is eigenlijk toch wat 
mooier! 

De heer Wi l lems (PSP): Ik wil 
hierover drie opmerkingen maken. 
De eerste betreft de orde. Ik 
heb beide door mevrouw Ter Veld 
genoemde amendementen nog niet 
gezien. Toch lijken zij mij wezenlijk en 
zeer ingrijpend. Het zou wel handig 
zijn als wij de amendementen in de 
loop van de tweede termijn ter 
beschikking krijgen, zodat wij daarop 
kunnen reageren. 

Het tweede punt is dat ik in het 
betoog van mevrouw Ter Veld niet 
heb gehoord of zij onderscheid 
maakt tussen de positie van onge 
huwd samenwonenden en gehuwden. 
Dat is toch een belangrijk discussie-
punt Zeker in het kader van de 
toeslagenregeling lijkt het mij van 
belang, te weten wat zij daarover met 
het CDA heeft geregeld, mede gelet 
op de opmerkingen die zij daarover in. 
eerste termijn heeft gemaakt. 

Als derde punt zou ik willen vragen 
of dit de suggestie is die mevrouw 
Ter Veld doet om op termijn tot een 
echte verzelfstandiging van de AOW 
te komen en tot zelfstandige rechten 
van iedere AOW er. Ik meende dat 
het voorstel, dat ook door het CDA is 
gesteund, permanent een toeslagre 
geling inhoudt en dat het helemaal 

niet kan leiden tot een onafhankelijk 
recht van ieder individu op een 
AOW-uitkering. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Op het eerste punt, 
ongehuwd samenwonenden en 
samenwonenden, ben ik vrij uitge-
breid ingegaan. Ik stelde namelijk dat 
ik het zowel in de schriftelijke 
voorbereiding als thans, niet alleen 
een premature discussie vond, ik 
adviseerde de staatssecretaris 
dringend, die kant niet uit te gaan. 
Dat zou immers betekenen dat wij 
mensen steeds verder gaan behande-
len als waren zij gehuwd, terwijl het 
in onze opvatting een betere lijn zou 
zijn om te werken naar een situatie 
waarbij op langere termijn ook 
gehuwden behandeld worden als 
zelfstandige personen. 

Inderdaad is het voorstel van de 
staatssecretaris naar onze mening 
een voorstel dat op middellange 
termijn kan functioneren. Het 
betekent dat je met toeslagen te 
maken hebt, namelijk in die situatie 
waarin de jongere partner geen eigen 
inkomen heeft. Wij achten het niet 
verantwoord - ik heb dit ook in mijn 
eerste termijn gezegd - om op dit 
moment reeds te zeggen dat wij bij 
voorbeeld in het jaar 2000 alle 
toeslagen zullen afschaffen. De heer 
Schutte gaf zoeven aan, dat strikt 
individualiseren betekent, dat je ook 
een dergelijke toeslag niet zou 
moeten geven. Dat zou dan ook 
betekenen dat je bij strikte individua-
lisering mensen niet alleen het recht 
geeft op een eigen bestaan, maar ook 
de plicht om nu een arbeidsplaats 
met een inkomen te zoeken. 

ik meen dat dat op dit moment 
zeker niet mag worden gedaan. Het 
nu opleggen van een dergelijke 
verplichting, komt er op neer dat juist 
vrouwen met een heel lage verdien-
capaciteit gedwongen worden 
behalve wanneer de man een heel 
hoog inkomen, heeft, naar de 
arbeidsmarkt te gaan. Ik wil op dit 
moment zeker niet emancipatie en 
gelijke behandeling vertalen in een 
plicht tot arbeid voor allen. Ik wil dat 
het tot een recht wordt en ik wil dat 
emancipatie en gelijke behandeling 
leiden tot een aantal voorwaarden 
waardoor het recht zeer algemeen 
wordt. Ik hoop op middellange 
termijn te komen in een situatie 
waarin de toeslag eerder uitzondering 
dan regel zal zijn. Ik ben nu echter 
niet bereid meteen over te gaan tot 
het systeem van de heer Willems. 
Ook daarbij zul je met toeslagen 
moeten werken. 

Ik hoop nogmaals, dat ook de 
staatssecretaris zal inzien dat een 
systeem waarbij je ervan uit blijft 
gaan dat mensen die gehuwd zijn 
bepaalde andere rechten hebben dan 
ongehuwden, zeker op lange termijn 
aanzienlijke problemen met zich mee 
zal brengen. Het model van de 
staatssecretaris op middellange 
termijn, met de amendering van de 
Partij van de Arbeid, achten wij 
aanvaardbaar. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan de 
staatssecretaris ook wel gaan 
bedanken voor zijn antwoorden, maar 
ik moet helaas zeggen dat ik er nogal 
wat heb gemist. Niet alleen de heer 
Linschoten heeft gesproken over de 
inkomensafhankelijke toeslagen, 
maar ook van de andere kant van de 
Kamer zijn hierover nogal wat vragen 
gesteld. Ik heb de staatssecretaris 
slechts horen zeggen, dat die fraude 
misschien zal voorkomen, maar dat 
het wel zal meevallen. Hij acht in elk 
geval zijn principiële uitgangspunten 
belangrijker. 

Ik heb hem gevraagd of in het 
kabinet besproken is, en of hij een 
schatting kan maken, in hoeverre de 
inkomensafhankelijke toeslag straks 
gaat bewerkstelligen dat vrouwen 
zwart gaan werken. Bij elke algemene 
beschouwingen wordt uitgebreid en 
zorgelijk gesproken over de zwarte 
sector. Ik zie bij elk wetsontwerp die 
zwarte sector groeien. 

Ik heb gevraagd naar de arbeids-
markteffecten voor vrouwen. Ik vroeg 
de staatssecretaris hoe belangrijk hij 
het acht, dat vrouwen van onder de 
60 blijven werken en hun arbeids-
plaats blijven innemen. 

Wij hebben de discussie over de 
tweeverdieners gehad met de 
schokeffecten. Ik heb de staatssecre 
taris gevraagd of hij geen vergelijking 
kan trekken. De schokeffecten bij de 
tweeverdieners zijn het jaar daarna 
snel hersteld. Toch had dit nogal wat 
gevolgen met name voor het neerleg-
gen door vrouwen van hun betaalde 
baan. Moet straks de heer De Vries 
weer hier komen en moet hij dan 
weer zeggen dat datgene wat nu 
gebeurt helemaal niet kan en dat het 
AOW wetsontwerp weer veranderd 
moet worden? Hoe ziet de staatsse-
cretaris dit? 

Ik heb een vraag gesteld over de 
controle die nodig is als het inkomen 
van de partner meetelt. Wordt de 
Raad van Arbeid een soort sociale 
dienst, niet formeel maar in de 
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praktijk? Er zou controle moeten zijn 
en die controle moet scherper zijn 
naarmate scherpe inkomensgrenzen 
worden getrokken. Eén gulden meer 
of minder betekent veel meer of 
minder uitkering. Betekent dat 
controle zoals bij de sociale diensten? 
Heronderzoeken? Controles van 
rechercheurs? Politiecontrole zoals 
wij de laatste tijd hebben gezien? 
Welke kant gaat dat uit? Wat 
betekent dat voor het leven van 
bejaarden? Ook dat soort vragen wil 
ik graag beantwoord zien. 

Voorzitter! Mijn fractie heeft zich 
inderdaad ervoor uitgesproken om 
vanuit de huidige situatie - een 
uitkering van 70% voor alleenstaanden 
en voor ongehuwd samenwonenden -
geleidelijk de kant op te gaan van 
een uitkering van 70% ook voor 
mensen die gehuwd samenwonen. 
Dat kan gelijk opgaan met de 
toename van werkende vrouwen. Ik 
heb in eerste termijn al uitgelegd, dat 
ook de financiering hiermee gelijk 
kan opgaan. 

Van het verhaal van mevrouw Ter 
Veld heb ik erg weinig begrepen. 
Haar opmerkingen in de richting van 
de VVD waren aardig en ik ben het 
daarmee wel eens. Het is ook nogal 
inconsequent: eerst de voordeurde-
lers en een aantal andere zaken, en 
nu wordt keurig voor de inkomens-
onafhankelijkheid in de AOW gepleit. 
Waar het mij op dit moment om 
gaat, is de concrete inhoud van het 
voorstel. Ik begrijp dan niet zo erg 
goed wat mevrouw Ter Veld precies 
heeft gezegd. 

In eerste termijn heb ik gehoord, 
dat de PvdA op de langere termijn 
richting 70%-70% ook voor gehuwden 
wil. Zojuist zei zij - ik heb het toch 
goed gehoord - dat de PvdA akkoord 
gaat met 50%-50% voor gehuwden 
op lange termijn. Op middellange 
termijn, zegt zij nu. Maar in elk geval 
wil zij niet in de wet vastgelegd zien, 
dat die 50%-50% een tijdelijke zaak 
is. Dat heb ik ook begrepen. Verder 
moet er een toeslag komen voor de 
jongere partner, afhankelijk van het 
inkomen van die partner, van 
maximaal 50%. En vervolgens zegt 
zij, dat de situatie van 70%-70% voor 
ongehuwden moet worden gehand-
haafd. Het lijkt mij nogal inconse-
quent. Je trekt onmiddellijk de 
conclusie, dat het van het geld zal 
afhangen of mensen gaan trouwen of 
niet. Dat ligt het meest voor de hand. 

Voorzitter! Mevrouw Ter Veld heeft 
bovendien de heer Linschoten een 
verwijt gemaakt. Ik moet echter 

zeggen, dat het ook mijn angst is 
~ deze staatssecretaris staat voor 
niets; dat hebben wij de laatste jaren 
begrepen - dat straks in de AOW ook 
met andere inkomens rekening zal 
worden gehouden. Die geluiden hoor 
je toch ook. Als ik het rapport van 
Van Kemenade lees, ben ik bang dat 
de lijn van de PvdA-fractie op dit 
moment toch erg dicht daarbij komt. 

Iedereen die straks niet meer kan 
werken, krijgt een basisuitkering van 
50% met sollicitatieplicht en alle 
controle, behalve wie ouder is of 
ziek. Ik ben er in elk geval blij om, dat 
mevrouw Ter Veld de plicht tot 
arbeid van het rapport-Van Kemenade 
afwijst en ik hoop, dat zij ooit een wèl 
consequente en eenvoudige oplossing 
vindt, namelijk het basisinkomen. 

De heer Wöl tgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Misschien mag ik één 
misverstand wegnemen? Bij mijn 
weten heeft in het rapport-Van 
Kemenade nooit gestaan, dat 
65-jarigen en ouderen een plicht tot 
arbeid zouden hebben! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Neen, dan hebt u mij verkeerd 
begrepen! Ik heb gezegd: 50%-50% 
met sollicitatieplicht en controle voor 
iedereen, behalve voor de mensen 
die ouder zijn of ziek. Maar wilt u met 
deze interruptie zeggen, dat u het 
helemaal met het rapport-Van 
Kemenade eens bent? Ik hoop het 
toch niet, hè? 

De heer Wöl tgens (PvdA): Daarmee 
ben ik het volledig eens! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijn hemel! Nu schrik ik helemaal! 

De heer Wöl tgens (PvdA): Wat is er 
zo rampzalig aan dat ik het daarmee 
eens ben? Iedereen schrikt, maar het 
lijkt mij nogal voor de hand te liggen! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mevrouw Ter Veld in elk geval niet, 
want zij wil niet de plicht tot arbeid. 
Zij wil een recht op arbeid en daaraan 
houd ik mij voorlopig vast. Het 
rapport-Van Kemenade gooit het 
hele sociale-zekerheidsstelsel van 
tafel. Dat weet u, hè? 

De heer Wöl tgens (PvdA): Precies! 
Helemaal conform de voorstellen van 
de VVD, die u straks steunt! Van 
Kemenade en de zijnen zijn dan nog 
zo verstandig om te zeggen, dat het 
pas over 10 jaar moet gebeuren! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dat is demagogie! 

De heer Wöl tgens (PvdA): U steunt 
nu dus voorstellen van de VVD, die 
exact conform de voorstellen van 
Van Kemenade zijn, maar dan pas 
over 10 jaar! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
U zult zich verbazen, want u weet 
helemaal niet welke voorstellen van u 
ik straks zal steunen! Wat ik steun, is 
het voorstel van de VVD om de 
toeslag inkomensonafhankelijk te 
maken! 

Ik heb heel duidelijk gemaakt dat ik 
nu uitga van een uitkering van 50% 
- liever 52,5% zoals voorgesteld door 
de Emancipatieraad - en dat ik die 
52,5% uitkering voor gehuwden, met 
tijdelijk een toeslag voor jongere 
afhankelijke partners, op den duur wil 
uitbouwen - de Emancipatieraad 
noemt het jaar 2000, dus wij hebben 
de tijd - tot 70%. Het punt is natuurlijk 
dat je dit nu moet vastleggen, want 
het moet betaald worden uit de 
hogere premie opbrengsten die 
onder meer ontstaan doordat 
vrouwen meer gaan werken. Dat 
moet nu in de wet vastgelegd 
worden en dat gebeurt niet, heb ik 
begrepen. 

• 
Mevrouw Groenman (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop dat 
de mensen in het land nog iets 
begrijpen van deze discussie. De een 
verwijt de ander namelijk dat er 
onrust gezaaid wordt in het land en 
roept dat dan ondertussen ook. Ik 
denk dat iedereen die spreekt over 
wat er in de toekomst kan gaan 
gebeuren zonder dat het wetsontwerp 
daartoe aanleiding geeft zelf onrust 
zaait. 

De staatssecretaris heeft verwezen 
naar het conceptbeleidsprogramma. 
Hij heeft verteld hoe volgens de 
regering in de toekomst de arbeids-
marktparticipatie en de daaruit 
volgende sociale zekerheid eruit 
moet zien. Hij heeft gewezen op de 
overgangssituatie waarin wij ons nu 
bevinden en stelt daarbij dat de 
sociale zekerheid - dus ook de 
AOW - de weg naar economische 
zelfstandigheid niet mag blokkeren. 

Ook de Partij van de Arbeid wil met 
kracht ernaar streven ieder individu 
een eigen inkomen en uitkering te 
geven. Verder zijn wij het erover eens 
dat in de toekomst steeds minder 
toeslagen moeten worden gegeven. 
Het is een prachtig toekomstbeeld. 

Ik hoor echter niemand zeggen 
- de staatssecretaris niet, de fractie 
van de VVD niet, de fractie van de 
Partij van de Arbeid niet - dat 
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daaraan ook termijnen gesteld 
worden. Dat zou toch het minste 
kunnen zijn dat werd vastgelegd, ook 
in het WD-amendement. Ik begrijp 
best dat geen enkele wet voor 
eeuwig geldt, zoals de staatssecreta-
ris dat zo mooi zei, maar wij creëren 
een stelsel waarmee wij een hele tijd 
voort kunnen. 

Ik wil voorop stellen dat D'66 
verder gaande individualisering wil 
en dat blijkt niet uit dit wetsvoorstel 
en ook niet uit het WD-amendement. 
Wij willen op den duur naar een 
70%-AOW-uitkering toe voor 
iedereen. Een bezwaar blijft, dat de 
staatssecretaris er niet eens blijk van 
geeft in de toekomst ook daarheen te 
willen. 

In eerste termijn dacht ik dat de 
fractie van de PvdA naar die 70%-re-
geling wilde, maar ik hoor nu alleen 
iets over een 50%-50%-regeling voor 
de middellange termijn. Ik hoor geen 
langere termijn visie. Naar mijn 
mening moet die nu gemarkeerd 
worden, omdat je dan weet waarheen 
je wilt. Het is prachtig te zeggen: 
'afhankelijk van maatschappelijke 
ontwikkelingen', naar ons gevoel zul 
je die maatschappelijke ontwikkelin-
gen - in lijn met het emancipatiebe-
leid - wel degelijk mogen stimuleren. 

In de AOW staat de minimum-be-
hoefte centraal. Een persoon moet 
voldoende bescherming in de AOW 
zelf vinden. Mijn fractie is van 
mening dat 50% te weinig is voor die 
individuele bescherming, omdat je 
immers dan altijd afhankelijk blijft van 
anderen. De staatssecretaris kan dat 
wel mooi vinden, mijn fractie vindt 
dat in ieder geval niet mooi! Als de 
staatssecretaris dan zegt dat je in de 
AOW mag uitgaan van de besparende 
werking van een huishouden, wordt 
naar mijn mening de AOW in één 
klap over één kam geschoren met de 
bijstand. 

Per 1 januari zal de gelijkstelling 
van gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden toch ingaan, want de 
staatssecretaris streeft daarnaar met 
kracht. Ik heb reeds gewezen op een 
mogelijke strijdigheid met de derde 
EG-richtlijn, waarin alleen sprake is 
van ten laste komende echtgenotes, 
waarvoor je eventueel een toeslag 
zou kunnen geven. Ten laste komende 
partners, samenwoners, voordeurde-
lers komen in de derde richtlijn 
helemaal niet voor. De staatssecreta-
ris zal naar mijn mening nog een 
goede juridische onderbouwing voor 
een en ander moeten geven. 

Het zijn op dit moment inderdaad 
sporadische gevallen waarin mensen 
maar 38 cent overhouden wanneer 
zij f 235 per maand verdienen en zij 
de jongere partner zijn van een 
AOW-gerechtigde. Ik denk echter dat 
deze gevallen steeds meer zullen 
voorkomen. Mijn fractie pleit dan ook 
voor een hoger vrijlatingsbedrag. Ik 
heb begrepen dat de fractie van de 
PvdA dit hogere vrijlatingsbedrag 
heeft ingeruild voor een kortere 
overgangsperiode. De staatssecreta-
ris ziet op dit moment onvoldoende 
aanleiding aanwezig om tot een 
gunstiger vrijlatingsregeling te 
komen. Hij zegt dat daarover 
gesproken zal worden bij de behan-
deling van de wet gezinstoeslagen. 

Dat pleit dan opnieuw voor een 
beperkte werkingsduur van deze 
AOW met deze toeslagregeling. 

Ik zou wat meer duidelijkheid 
willen krijgen over de aanvullende 
pensioenvoorzieningen. De staatsse-
cretaris loopt daar wat al te gemak-
kelijk overheen. Hij zegt dat de wens, 
te wachten op de inwerkingtreding 
van de vierde richtlijn op dit moment 
helaas niet gehonoreerd kan worden. 
Mij moet van het hart dat al in juli 
1983 advies is aangevraagd bij de 
SER en de Emancipatieraad op grond 
van de conceptrichtlijn. Ik vermoed 
dat de staatssecretaris wenst dat de 
vierde richtlijn niet zo spoedig van 
kracht wordt. Hij kan dan even 
vooruit met dit AOW-regime. Zijn 
uitspraak over de inwerkingtreding 
van de richtlijn lijkt mij minder op de 
realiteit te berusten, gezien de 
Europese ontwikkelingen. Ook hier is 
dus een waarschuwing op haar 
plaats. 

Over de aanpassing van de ABP 
aan dit AOW-regime heb ik al 
opgemerkt dat rekening moet 
worden gehouden met de derde 
richtlijn, waardoor de ABP in ieder 
geval gewijzigd moet worden. In 
eerste termijn heb ik al gezegd dat er 
eventueel strijdigheid zou kunnen 
ontstaan als de ABP nu wordt 
aangepast aan de nieuwe in te 
bouwen AOW-regelingen met de 
tweede richtlijn die handelt over de 
gelijke beloning van mannen en 
vrouwen. Ik zou daar graag wat meer 
duidelijkheid over krijgen. 

Ik vind het heel plezierig dat de 
staatssecretaris mijn amendement 
kan goedkeuren. Ik sta toch vrij 
aarzelend tegenover het amendement 
van de VVD. 
Mijnheer de Voorzitter! 

Ik vraag mij af of er nog iemand 
luistert. Er vinden allemaal onderons-

jes plaats tussen de PvdA en de 
VVD. Het hindert niet hoor. Praat u 
rustig door. Ik hoop wel dat er iets 
moois uit komt. 

Ik zei dat mijn fractie aarzelend 
tegenover het amendement van de 
VVD staat, omdat dit niets met 
individualisering te maken heeft. Ik 
hoor nu zeggen dat de VVD dat ook 
niet pretendeert. Dat is dan een 
belangwekkende mededeling. Ik hoor 
VVD-leden wel eens roepen dat 
individualisering iets moois is, 
waarnaar gestreefd moet worden. De 
heer Schutte maakt zich zelfs 
ongerust over het streven naar 
individualiseren van de VVD, zo las ik 
in een krant. Ik begrijp nu dat dit 
voorstel van de fractie van de VVD 
niets met individualisering te maken 
heeft. 

De heer Linschoten (VVD): Zo mag 
u het niet zien. In mijn eerste termijn 
heb ik omstandig uitgelegd dat de 
fractie van de VVD meent dat aan de 
rechten- en de plichtenkant in 
dezelfde mate en op dezelfde wijze 
sprake moet zijn van verzelfstandi-
ging. Dat betekent dat wij aan de 
uitkeringskant op dit moment nog 
niet aan complete individualisering 
toekomen, wat mijn fractie op de 
lange termijn wel als wenselijk ziet. 
Wij willen maximaal verzelfstandigen 
binnen de budgettaire kaders die de 
verzelfstandiging aan de premiekant 
heeft opgeleverd. Dat is de bedoeling. 
Op die wijze kunnen de meest 
onredelijke inkomenseffecten worden 
weggenomen. Dat is een inkomens-
politiek argument. 

Mevrouw Groenman (D'66): Naar 
mijn mening was juist bij de premie-
heffing sprake van individualisering 
Ik heb dat ook in de stukken van de 
regering teruggevonden. Als je dan 
analoog redeneert, moet als er sprake 
is van individualisering aan de kant 
van de premieheffing, er ook aan de 
kant van de uitkeringen geïndividuali-
seerd worden. De VVD is op dit punt 
niet erg consistent: Individualisering 
aan de premiekant en slechts 
zelfstandige rechten aan de uitke-
ringskant. 

Het deelnemen van vrouwen op de 
arbeidsmarkt wordt naar de mening 
van de VVD bevorderd, hoewel je je 
ook kunt voorstellen dat jongere 
vrouwen met een vijfenzestigjarige 
partner wél ophouden met werken 
omdat de man zonder meer 100% 
krijgt. 

Ik heb in mijn eerst termijn ook 
gewezen op de verkeerde afweging 
die de VVD maakt als er getreuzeld 
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wordt met de aanpassing van de 
WWV en er binnen de WWV groepen 
tegen elkaar worden uitgespeeld. Nu 
moet er opeens een mooi nummer 
gemaakt worden bij de AOW. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hecht 
nog steeds aan mijn motie. Wij 
moeten ons nu niet vastleggen op 
inkomensafhankelijke AOW na een 
overgangsperiode. Ik heb uit het 
betoog van de heer Buikema opge-
maakt dat hij zeer hecht aan de wet 
gezinstoeslagen. Die wet zal aan het 
eind van het jaar wel worden 
ingediend in het kader van de 
stelselherziening. Ik vraag mij af 
waarom wij dan niet zonder meer 
kunnen wachten met het definitief 
vaststellen van dit AOW-regime. Een 
andere reden is het feit dat ook de 
ongehuwd samenwonenden per 1 
januari 1986 in het systeem moeten 
worden ingepast met alle problemen 
van dien. Ik wijs ook nog maar eens 
op de ABP, de derde richtlijn en de 
vierde richtlijn. Ik blijf daarom bij 
mijn motie. 

D 
De heer Leerling (RPF) Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris, die ik 
dank zeg voor zijn antwoorden, heeft 
opgemerkt, dat de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de 
Algemene ouderdomswet, de AOW, 
niet zozeer een gevolg is van 
verplichtingen die voortvloeien uit de 
derde Europese richtlijn, maar dat die 
gelijke behandeling voor alles stoelt 
op het eigen beleid van dit kabinet. Ik 
vraag mij echter in alle ernst af, of dit 
wel een juiste tekening van de feiten 
is. 

Natuurlijk neem ik aan, dat het 
kabinet het voorstel voor de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
in de AOW met volle overtuiging 
heeft gepresenteerd en dat het dit 
voorstel vandaag ook met volle 
overtuiging heeft verdedigd. Het lijdt 
echter geen twijfel dat de derde 
Europese richtlijn toch wel het 
Leitmotiv voor deze wijziging in de 
wet is geweest, zo zij niet deze 
voorstellen volledig en uitsluitend 
heeft opgedrongen. Dat de derde 
richtlijn hierbij het Leitmotiv is 
geweest, zal de staatssecretaris toch 
niet willen ontkennen. 

Als het dan voor alles gaat om het 
in de pas lopen met de Europese 
richtlijn - zeg maar met de Europese 
eis - dan is het toch wel relevant om 
te weten hoe het met de uitvoering 
van deze richtlijn andere l idstaten 

gaat. Het blijkt immers dat de 
individualisering - dat merken wij 
hier toch ook wel - op grote proble-
men stuit. Ik zie daarbij nog af van de 
principiële bezwaren die er ook zijn. 
Daarom ben ik erg benieuwd hoe een 
en ander elders gaat. Wellicht 
kunnen wij iets van elkaar leren en 
daarmee ons voordeel doen. 

Mijnheer de Voorzitter! De staats-
secretaris heeft zich naar mijn 
mening in het debat nogal negatief, 
of in elk geval vrijblijvend uitgelaten 
over wat wij dan maar het gezinsmodel 
noemen, zonder dat hij daarbij inging 
op mijn vraag of het niet uiterst 
riskant is, de veranderde maatschap 
pelijke opvattingen als uitgangspunt 
voor het beleid te nemen. Dat spijt 
mij, de veranderingen kunnen 
namelijk weer een andere wending 
nemen. 

Met name van een CDA-bewinds-
man begrijp ik zo'n houding niet zo 
best. Het CDA laat toch ook nog 
steeds weten dat men een grote 
waarde hecht aan het gezin. De 
staatsssecretaris zegt dat iedereen 
vrij is in zijn eigen keus met betrekking 
tot de samenlevingsvorm. Ik wil dat 
niet ontkennen. Het gaat echter nu 
om de vraag of de overheid de 
diverse samenlevingsverbanden ook 
gelijkwaardig moet achten. Ik meen 
uitdrukkelijk van niet. Ik dacht voor 
opvatting bij deze staatssecretaris 
toch wel de nodige weerklank te 
vinden, mede gelet op wat een 
andere bewindsman - dat was 
minister Brinkman - heeft gezegd 
over het gezin en het gezinsmodel. 

Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt er 
eerder op dat de staatssecretaris, en 
daarmee ook het kabinet, een 
gezinsonvriendelijk beleid gaat 
voeren of dit reeds voert. Er wordt 
een premie op het concubinaat 
gegeven, zoals collega Schutte dat in 
eerste termijn heeft gezegd. Het ging 
hierbij althans om de AOW-problema-
tiek en om de verschillen in situatie 
tussen gehuwden en ongehuwd 
samenwonende bejaarden die recht 
hebben op een AOW-uitkering. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is mij 
volstrekt onduidelijk hoe de de 
staatssecretaris een voorstel over 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de AOW op tafel kan 
leggen en tegelijkertijd een al 
jarenlang bestaande ongelijkheid - ik 
vind dat het daarbij ook om een 
onrechtvaardige situatie gaat -
tussen de uitkeringspercentages aan 
gehuwden en ongehuwd samenwo-
nende bejaarden laat voortbestaan. 

Ik heb een amendement ingediend 
om reeds bij dit wetsontwerp tot 
bedoelde gelijke rechten te komen. 
Het gaat daarbij niet om in juridische 
zin gelijke berechtiging van gehuwden 
en ongehuwd samenwonenden, maar 
om gelijke berechtiging in sociaal en 
fiscaal opzicht. De manier waarop 
deze staatssecretaris zich van mijn 
amendement heeft afgemaakt, heeft 
mij teleurgesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wijs er 
nogmaals op dat het naar mijn vaste 
overtuiging een principieel onjuiste 
zaak is dat er een verschil is in 
uitkeringspercentages voor mensen 
die recht op een AOW-uitkering 
hebben op grond van het feit dat zij 
al dan niet getrouwd zijn. 

Ik vraag de staatssecretaris ook 
heel concreet welke knelpunten er nu 
zijn om reeds nu op dit punt tot 
doorvoering te komen. In eerste 
termijn heb ik reeds gezegd dat de 
bewindsman toch kan aansluiten bij 
de tweeverdienerssituatie. Bovendien 
is bij de behandeling van de wet op 
de tweeverdieners gebleken, dat de 
eerste en de tweede fase in elkaar 
zijn geschoven. Waarom kan dat nu 
ook niet? 

De staatssecretaris heeft erkend 
- dat is ook heel begrijpelijk - dat er, 
zoals hij het dan noemt, besparende 
effecten te constateren zijn bij het 
voeren van een gezamenlijke 
huishouding. Maar dat geldt dan toch 
zowel voor hen die gehuwd zijn als 
voor hen die ongehuwd samenwonen. 
Waarom moet er dan een voordeel 
zijn voor hen die ongehuwd samen-
wonen? Is het niet juist zo, dat wij in 
alle eerlijkheid moeten toegeven en 
erkennen dat juist in de laatste tijd 
bejaarden ongehuwd samenwonen 
om daarmee een hogere AOW-uitke-
ring te krijgen! 

De huidige situatie wordt door 
velen in onze samenleving, vooral 
door degenen die gehuwd zijn, als 
onrechtvaardig en onbillijk ervaren. 
Aan dit kabinet wordt gevraagd, 
daaraan op de kortst mogelijke 
termijn een eind te maken. De 
staatssecretaris zegt dat hij nog 
enige tijd van studie en onderzoek 
nodig heeft. Die tijd heeft hij echter 
gehad, want in 1982 beloofde zijn 
voorgangster, mevrouw Dales, dat er 
op zeer korte termijn een eind aan 
zou worden gemaakt. Ik neem aan, 
dat men in de tussentijd op het 
departement bij deze zaak niet heeft 
stilgezeten. 

De staatssecretaris heeft voorts 
gezegd, dat hij die gelijke behandeling 
integraal wilde aanpakken in de 
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totale sociale wetgeving. Het is op 
zichzelf mooi, als je alles integraal 
kunt aanpakken. In dit geval gaat het 
echter om een situatie die op ad hoc 
basis al geregeld kan worden om een 
eind te maken aan een bestaande 
onrechtvaardigheid. Of erkent de 
staatssecretaris niet dat het een 
onrechtvaardige situatie is? Laat hij 
dat dan eerlijk zeggen. Dat wil ik dan 
graag horen, want dan kan ik 
daarmee de vragen in het land 
beantwoorden. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal 
duidelijk zijn, dat de bezwaren die ik in 
eerste termijn tegen het voorstel heb 
ingebracht, allerminst zijn weggeno-
men. Dat kan uiteraard in tweede 
termijn nog gebeuren, maar vooralsnog 
houd ik het erop, dat ik geen steun 
aan het wetsvoorstel zal verlenen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris 
voor zijn beantwoording. Het zal uit 
mijn eerste termijn duidelijk zijn, dat 
ik zonder veel enthousiasme wil 
meewerken aan de uitvoering van de 
derde richtlijn op dit punt. Het zal 
ook duidelijk zijn, dat dit gebrek aan 
enthousiasme heel gemakkelijk kan 
omslaan in een negatief oordeel over 
het gehele wetsvoorstel als voor een 
paar knelpunten geen oplossing tot 
stand komt. 

In eerste termijn noemde ik een 
van de knelpunten. Was het niet 
mogelijk, een sekseneutraal kostwin-
nersbegrip te hanteren? De staatsse-
cretaris heeft daarop in de memorie 
van antwoord heel kort gereageerd 
door te zeggen: dat kan niet, want 
het is strijdig met het opbouwkarakter 
van de AOW. In zijn mondelinge 
reactie, die hij mij gaf toen ik 
onderweg was van een vertraagde 
trein naar deze zaal, zei hij: ik zie 
niet, hoe dit in te passen is in de 
AOW. 

Mag ik het als volgt stellen? Het 
opbouwkarakter van de AOW is 
kennelijk het punt. Heeft dat te 
maken met het feit dat er rechten 
worden opgebouwd op basis van het 
ingezetenschap? Als er sprake is van 
ingezetenschap, noopt dan de derde 
richtlijn tot gelijke behandeling van 
man en vrouw bij de toekenning van 
de rechten? Ik kon dit niet zonder 
meer halen uit de korte beantwoording 
in de memorie van antwoord Als de 
staatssecretaris zegt dat het niet in 
de AOW kan worden ingepast, dan 
denk ik dat dit de enige mogelijkheid 

is. Mijn veronderstelling, dat het 
sekseneutrale kostwinnersbegrip niet 
strijdig zou zijn met de derde richtlijn, 
blijft dan overeind staan. Het gaat om 
de inpasbaarheid in het systeem van 
de AOW. 

Over de gelijke behandeling van 
gehuwd en ongehuwd samenwonen-
den, waarover de heer Leerling 
uitvoerig sprak, kan ik kort zijn. De 
staatssecretaris verwacht dat dit per 
1 januari 1986 kan worden geregeld. 
Ik help het hem hopen. Ik heb er 
echter wel mijn twijfels over, als hij 
het wil koppelen aan het hele stelsel 
van sociale zekerheid. Het probleem 
is al oud. Zowel de voordelen van het 
stelsel als de nadelen moeten 
worden weggewerkt; dat is duidelijk. 
Het was indertijd evenwel een 
politieke keuze, niet reeds nu op dit 
punt met voorstellen te komen. 
Tegen die politieke keuze leven bij 
mij politieke bezwaren, zoals ik 
duidelijk heb gemaakt. 

De inkomensafhankelijke toeslag is 
van verschillende kanten, zowel 
binnen als buiten deze zaal, bestem-
peld als een fundamentele aantasting 
van de AOW. Ik meen in mijn eerste 
termijn al duidelijk te hebben 
gemaakt, dat dit onterecht is. Ik wil 
het nog eens kort samenvatten. Een 
toeslag is niet de consequentie van 
de opbouw van AOW-rechten, maar 
van de inbouw van het element van 
de minimumbehoefte, ondanks een 
geïndividualiseerd stelsel. 

Elke suggestie dat dit de eerste 
stap is naar een inkomensafhanke-
lijke AOW zelf, is dan ook ongefun-
deerd. Wie 65 jaar is, heeft recht op 
AOW. De AOW staat los van het 
inkomen. Wie jonger is dan 65 jaar, 
heeft geen recht op AOW, maar 
veroorzaakt wel een toeslag als en 
voor zover dit nodig is om aan de 
minimumbehoeftefunctie te voldoen. 
Tegen die achtergrond zal het 
duidelijk zijn dat ik het amendement 
Linschoten niet juist acht. 

Het nieuw aangekondigde amende-
ment van PvdA en CDA - ik heb het 
nog niet gezien, maar meen de 
strekking ervan te hebben begrepen -
past, dunkt mij, beter in het systeem 
van het wetsvoorstel en van de AOW 
als zodanig en lijkt ook een oplossing 
te bieden voor de door de heer 
Linschoten in zijn toelichting geme-
moreerde schrijnende gevallen. Ik 
denk dan ook dat de conclusie zou 
kunnen zijn dat brede steun voor dit 
amendement verzekerd zal zijn. Als 
dit dan het effect lijkt te worden van 
een manoeuvre van één van de 
regeringsfracties in dit huis, is dit, 

dunkt mij, goed voor het functioneren 
van de parlementaire democratie. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Graag wil ik 
de staatssecretaris danken voor zijn 
beantwoording. Overigens heeft die 
beantwoording mij bepaald niet in 
alle opzichten tevreden gesteld. 
Integendeel, ik ben eigenlijk wel wat 
teleurgesteld op onderscheiden 
punten. Ik waardeer het positief dat 
de staatssecretaris in zijn beantwoor-
ding is begonnen met te reageren op 
de principiële beschouwingen van 
elke fractie over de voorziening 
AOW, de achterliggende motieven 
enzovoort. 

Ik wil dit graag in hem prijzen. Hij 
heeft gezegd dat de Nederlandse 
wetgever zich verplicht heeft aan de 
derde richtlijn, maar dat er ook een 
eigen kabinetsdoelstelling, een eigen 
kabinetsbeleid op dit punt is. Hij 
heeft verwezen naar de emancipatie-
doelstelling, namelijk gelijke behande-
ling van man en vrouw in de sociale 
voorzieningen en ook in de AOW 
dus. Hij heeft daaraan toegevoegd 
dat de richtlijn op zichzelf niet dwingt 
tot de individualisering, maar dat er 
veranderende maatschappelijke 
opvattingen zijn die nu eenmaal door 
de wetgever moeten worden en ook 
zullen worden begeleid. 

Objectief zou zijn vast te stellen 
dat de AOW vrouwen discrimineert. 
De staatssecretaris zegt dat het feit 
dat de huidige nog geldende regeling 
door sommigen niet als zodanig 
wordt ervaren, daar niets aan afdoet. 
Hij heeft daaraan toegevoegd - hij 
heeft daar zelfs nadruk op gelegd -
dat degenen die andere opvattingen 
hebben, nergens toe gedwongen 
worden. Deze benaderingswijze 
neemt bij mij niet weg de vaststelling 
dat de inrichting van een belangrijk 
stuk wetgeving in onze samenleving 
zich steeds verder verwijdert van wat 
de SGP-fractie als meest gewenste 
inrichting van de samenleving en de 
voorzieningen daarin voor ogen staat. 
Daarom blijven wij vasthouden aan 
onze principiële kritiek op de indivi-
dualisering die nu ook in de AOW 
wordt geïntroduceerd. 

Na deze principiële klip te zijn 
gepasseerd - wij denken overigens 
daarvoor maar voor anker te gaan -
wordt een systematiek voorgesteld 
waaraan in organisatorisch-techni-
sche zin wel goede kanten zitten. Er 
zijn drie hoofdpunten. Eén daarvan is 
de vraagstelling van de volledige 
individualisering met 70% voor iedere 
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gerechtigde. Het zal duidelijk zijn dat 
de volledige individualisering door 
ons èn om principiële redenen - de 
onderlinge verantwoordelijkheden 
worden daarin immers ontkend - èn 
om financiële redenen wordt afgewe-
zen. De gelijke behandeling van 
gehuwden en ongehuwd samenwo-
nenden is het volgende hoofdpunt en 
is ook inzet van kabinetsbeleid. 

De staatssecretaris heeft alleen 
begrip gevraagd voor het feit dat dit 
nu niet geïsoleerd in het kader van de 
AOW alleen kan worden behandeld. 
Daar is een meer integrale aanpak 
voor nodig. Daar zijn ook nog 
principiële studies over te plegen. Er 
moet nog een uitvoeringssystematiek 
worden bedacht. Dat alles zou dan in 
het kader van de totale stelselherzie-
ning per 1 januari aanstaande 
geïntroduceerd kunnen worden. 

Ook mijn fractie heeft een zekere 
scepsis over de haalbaarheid van die 
datum. Los daarvan, is het een 
onrechtvaardigheid - de heer 
Leerling heeft dat ook al gezegd - die 
als zodanig ook wordt ervaren. De 
een noemt het een subsidie voor het 
concubinaat. Ik heb het genoemd 
een boete op het huwelijk. Wanneer 
gekomen wordt tot een volledige 
individualisering op het 70%-niveau, 
hetgeen voor een leefeenheid 
bestaande uit twee personen die 
gerechtigd zijn een niveau van 140% 
betekent, dan wel wanneer gekeken 
wordt naar de effecten van de 
huidige voorzieningen die deze 
discrepantie ook al in zich dragen, 
dan kan gezegd worden dat er de 
facto sprake is van een ontmoediging 
voor het aangaan van een wett ig 
huwelijk. 

Het aantal mensen dat daaraan 
praktische consequenties verbindt 
kan misschien niet helemaal precies 
onderbouwd worden. Het is wel reëel 
te stellen dat het voorkomt. Dat 
wordt trouwens ook door niemand 
bestreden. Ik sluit mij op dit punt met 
nadruk aan bij de betogen van de 
heren Leerling en Schutte. Ook ik 
vind dit een niet te verteren zaak. Een 
beroep op uitvoeringstechnische 
problemen is nauwelijks overeind te 
houden als wij met elkaar kunnen 
vaststellen dat wij hiermee al enkele 
jaren heel geducht bezig zijn. 

Met derde hoofdpunt betreft de 
toeslagenregeling. Toen de voorzie 
ning inzake de AOW tot stand kwam 
in de jaren vijftig heeft mijn fractie 
zich daarover ook kritisch uitgelaten. 
Een van de aanleidingen daartoe was 
het feit dat het een inkomensonafhan-
kelijke voorziening zou gaan worden. 

Financieel was dat toen wel mogelijk, 
maar onzes inziens niet gewenst. Dat 
de inkomensafhankelijkheid met 
betrekking tot de toeslagenregeling 
er nu komt, zij het na een overgangs-
periode van drie jaar, ondervindt op 
zichzelf bij ons geen verzet. De 
uiteenzetting van de staatssecretaris 
daarover had over het algemeen 
onze waardering. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
het punt van de gemoedsbezwaarden. 
Het gevolg van de opstelling van 
deze mensen, die op grond van hun 
levensovertuiging menen zo te 
moeten handelen, is dat aan de 
zogenaamde volksverzekeringen 
geen rechten worden ontleend. Daar 
doet men publiekelijk afstand van, 
naar de uitvoeringsorganen toe en 
naar de wetgever toe. Geen rechten 
dus, dan ook geen plichten ten 
aanzien van deze voorzieningen, zou 
je billijkheidshalve dan zeggen. De 
fractie van de SGP heeft dan ook van 
meet af aan aangedrongen op een 
reële vrijstelling bij de AKW, de 
AWBZ, de AAW en de AOW/AWW. 
Wij hebben ook altijd gepleit voor 
vrijstellingen ten aanzien van de 
verplichtingen. 

Inderdaad heeft dat geleid - de 
staatssecretaris refereerde daaraan 
terecht - tot terugbetaling van de 
premie AOW/AWW, vervangende 
inkomsten c.q. loonbelasting met 
samengestelde interest en met 
verwerking van de opgetreden 
inflaties sedert 1957. De staatssecre-
taris heeft verwezen naar de discussie 
die hij in eerdere tijden voeren mocht 
met mijn fractiegenoot de heer Van 
Dis. Dit is hiervan een positief 
resultaat. Dat honoreren wij dan ook 
graag. Dat heeft ons indertijd 
verblijd. 

Maar onzes inziens zijn wij er 
daarmee nog steeds niet. Immers, 
kleine zelfstandigen hebben nu te 
maken gekregen met de premiever-
vangende belasting in het kader van 
de AWBZ, de AAW en de AKW, die 
voor werknemers door de werkgever 
wordt betaald. Naar ons idee blijft 
hier toch een discrepantie bestaan, 
naar aanleiding waarvan wij meenden 
daarop nog eens de aandacht te 
moeten vestigen. Ik hoop dat de 
staatssecretaris deze problematiek 
alsnog wil betrekken bij de doorden-
king van de totale stelselherziening. 
Het voor ons liggende wetsvoorstel 
heeft vooral betrekking op de AOW, 
maar doet ook de overige volksverze-
keringen aan, namelijk de AWBZ, de 
AAW en de AKW. 

Daarom breng ik geen problematiek 
in op een oneigenlijk moment. Ik 

verzoek de staatssecretaris dan ook 
met klem dit punt nog eens te 
bekijken. Wij hopen dat dat kijken op 
korte termijn zal uitmonden in een 
aanpassing in de richting van het 
door mij aanhangig gemaakte punt. 

Ik geef mijn, voorlopig, eindoordeel; 
het antwoord van de staatssecretaris 
in tweede termijn moet nog komen. 
Als ik zijn opstelling goed schat, op 
grond van de schriftelijke gedachten-
wisseling en zijn eerste termijn, dan 
vrees ik dat de bezwaren van mijn 
fractie weleens zwaarder zullen 
kunnen wegen dan de relatief 
positieve kanten aan dit wetsvoorstel. 
Dat zou ertoe moeten leiden dat wij 
dit wetsvoorstel moeten afwijzen. 

D 
De heer Buikema (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de staatssecre-
taris voor zijn beantwoording. De 
VVD heeft zich, helaas, sterk gedis-
tantieerd van dit wetsvoorstel door 
een systeem van inkomensafhankelij-
ke toeslagen af te wijzen, terwijl dit 
toch een wetsvoorstel is dat mede-
ondertekend is door haar eigen 
staatssecretaris voor emancipatieza-
ken. De VVD heeft een amendement 
ingediend dat structureel een gat 
slaat van 255 miljoen. In wezen 
speelt zij voor Sinterklaas. De heer 
Linschoten heeft een aantal voorbeel-
den gegeven, die hij zelf extreem 
noemde. 

Om duidelijk te maken wat zijn 
amendement betekent geef ik ook 
een extreem voorbeeld: bij een 
jongere partner met een inkomen 
van, bij voorbeeld, een paar ton, 
wordt toch automatisch een toeslag 
van 50% gegeven. Daarmee schiet je 
ver heen over de doelstelling van de 
AOW: het garanderen van een 
sociaal minimuminkomen bij ouder-
dom. Een AOW waarin altijd al 
rekening is gehouden met behoefte-
verschillen. 

ik keer terug tot de voorbeelden 
van collega Linschoten. Wij hebben 
daaraan wat willen doen. Daarom 
heb ik samen met collega Ter Veld 
een amendement ingediend om de 
vrijstellingsgrenzen te verruimen en, 
dooreen glijdende schaal, schokeffec-
ten te voorkomen. De staatssecretaris 
heeft trouwens erkend dat die 
schokeffecten er zijn. Om uitvoerings-
technische bezwaren te ondervangen 
stellen wij voor de mutaties te 
beperken tot eenmaal per jaar, tenzij 
het een positieve mutatie van 50 
gulden of meer per maand betreft. 

Met een overgangsregeling, waarin 
andere leeftijdsgrenzen gelden, zoals 
voorgesteld door de Partij van de 
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Arbeid, kunnen wij ons verenigen, 
omdat dit een wisseling van systemen 
voorkomt. Overigens laat die 
overgangsregeling de structurele 
regeling intact. Het leidt niet structu-
reel tot meer kosten. 

Wij vinden dat er voor de AOW'ers 
geen onzekerheid moet blijven 
bestaan. Daarom lijkt het ons juist nu 
een uitspraak te doen over het stelsel 
van de inkomensafhankelijke toesla-
gen dat na die overgangsperiode zal 
gaan gelden. Die overgangsperiode 
is er juist voor bedoeld dat men zich 
op het definitieve stelsel kan voorbe-
reiden. 

De staatssecretaris heeft gezegd 
dat het rekening houden met 
behoefteverschillen inherent is aan 
het karakter van de AOW als volks-
verzekering die een sociaal minimum-
inkomen garandeert. Dat rekening 
houden met de behoefteverschillen 
zou, zoals ook door de Sociaal 
Economische Raad in zijn advies is 
gesteld, ook moeten inhouden een 
gelijke behandeling in de AOW van 
gehuwd en ongehuwd samenwonen-
den. Volgens de staatssecretaris 
moet die problematiek integraal 
worden aangepakt, gezien de 
gevoeligheid van de materie, met 
name vanwege privacyaspecten. 

Wij zijn daar gevoelig voor. Wij 
hebben er echter toch moeite mee 
dat die gelijke behandeling niet 
tegelijk met de invoering van dit 
wetsvoorstel van kracht wordt. De 
staatssecretaris heeft nu verklaard 
dat met deze zaak spoed zal worden 
betracht. Wij achten het een winst-
punt dat de staatssecretaris nu heeft 
gezegd dat hij alles op alles zal 
zetten om die gelijke behandeling per 
1 januari 1986 te realiseren. Wanneer 
zal een wetsvoorstel terzake worden 
ingediend? Is dat op heel korte 
termijn te verwachten? 

De heer Leerling (RPF): Wij hebben 
net van de staatssecretaris gehoord 
dat hij een integrale aanpak voorstaat. 
Het is echter niet uitgesloten, dat dat 
niet lukt. Is het CDA dan bereid mee 
te werken aan een ad hocmaatregel, 
beogende deze onrechtvaardigheid 
weg te werken? 

De heer Buikema (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij geven in principe 
de voorkeur aan een integrale 
aanpak. Dat moet er naar onze 
mening echter niet toe leiden dat 
deze zaak verder wordt weggescho-
ven en dat daardoor nieuwe vertragin-
gen optreden. Wij menen dat de zaak 
in ieder geval per 1 januari 1 986 

moet worden geregeld. De kans mag 
niet bestaan, dat de zaak verder 
wordt weggeschoven. Ik verneem 
graag een reactie van de staatssecre-
taris op de vraag of wij een uitwerking 
van die integrale aanpak op korte 
termijn kunnen verwachten. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter! 
Ik wil beginnen met enkele opmer-
kingen over het begrip 'individualise-
ring'. Wij hebben bij de behandeling 
van diverse wetsvoorstellen vaker 
meegemaakt dat de staatssecretaris 
zegt: individualisering is op zichzelf 
een goede zaak, denk aan de 
EG-richtlijn ter zake, maar daarmee 
moeten wij niet te ver gaan, want een 
volstrekte individualisering ontkent 
de verantwoordelijkheid voor elkaar. 
Ik vind dat dit vooroordeel tegen 
individualisering maar eens aan de 
kant moet. Het begrip 'individualise-
ring' heeft de bijsmaak gekregen van 
de egoïstische mens, die niets met 
een ander meer te maken wil hebben 
in de geest van: als de man of de 
vrouw een eigen inkomen heeft, zorgt 
men niet meer voor elkaar. Dat begrip 
wordt hier op die manier gehanteerd. 

Ik vind dat een slechte zaak. 
Daardoor krijgt individualisering, 
waarvoor de vrouwenbeweging zich 
zeer sterk heeft gemaakt, een slechte 
naam. Dat ligt niet zozeer aan het 
feit dat vrouwen deze zaak aan de 
orde hebben gesteld, maar aan de 
manier waarop een en ander wordt 
uitgelegd. Ik wil hierover het volgende 
zeggen: individualiseren betekent 
alleen maar het geven van een 
zelfstandig recht aan ieder mens, 
man of vrouw. Dat betekent dat men 
mannen en vrouwen gelijk waardeert 
en dat de zorg voor elkaar zich niet 
beperkt tot de zorg van de vrouw 
voor de man. 

Laten wij eerlijk zijn: wij weten dat 
in heel veel gevallen het patroon van 
de zorg voor elkaar is, dat de vrouw 
zorgt voor de man: pantoffels 
klaarzetten, potje koken, overhemd 
strijken, etcetera. Iedereen kent dit 
patroon. Het is het meest traditionele. 
Ik zeg ook tegen de heren van de 
fracties van SGP, GPV en RPF dat 
onder de zorg voor elkaar niet de 
zorg van ieder mens voor de ander 
verstaan wordt. Die zorg voor elkaar 
houdt meestal in de onbetaalde zorg 
van vrouwen voor mannen, van 
vrouwen voor vrouwen en van 
vrouwen voor kinderen. Om dit te 
veranderen moeten wij naar een 
samenleving waarin ook de zorg 
verdeeld is. In die maatschappij 

moeten ook het recht op inkomen en 
het recht op arbeid verdeeld zijn. Dan 
is er pas sprake van een rechtvaardige 
samenleving. 

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan mevrouw Brouwer 
zich voorstellen dat er verschil van 
opvatting bestaat over deze zaak? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik merk 
dagelijks dat daarover verschil van 
opvatting bestaat. Ik vind dat 
helemaal niet erg. 

De heer Leerling (RPF): Wilt u dat 
dan respecteren? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik heb 
niet gezegd dat ik het verschil in 
opvatting niet respecteer. Hoe komt 
u daarbij? 

De heer Leerling (RPF): U wilt door 
middel van wetgeving een ander uw 
model opleggen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Nee, dat 
is niet waar. Ik heb aangegeven - dat 
is ook mijn kritiek op u - dat er 
gezegd wordt dat individualisering 
betekent dat mensen niet meer voor 
elkaar zullen zorgen. Ik probeer uit te 
leggen hoe de zorg op dit moment in 
elkaar zit. Het kan best zijn dat er 
gezinnen zijn waarin de man net zo 
vaak de was en de afwas doet en 
kookt als de vrouw en ook nog de 
pantoffels klaarzet als mevrouw 
thuiskomt, maar in het algemeen is 
dit niet het geval. 

Vrouwen die tegen een heel laag 
inkomen dan ook nog eens zorgen 
voor bejaarden, krijgen als gevolg 
van de tweeverdienerswet te maken 
met zo'n hoge belastingaanslag dat 
velen van hen die baan hebben 
opgezegd. Daar is hier niet over 
nagedacht. Het gevolg van dit alles is 
dat de bejaardenzorg in grote 
problemen is komen te verkeren. Er 
zijn bejaarden die geen zorg meer 
krijgen. Dit is toch heel inconsequent 
als je vindt dat de samenleving zo 
moet worden ingericht dat de zorg 
voor een ander ook wordt gewaar-
deerd, eventueel in de vorm van een 
betaling. 

De heer Leerling (RPF): Dit is wel 
een beetje bezijden het onderwerp 
waarover wij nu spreken, maar ik wil 
er toch even op ingaan. Uit berichten 
blijkt dat nog maar moet worden 
bezien of inderdaad de effecten 
optreden die nu worden geconsta-
teerd. Wij hebben bovendien met 
elkaar afgesproken dat er een 
evaluatie plaatsvindt, zodat de 
mogelijkheid tot correctie nog 
aanwezig is. Ik denk dus dat mevrouw 
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Brouwer een beetje vooruitloopt op 
de feiten. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik hoop 
dat u gelijk hebt, maar als ik zo eens 
om mij heen kijk, constateer ik dat er 
heel veel mensen zijn die hun baan 
hebben opgegeven, hetgeen leidt tot 
problemen in bejaardentehuizen en 
dergelijke. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met 
mijn betoog tot nu toe willen aangeven 
dat het recht op een eigen inkomen 
een eerste stap is. Daar moet het dus 
niet bij blijven. Als vrouwen nu op 
haar vijfenzestigste jaar recht krijgen 
op een eigen AOW-uitkering, zal dat 
voor velen de eerste keer zijn dat zij 
een eigen inkomen krijgen. Dat is 
echter niet de enige voorwaarde voor 
een samenleving waarin mannen en 
vrouwen betaalde arbeid, zorg en 
machtsposities echt delen. Voor zo'n 
samenleving moet er veel meer 
gebeuren dan dit. Als men in dat 
verband dan ook kritiek uitoefent op 
het wetsontwerp, zeg ik daarop: 
zeker, wij zijn er nog lang niet. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat 
begrijp ik niet. U wekt nu de indruk 
alsof dit voor het eerst in de sociale 
verzekering wordt gerealiseerd. In 
ons systeem van werknemersverzeke 
ringen kennen zij toch niets anders, 
behalve de WWV natuurlijk. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ja, maar 
u weet net zo goed als ik dat er 
weinig vrouwen zijn die betaalde 
arbeid verrichten en in aamerking 
komen voor een werknemersverzeke-
ring. Onde de groep oudere vrouwen 
waarom het nu gaat, zijn er veel die 
nog niet eerder een eigen inkomen 
hebben gehad en die nu voor het 
eerst AOW-uitkering krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! In eerste 
termijn - en dit houd ik ook nu 
staande - heb ik gezegd dat de 
individualisering moet gaan in de 
richting van een 70%-70% recht op 
AOW. Het is reëel om ervan uit te 
gaan dat dit niet meteen kan worden 
gerealiseerd. Als wij nu een beslissing 
nemen over individualisering, moeten 
wij rekening houden met de jongere 
partner die steeds afhankelijk is 
geweest van de kostwinner. Vandaar 
de toeslag. Dat zal inderdaad ook 
gelden - de staatssecretaris heeft dat 
ook gezegd - als het 70%-70%-stelsel 
wordt gehanteerd. 

In eerste termijn heb ik gezegd dat 
het mij voorkomt dat een vorm van 
aanvulling - toeslag is het nu 
genoemd - onder de wetgeving van 

de AOW aan de jongere partner, 
eigenlijk rechstreeks zou moeten 
worden uitbetaald aan de jongere 
partner. Het zou dus niet de vorm 
van een toeslag moeten hebben, 
maar van een eigen inkomen. 

Is de staatssecretaris bereid om 
die mogelijkheid te bezien, zeker als 
het wordt gewenst door de jongere 
partner? Zo'n aanvulling zou op den 
duur moeten verdwijnen als vrouwen 
ook een eigen inkomen verwerven. 
Dan immers zullen de restanten van 
de kostwinnersbepalingen zijn 
verdwenen en is een dergelijke 
toeslag niet meer nodig. Zover zijn 
wij echter nog niet. 

Ik wil nu ingaan op de inkomensaf-
hankelijkheid van de toeslag. In een 
interruptiedebat heb ik al aangegeven 
dat ik dit een oneigenlijk element in 
de AOW vind. Natuurlijk heeft de 
jongere partner geen eigen recht op 
AOW als hij/zij nog geen 65 jaar is. 

Als er nu echter wordt geïndividua-
liseerd en de rechten onderling 
worden losgekoppeld, wil dit niet 
zeggen dat er direct een vervanging 
is van het wegvallende gedeelte in de 
AOW-uitkering voor de jongere 
partner. Vandaar de toeslag onder 
dezelfde wetgeving. Het recht op 
AOW wordt dus niet beperkt tot 
boven de 65 jaar. 

Als men individualisering zodanig 
beschouwt dat de toeslag wel moet 
worden uitbetaald, maar dat deze 
direct inkomensafhankelijk wordt 
gemaakt, is dat eigenlijk het misbrui-
ken van de individualisering door een 
verslechtering van de rechten van de 
jongere partner. Men zou zich nog 
kunnen afvragen: waarom zou 
iemand, als die een behoorlijk 
inkomen heeft, recht krijgen op een 
toeslag in het kader van de AOW? 

Als je die discussie echter wilt 
voeren, moet die over de gehele 
AOW gaan. Dan moet worden 
bekeken, of een AOW uitkering moet 
worden uitbetaald als er nog andere 
inkomensbestanddelen zijn. Hierbij 
denk ik niet alleen aan twee inkomens 
in één gezin, maar ook aan twee 
inkomens per persoon. Doe je dat 
niet - en de Partij van de Arbeid 
verbaast mij hierin - dan tref je wèl 
de weinig vrouwen met een heel klein 
eigen inkomen, maar niet de 
gepensioneerde president-directeur 
die zijn AOW beschouwt als een 
zakcentje naast een riant pensioen of 
zelfs inkomen. 

Het CDA/PvdA-amendement 
hebben wij zojuist gezien. Dat is in 
hoofdzaak niet zoveel anders in 
gedachtengang dan wat in eerste 

termijn door beide fracties hier naar 
voren is gebracht. Ik beschouw het 
meer als een soort verzachting. De 
visie op de AOW, de toeslagen en de 
inkomensafhankelijkheid blijft gelijk. 
Daarom leg ik de volgende vragen 
voor aan beide indieners van het 
amendement. Wat is precies de 
dieperliggende achtergrond van de 
termijn van acht jaar? 

Wat is er na die acht jaar volgens 
het CDA en de Partij van de Arbeid 
veranderd, zodat de inkomensafhan-
kelijkheid wèl kan worden ingevoerd? 
Hoe kijken beide fracties tegen de 
problemen aan met de controle, de 
bureaucratie en dergelijke? Het lijkt 
mij dat je met zo'n amendement 
zegt: leggen nu vast dat over acht 
jaar de toeslag ook inkomensafhan-
kelijk mag zijn. Er wordt dus gewerkt 
in de richting van een toeslagenmaat-
schappij. Daarop moeten alvast de 
systemen, de controle en de gehele 
bureaucratie worden ingesteld. Deze 
vorm van wetgeving wijkt sterk af 
van wat wenselijkis. 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik bedank de staatsse-
cretaris voor zijn beschouwing in 
eerste termijn. Wij kunnen in ieder 
geval vaststellen, dat zijn beschouwin-
gen buitengewoon consequent 
worden gegeven. Er is namelijk 
betrekkelijk weinig verschil tussen de 
beginfase, de schriftelijke behande-
ling, van dit wetsontwerp en dit 
moment. 

De staatssecretaris is zijn antwoord 
begonnen met de opmerking dat de 
emancipatiedoelstelling een centraal 
gegeven is in het beleid van dit 
kabinet en dat alle aanwezige 
belemmeringen voor vrouwen, bij 
voorbeeld om te participeren op de 
arbeidsmarkt, die moeten worden 
weggenomen, eigenlijk op dezelfde 
wijze zouden moeten worden 
gekwalificeerd. 

De bedoeling van het onderhavige 
wetsontwerp is dat de rechten in de 
sfeer van de AOW in overeenstem-
ming worden gebracht met de derde 
richtlijn van de Europese Gemeen-
schappen. Als je gaat praten over 
emancipatiedoelstellingen, moet je 
evenwel een heel goed onderscheid 
aanbrengen in de benadering van 
beide problemen: gelijke rechten, 
volgens de derde EG-richtlijn, aan de 
ene kant en emancipatiedoelstellin 
gen aan de andere kant. 

Die derde richtlijn is weliswaar 
heel goed, maar verengt zich tot die 
rechten en verplichtingen binnen 

Tweede Kamer 
31 januari 1985 AOW uitkeringsvariant 2927 



Linschoten 

bepaalde regelingen. In de derde 
richtlijn wordt niet gevraagd - en een 
van de consequenties hiervan zien 
wij nu bij het onderhavige wets-
ontwerp - op welke wijze de reikwijdte 
van zo'n wetsontwerp uitgaat boven 
de regeling zelf. Hoe kan bij voorbeeld 
een wetsontwerp waarin strikt 
volgens de derde richtlijn geen 
sprake is van directe of indirecte 
discriminatie toch een zodanige 
uitwerking hebben dat vrouwen, 
indien zij op de arbeidsmarkt willen 
participeren, daarvan de dupe 
worden? 

Het laatste element is ook bij dit 
wetsontwerp het toetsingscriterium. 
Dat is het overigens bij alle onderdelen 
van de wijziging van het stelsel van 
sociale zekerheid. Dit toetsingsele-
ment is naar het oordeel van de 
VVD-fractie het meest wezenlijke als 
het gaat om de definitie van emanci-
patiedoelstellingen. Daarvoor is het 
sekseneutraal zijn van een bepaalde 
formulering of een bepaalde regeling 
onvoldoende. 

Door de woordvoerders van Partij 
van de Arbeid en CDA zijn mij in 
eerste termijn een paar vragen 
gesteld. Ik zal eerst die vragen 
beantwoorden en vervolgens zal ik 
ingaan op een aantal opmerkingen 
van de staatssecretaris. 

Mevrouw Ter Veld heeft gezegd: 
mijnheer Linschoten, u houdt nu wel 
een verhaal dat neerkomt op een 
verzelfstandiging van rechten in de 
sfeer van de AOW, maar u doet dat 
eigenlijk niet op andere terreinen. Ik 
zou dat bij voorbeeld niet doen in het 
geval mensen jonger zijn dan 65 jaar. 
Voorzitter, ik moet dat tegenspreken. 
Ik zal proberen, aan te geven waarom 
ik dat moet doen. 

Wij praten nu over de eerste 
structurele maatregel in het kader 
van de stelselwijziging. Wij praten 
niet over een tijdelijke maatregel, een 
aanpassing of een bezuinigingsmaat-
regel. Nee, wij praten over het eerste 
stukje van de stelselwijziging. Het is 
de bedoeling dat deze wetgeving tot 
in lengte van jaren overeind kan 
blijven. Vooral als het gaat over een 
structurele wijziging vindt de 
VVD-fractie het essentieel dat wordt 
vastgehouden aan principiële 
uitgangspunten. 

Voor de VVD-fractie betekent dit 
dat ook bij individuele rechten voor 
mensen onder 65 jaar - bij voorbeeld 
in de sfeer van de werknemersverze-
keringen die in de loop van dit jaar 
aan de orde komen - in het kader van 
de stelselwijziging heel nadrukkelijk 

aandacht moet worden geschonken 
aan verzelfstandigde rechten. 
Mevrouw Ter Veld had dat kunnen 
weten. Werknemersverzekeringen 
moeten naar ons oordeel op een 
zodanig manier worden opgezet dat 
de hoogte van de uitkering die op 
grond daarvan wordt gegeven, niet 
afhankelijk is van de vraag of er een 
partner is, of de partner een inkomen 
heeft, wat de hoogte van dat inkomen 
is, enz. Aan deze vorm van verzelf-
standiging zal de VVD-fractie 
consequent vasthouden, ook bij de 
rest van de discussie over de sociale 
zekerheid. Als mevrouw Ter Veld het 
eens is met een dergelijke opstelling, 
dus als zij het consequent vindt dat 
voor mensen boven 65 jaar en voor 
mensen onder 65 jaar dit principiële 
uitgangspunt onderdeel moet zijn 
van de discussies die worden 
gevoerd, dan nodig ik haar uit, dat 
standpunt alsnog heel expliciet in te 
nemen, ook in deze Kamer. 

Het tweede argument dat mevrouw 
Ter Veld aanhaalde, was dat onze 
fractie kosten die met ons amende-
ment gemoeid zijn, verhaalt op 
andere uitkeringen. In die richting 
heeft ook de heer Buikema zich 
zojuist uitgelaten. Hij heeft gezegd 
dat de VVD-fractie met dit voorstel 
een gat in de dekking schiet. Niets is 
echter minder waar. Wat is de 
feitelijke situatie? Aan de verplichtin-
genkant is er sprake van een indivi-
dualisering die ertoe leidt dat de 
gehuwde vrouwen te zamen f 5 3 8 
miljoen aan premie opbrengen. 

Het was niet de bedoeling, van 
deze extra opbrengst een soort 
bezuinigingsmaatregel te realiseren. 
Nee, de bedoeling van de extra 
opbrengst was, voldoende geld te 
hebben om aan de uitkeringskant 
gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen te kunnen honoreren. Dat 
kan op een budgettair neutrale wijze. 
Het kan op een manier waardoor er 
geen gaten in de financiering worden 
geschoten. Ik wijs de heer Buikema 
overigens op het debat dat wij hier in 
de Kamer over de premieheffing 
hebben gevoerd. Toen hebben wij 
ditzelfde discussiepunt aan de orde 
gehad. Ik heb toen heel concreet aan 
Staatssecretaris De Graaf gevraagd, 
of hij van mening was dat ik een gat 
in de financiering zou schieten, 
indien ik tijdens de behandeling van 
de structurele wijziging van de AOW 
een amendement zou voorleggen. 

Het antwoord van de staatssecre 
taris was dat dit zeker niet het geval 
zou zijn. Ik nodig de heer Buikema 
uit, de Handelingen van 1 november 

1984 nog eens te lezen. Op blz. 
1150 kan bij lezen dat de staatsse-
cretaris expliciet het zojuist genoenv 
de antwoord geeft. Gezien de 
budgettair neutrale operatie ant-
woordt de staatssecretaris: 'Zeer 
zeker niet.' De staatssecretaris had 
daarin ook gelijk, want het amende-
ment dat de VVD-fractie heeft 
ingediend, schiet geen gat in het 
financiële beeld. Het amendement 
leidt ertoe dat de staatssecretaris 
aan deze totale operatie nog ongeveer 
f 100 miljoen overhoudt. 

Ik kom tot een aantal opmerkingen 
die in eerste termijn door de staats-
secretaris zijn gemaakt. Na zijn 
stellingen met betrekking tot het 
emancipatiebeleid is hij begonnen 
met het maken van een aantal 
opmerkingen over de mate van 
individualisering, dus de mate van 
verzelfstandiging van rechten die bij 
dit wetsvoorstel aan de orde is. Ik 
ben met de staatssecretaris van 
mening dat een volledige individuali-
sering onder de huidige omstandig-
heden niet realiseerbaar is. 

Behalve de heer Willems en 
anderen heb ook ik daarover gespro-
ken in deze Kamer in eerste termijn. 
Volstrekte individualisering in de 
AOW, wat principieel een buitenge-
woon goed verdedigbare zaak zou 
zijn, heeft op dit moment een aantal 
consequenties dat mijn fractie ertoe 
brengt om te stellen dat althans op 
dit moment er geen sprake mag zijn 
van volstrekte individualisering. Dat 
wil natuurlijk niet zeggen dat daarmee 
het volledige verhaal is gegeven. 

De fractie van de VVD is wel van 
mening dat als je in een complete 
herziening van de AOW, zowel aan 
de verplichtingenkant als aan de 
rechtenkant, een verandering gaat 
aanbrengen in de mate van verzelf-
standiging en je gaat zover met 
verzelfstandigen aan de verplichtin-
genkant dat de vraag of er een 
partner is met een inkomen niet 
relevant is voor het feit of je wel of 
niet premie moet betalen en je gaat 
bovendien zover dat als er zo'n 
partner is dat de hoogte van de door 
hem of haar betaalde premie niet 
relevant is voor de bepaling van de 
hoogte van de eigen premie, dan is 
mijn fractie van mening dat dit ook 
op dezelfde wijze aan de uitkerings-
kant moet gebeuren. Dat betekent 
niet een volstrekte individualisering; 
dat betekent wel, als het gaat om het 
toekennen van toeslagen - op de 
toeslagen als zodanig kom ik straks 
terug - dat ook daar geen rekening 
mag worden gehouden met de vraag 
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of er een partner is met een inkomen 
dan wel hoe hoog het inkomen van 
die partner is. 

Deze stelling is door de staatsse-
cretaris bestreden met de argumen-
tatie dat aangezien het hier om een 
volksverzekering gaat, er geen sprake 
is van een equivalentiebeginsel en 
dat derhalve iets wat er aan de 
premiekant gebeurt aan de uitkerings-
kant ook niet zou moeten gebeuren. 
Ik meen dat dit het verkeerde 
argument is. Er is inderdaad geen 
sprake van een equivalentiebeginsel. 
De staatssecretaris heeft mij er ook 
niet voor horen pleiten om mensen 
die op basis van een hoger inkomen 
meer AOW-premie hebben betaald, 
een hogere AOW-uitkering te geven. 
Dat zou een strikte toepassing van 
het equivalentiebeginsel zijn. De 
enige stelling die ik in eerste termijn 
naar voren heb gebracht, was 
gebaseerd op het aanbrengen van 
dezelfde mate van verzelfstandiging 
aan de rechtenkant als aan de 
plichtenkant. Ik zou het op prijs 
stellen indien de staatssecretaris op 
die argumenten zou ingaan. Dan 
zouden wij wellicht iets verder komen 
met de discussie. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
zojuist naar aanleiding van opmerkin-
gen en antwoorden van de staatsse-
cretaris een aantal discussies gehad 
over de vraag of gehuwden en 
ongehuwden gelijk moeten worden 
behandeld in de sfeer van de AOW. 
Ik wil op dit punt volstrekt duidelijk 
zijn. Wij zijn als VVD-fractie niet 
alleen van mening dat mannen en 
vrouwen op dezelfde wijze moeten 
worden behandeld, wij zijn als 
VVD-fractie ook van mening dat 
gehuwden en ongehuwden gelijk 
moeten worden behandeld. Maar ook 
daar is niet alles mee gezegd. Indien 
er hier voor gehuwden een regime 
wordt gerealiseerd waarvan mijn 
fractie meent dat het onredelijke 
inkomenseffecten heeft, dan moet je, 
zelfs als je het eens bent met het 
principe dat gehuwden en ongehuw-
den gelijk worden behandeld, je 
afvragen of je een dergelijke wetswij-
ziging dan wel zou steunen. 

Ik wil de staatssecretaris hierop 
wijzen omdat die discussie wel eens 
anders zou kunnen uitpakken dan een 
simpele en zuiver principiële afweging 
van wat er aan de orde is. Een aantal 
mensen dat in deze discussie een rol 
heeft gespeeld, heeft immers 
nadrukkelijk aangedrongen op het 
gelijk behandelen van gehuwden en 
ongehuwden. In sommige gevallen 

betrof dit ook mensen die in andere 
gevallen waarbij wij ook praten over 
gelijkberechtiging van gehuwden en 
andere samenlevingsvormen, een 
volstrekt ander standpunt innemen. 
Mijn fractie is van mening dat het 
gelijk behandelen van de huwelijkse 
samenlevingsvorm en andere 
samenlevingsvormen in zijn totaliteit 
moet worden bekeken. 

Dat brengt mij bij de reactie van de 
staatssecretaris op mijn opmerkingen 
over het gezinsmodel die ik gisteren 
heb gemaakt. Ik heb niet het stand-
punt ingenomen dat het gezinsmodel 
verouderd is. Dat is ook niet de 
opvatting van mijn fractie. Ik heb 
geprobeerd duidelijk te maken, dat 
een stelsel van sociale zekerheid dat 
helemaal gebaseerd is op het 
gezinsmodel en aan dat gezinsmodel 
een monopolie toekent, verouderd is. 
Het mag niet zo zijn, noch bij deze 
wijziging van de AOW noch bij de 
rest van de stelselwijziging, dat de 
een of andere samenlevingsvorm een 
monopoliepositie krijgt waar andere 
samenlevingsvormen de dupe van 
worden. Dit betekent uiteraard niet 
dat daarmee het standpunt is 
ingenomen dat de samenlevingsvorm 
die voorheen een monopoliepositie 
had, verouderd zou zijn. 

Voorzitter, de staatssecretaris is in 
het derde deel van zijn betoog 
ingegaan op de concrete invulling 
van het wetsontwerp als zodanig. 

De heer Wi l lems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat betreft de gelijke 
behandeling van gehuwden en 
ongehuwden wil ik mijn vraag in 
eerste termijn aan de heer Linschoten 
herhalen. Waarom beperkt hij zich in 
zijn amendement uitdrukkelijk tot een 
inkomensonafhankelijke toeslag voor 
gehuwden, terwijl hij nu zegt de 
gelijke behandeling met ongehuwden 
voor te staan? Het zou dan toch 
onjuist zijn dat de ongehuwden geen 
toeslag krijgen - zoals thans het 
geval is - als zij samenwonen 
waardoor de partner bij voorbeeld 
afhankelijk is van een bijstandsuitke-
ring als deze jonger is dan 65? 
Aanvullend pensioen wordt dan in 
mindering gebracht. Dat is toch een 
onrechtvaardige verhouding russen 
die twee groepen? 

De heer Linschoten (VVD): Maar 
mijnheer Willems, laten wij wèl 
wezen: in de sociale zekerheid 
bestaan nog tal van onrechtvaardig-
heden door een verschil in behande-
ling van groepen. Als het om een 
algemene beschouwing gaat over de 
wijze waarop bij voorbeeld inkomens 

politieke dingen met de AOW 
zouden moeten gebeuren, had ik oog 
nog wel andere opmerkingen 
gemaakt over de positie van alleen-
staanden. Daarbij plaats ik ook de 
nodige kanttekeningen. Maar dat is 
op dit moment niet aan de orde. Mijn 
amendement concentreert zich op de 
inkomensafhankelijkheid van de 
toeslagen en om die reden wilde ik 
geen stap verder gaan. 

Dit wetsontwerp beoogt alleen 
maar de positie van gehuwden te 
regelen. Door een amendement 
daarbij te betrekken, waarbij het ook 
om andere samenlevingsvormen 
gaat, zonder dat deze in het wets-
ontwerp zelf aan de orde zijn, lijkt mij 
een onjuiste zaak, te meer, omdat de 
gelijke behandeling van gehuwden en 
ongehuwden hier eerst maar eens 
degelijk moet worden besproken, 
opdat alle kaarten of tafel liggen. 
Dan kunnen wij ook voor andere 
delen van de sociale zekerheid 
conclusies trekken en niet alleen voor 
de AOW. 

De heer Wi l lems (PSP): U handhaaft 
echter wel, dat u op termijn - dus bij 
de discussie in het volgende jaar over 
het voorstel tot wetswijziging - een 
gelijktrekking van de positie van 
ongehuwden op dit punt zou toejui-
chen? Anders leidt uw amendement 
tot een ongewenste situatie. 

De heer Linschoten (VVD): Laten 
wij daarover heel duidelijk zijn: ten 
principale is de VVD-fractie van 
mening, dat behalve mannen en 
vrouwen ook gehuwden en ongehuw-
den gelijk dienen te worden behan-
deld. Maar dat principe zegt op 
zichzelf erg weinig als je niet werk 
aan de hand van concrete voorstellen. 
In het wijzigingsvoorstel heb ik mij 
geconcentreerd op het uitgangspunt 
van dit wetsontwerp zelf, en dit 
wetsontwerp beperkt zich tot het 
aanbrengen van een verandering in 
de positie van de gehuwd samenwo-
nenden. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Maar in 
dit wetsontwerp hebben wij bij 
voorbeeld wel te maken met mensen 
die samenwonen, waarbij de een 
voor de ander zorgt en die in de 
situatie terecht komen waarin de 
kostwinner bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd slechts 50% krijgt. 
Daarmee kan een situatie ontstaan 
die vergelijkbaar is met de situatie 
van gehuwd samenwonenden met 
een partner jonger dan 65 jaar. Het 
ligt dus voor de hand om een toeslag 
te regelen voor diegenen die geen 
huwelijk hebben maar er wel een 
bepaalde verzorging bestaat. 
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De heer L inscho ten (VVD): U 
interrumpeert nu op een punt dat in 
het vervolg van mijn betoog nog aan 
de orde komt. Ik kan mij namelijk nog 
andere oplossingen voorstellen dan 
alleen maar dit amendement. In 
eerste termijn heb ik ook aangegeven, 
dat in ieder geval op één punt het 
amendement een nadeel heeft, 
namelijk voor de verhouding tussen 
de positie van gehuwd samenwonen-
den en van alleenstaanden. Als wij 
spreken over samenwonenden, 
spreken wij in termen van de wet 
over twee alleenstaanden. Ik kom 
daar direct aan toe en ik hoop, dat 
mevrouw Brouwer met haar vragen 
wil wachten totdat ik hierover 
opmerkingen heb gemaakt. 

Mevrouw B r o u w e r (CPN): Die 
opmerkingen heb ik vaker gehoord 
en dan hoor je er nooit meer wat van 
terug! 

De heer L inscho ten (VVD): Ik kan 
het u verzekeren! 

Mevrouw B rouwer (VVD): Maar 
voor alle duidelijkheid als het om de 
toeslagen gaat, is de positie van 
samenwonenden die voor elkaar 
zorgen wel degelijk aan de orde! 

De heer L i nscho ten (VVD): Zonder 
enige twijfel moeten deze bij de 
discussie worden betrokken. Mijn 
kritiek op dit punt in mijn amendement 
zit hem niet in de manier waarop de 
toeslagensystematiek als zodanig is 
genomen, maar richt zich op de 
inkomensafhankelijkheid van de 
systematiek. Dat is de bedoeling 
geweest van dit amendement. 

Voorzitter! Over de concrete 
invulling heeft de staatssecretaris 
een aantal opmerkingen gemaakt. In 
eerste instantie is de argumentatie 
gebruikt, dat er geen gunstiger 
vrijlatingsregeling zou mogen zijn 
dan in de rest van de sociale zekerheid, 
dat het hier om de AOW gaat. De 
staatssecretaris noemde de AAW en 
de Algemene Bijstandswet. Ik zou 
hierover twee opmerkingen willen 
maken. 

In de eerste plaats ben ik van 
mening, dat de manier waarop het 
wetsontwerp nu in elkaar zit een 
beperktere vrijstelling kent dan in de 
rest van de sociale zekerheid het 
geval is, ook beperkter dan in de 
Algemene Bijstandswet. Bovendien 
bestaat er daarin de mogelijkheid om 
zelf nog wat neveninkomsten te 
hebben. 

Voorzitter! Bovendien - dat wil ik 
de staatssecretaris toch ook nadruk-

kelijk voorhouden - maken wij als 
fractie van de VVD een uitdrukkelijk 
onderscheid tussen de verschillende 
regelingen in de sfeer van de sociale 
zekerheid. Je mag naar onze opvatting 
de AOW niet vergelijken met de 
Bijstand. In het ene geval gaat het 
om een volksverzekering en in het 
andere geval gaat het om een 
voorziening; daaraan zullen ook in 
termen van wetgeving de nodige 
consequenties verbonden moeten 
worden. 

De staatssecretaris heeft gezegd 
dat mijn argument, dat dit wets-
ontwerp ontmoedigend zou werken 
op de jongere partner die nog een 
baan heeft, eigenlijk niet zo erg aan 
de orde is, omdat niet alleen financiële 
argumenten bepalend zijn voor de 
arbeidsvreugde van iemand. Ik ben 
dat oneens met de staatssecretaris. 
Juist, omdat met dit wetsontwerp de 
mensen met aanzienlijk geringere 
inkomsten worden geraakt - mensen 
die partners hebben met hele geringe 
neveninkomsten - kunnen wij ervan 
uitgaan dat het in een niet onbelangrijk 
aantal gevallen gaat om arbeid voor 
het verkrijgen van een inkomen, niet 
omdat men de baan zo graag wil 
hebben maar omdat men voor het 
gezin wat meer financiële armslag wil 
hebben. Daaraan is helemaal niets 
verkeerds naar ons oordeel. Het 
werken wordt mensen op deze 
manier echter wel onmogelijk 
gemaakt. In ieder geval zal van een 
dergelijk wetsontwerp wel dezelfde 
ontmoedigende werking uitgaan als 
ten aanzien van andere vergelijkbare 
zaken op dit moment al het geval is. 

Voorzitter! De staatssecretaris zegt 
dat de toeslag weliswaar geen 
onderdeel van de AOW is maar 
noodzakelijk is omdat er sprake zou 
zijn van het ontbreken van middelen. 
Ik vind dat dit argument helemaal 
niet ter zake doet. Het slaat naar 
mijn overtuiging in zoverre de plank 
mis, omdat als er middelen op een 
andere wijze dan via het inkomen uit 
arbeid van de partner bij datzelfde 
gezin binnenkomen - inkomsten uit 
vermogen, inkomsten uit pensioen -
deze geen onderdeel van de beperking 
zullen uitmaken. Ik ben het daarmee 
op zichzelf eens; ik vind ook niet dat 
dat moet gebeuren. Mijn conclusie is 
dan echter dat dit ook het geval moet 
zijn ten aanzien van de inkomensbron 
die te maken heeft met het inkomen 
uit arbeid van de partner. 

Het tweede argument van de 
staatssecretaris is een aanzienlijk 
beter argument, namelijk dat de 
partner in die situatie nog niet 

pensioengerechtigd is. Dat is vanuit 
de wetstekst en vanuit de wetssyste-
matiek redenerend een begrijpelijk 
en verdedigbaar standpunt. Ik teken 
daarbij aan dat de inkomenspolitieke 
consequenties daarvan naar mijn 
overtuiging zodanig zijn dat weinig 
ervoor pleit deze strikt formele 
opstelling te accepteren. 

Ik ben overigens buitengewoon 
benieuwd naar de manier waarop de 
staatssecretaris op het amendement 
van de PvdA en het CDA zal reageren 
waar het die glijdende schaal betreft, 
zeker omdat de staatssecretaris 
gezegd heeft in zijn antwoord dat het 
om uitvoeringstechnische redenen 
en vanwege de gecompliceerdheid 
niet mogelijk is op een dergelijke 
wijze tegemoet te komen aan de 
problemen die aanwezig zijn. Ik 
wacht dat antwoord af. 

Ik heb de problematiek van het 
inkomensafhankelijk maken van de 
AOW in mijn eerste termijn beschre-
ven op een manier die leidt tot iets 
dat veel verder gaat dan het rekening 
houden met het inkomen van de 
partner, met het inkomen van 
kinderen, met het eigen huis, met 
eigen vermogen enzovoorts. Voorzit-
ter, ik heb dat niet gedaan om 
daarmee onrust te veroorzaken. Ik 
vind ook niet dat de staatssecretaris 
dat mag zeggen. Er is op dit punt 
zeker sprake van enige onrust. 

Ik ben echter van mening dat die 
onrust veroorzaakt is door de 
indiening van dit wetsontwerp. Vanaf 
dat moment kwamen diverse 
discussies over de vraag wat er in 
vredesnaam gaat gebeuren met de 
AOW en over de vraag hoeveel 
stappen wij nog verwijderd zijn van 
een systematiek waarin ouderen in 
de Bijstand terechtkomen. 

Ik heb dat beeld heel nadrukkelijk 
willen schetsen en proberen aan te 
geven dat ik, ook al respecteer ik het 
standpunt van de staatssecretaris dat 
hij niet denkt aan verdere stappen, 
van mening ben dat je het moment 
moet signaleren waarop een eerste 
stap op een bepaalde weg wordt 
gezet. Ook deze staatssecretaris zit 
er niet tot ver na het jaar 2000. Wij 
hebben derhalve rekening te houden 
met andere staatssecretarissen, die 
daarover wellicht andere opvattingen 
hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! De staats-
secretaris heeft niet gesproken over 
fraude die het gevolg kan zijn van dit 
wetsontwerp. Daar waar zodanige 
inkomensconsequenties aanwezig 
zijn als ik heb aangegeven, zullen 
mensen overwegen zwart te gaan 
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werken. Wij zullen deze consequentie 
moeten beschouwen bij deze 
wetgeving, omdat het fraudegevoelig 
maken van de AOW grote consequen-
ties heeft die niet acceptabel zijn. Het 
gaat niet alleen om het fraudegevoelig 
maken van een regeling. Als je een 
fraudegevoelige regeling wilt 
controleren, dan krijg je te maken 
met privacy-problemen. 

Dan zullen mensen de financiële 
wandel van hun partner bloot moeten 
leggen. Zij krijgen te maken met 
administratieve organen die gaan 
controleren en zij krijgen te maken 
met fraudecontroleurs. 

Datzelfde geldt voor de bureaucra 
tie die het gevolg zal zijn van een 
dergelijke regeling. De staatssecreta-
ris stapt daar wel buitengewoon 
luchtigjes overheen. Dit geldt ook 
voor de aanvullende pensioenregelin-
gen. De staatssecretaris zegt dat het 
niet realistisch is, uit te gaan van een 
prognose van nul deelnemers. Wat is 
het probleem van de betrokken 
pensioenregelaars? Het probleem is 
dat daar waar het gaat om het 
inschatten van de arbeidsmarktparti-
cipatie van jongere partners er op dit 
moment geen statistisch materiaal 
voorhanden is. Derhalve kan er geen 
actuarieel verantwoorde prognose 
worden gemaakt. 

Bij alle objectieve criteria die een 
rol spelen bij de opzet van een 
pensioenregeling beschikt men op dit 
moment over statistisch materiaal 
dat over een vrij groot aantal jaren 
soms over honderden jaren, is 
verzameld. Daarop kun je een 
actuarieel verantwoorde prognose 
baseren, maar niet op hetgeen er op 
dit moment zou moeten gebeuren. 

Wat is eigenlijk het meest merk-
waardige dat zich tijdens dit debat 
heeft voorgedaan? Dat was niet 
zozeer het indienen van dit wets-
ontwerp en de wijze waarop de 
staatssecretaris dat verdedigt. Het 
meest merkwaardige fenomeen dat 
zich heeft voorgedaan, is de stelling-
name van een een politieke partij, de 
Partij van de Arbeid, die heel hoog in 
haar vaandel heeft staan dat mannen 
en vrouwen gelijk moeten worden 
behandeld, zelfs op een wijze die 
verder gaat dan de derde richtlijn. 

In het verkiezingsprogramma van 
de Partij van de Arbeid staat dat 
rekening moet worden gehouden met 
de manier waarop je voorwaarden 
schept om bij voorbeeld vrouwen te 
kunnen laten participeren op de 
arbeidsmarkt. Ik vind de stellingname 
van de Partij van de Arbeid bij dit 

debat buitengewoon merkwaardig. Ik 
ben ervan overtuigd, dat als dit 
wetsontwerp ongewijzigd het 
Staatsblad haalt, dit buitengewoon 
ernstige consequenties zal hebben 
voor de arbeidsmarktparticipatie van 
met name oudere vrouwen. Vrouwen 
zullen van de arbeidsmarkt worden 
verjaagd op grond van het feit dat zij 
nauwelijks iets overhouden van 
hetgeen zij verdienen. 

Het betekent dat vrouwen terug 
worden gestuurd naar de keuken. Ik 
vind dat een ernstig gegeven. De 
betekenis van dit debat gaat daarom 
verder dan alleen de problematiek 
van de AOW zelf. Wij werken aan 
een stelselwijziging van de sociale 
zekerheid. De AOW en andere 
regelingen komen daarbij dit jaar aan 
de orde. Voor iedereen die te maken 
heeft met deze discussies is het van 
essentieel belang, te weten wat de 
principiële opstelling is van de 
verschillende discussianten in dit 
debat. Ik heb nu de indruk dat wat de 
emancipatiedoelstelling betreft en 
het voorwaarden scheppen om 
vrouwen daadwerkelijk gelijke kansen 
op de arbeidsmarkt te geven, de 
Partij van de Arbeid een van haar 
strijdpunten in de wilgen heeft 
gehangen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik schijn nauwelijks te 
mogen reageren van de heer 
Linschoten als hij mij uitlokt. 

Ik ben het volstrekt met hem eens 
dat het heel slecht zou zijn als dit 
wetsontwerp ongewijzigd het 
Staatsblad zou bereiken. Ik vraag mij 
af of het de heer Linschoten wellicht 
is ontgaan dat ik daarom samen met 
de heer Buikema het wetsontwerp 
zeer vergaand heb geamendeerd. 

De heer Linschoten (VVD): Ach, 
mevrouw Ter Veld! U hebt twee 
amendementen ingediend. Het 
eerste amendement strekt ertoe dat 
de vreselijke inkomenseffecten die ik 
heb voorgerekend, een ietsje 
verminderd worden. Ten principale 
verandert er niks. De positie van de 
vrouw wordt er niet door verbeterd. 
De inkomenspositie wordt daardoor 
ten dele gesauveerd. Derhalve is er 
geen sprake van verstrekkende 
amendering van het wetsontwerp. 

In de tweede plaats hebt u 
daarvoor een prijs moeten betalen: 
de mensen zullen eerder dan zoals in 
het voorafgaande amendement 
geregeld was, geconfronteerd 
worden met deze maatregelen. 
Mevrouw Ter Veld, als u gezien uw 
opvattingen over emancipatie etc. dit 

een verstrekkende amendering van 
het wetsontwerp vindt, dan heeft de 
fractie van de VVD bepaald andere 
opvattingen over de wijze waarop je 
in alle redelijkheid en alle serieusheid 
rekening dient te houden met het 
gegeven dat er vrouwen zijn die een 
plaats op de arbeidsmarkt willen 
hebben. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Een van 
de punten van kritiek van de heer 
Linschoten die ik van harte onder-
schreef, was dat bij een laag inkomen 
de situatie zou kunnen ontstaan dat 
er slechts 38 cent overbleef als de 
AOW-toeslag wegviel. Ik neem aan 
dat de heer Linschoten ook de cijfers 
in het voorstel van de vakcentrales, 
conform het voorstel dat de heer 
Buikema en ik hebben ingediend, 
heeft bekeken. Daarin kan hij zien dat 
de jongere partner er aanzienlijk 
meer aan overhoudt, namelijk 15% 
plus een derde van het meerdere. 

Een tweede punt dat ik heb 
toegelicht, is het feit dat ik in mijn 
amendement de termijn van vijf jaar 
ongeclausuleerde overgansfase heb 
veranderd. Ik stel nu een overgangs-
fase voor van acht jaar. Mensen die 
op dit moment 57 jaar en ouder zijn, 
zullen niets met dit wetsontwerp te 
maken krijgen als zij gehuwd zijn. 

Dit amendement is inderdaad iets 
minder simpel dan mijn eerste 
amendement. Met dit amendement 
wordt echter veel beter mijn bedoeling 
aangegeven: zij die bijna aan de 
pensioengerechtigde leeftijd toe zijn, 
blijven gevrijwaard van een verande-
ring in hun vermoedelijke inkomens-
positie. Dat is de achtergrond van het 
amendement en dat was ook de 
achtergrond van het mondeling 
overleg van 20 december. 

Hij lijkt mij echter heel goed als de 
heer Linschoten nog eens nagaat wat 
de inkomenseffecten zijn van het 
model dat de heer Buikema en ik 
hebben ingediend. Hij zal moeten 
bedenken dat zijn voornaamste 
kritiek op de voorstellen van de heer 
De Graaf door dit amendement 
aanzienlijk worden verminderd. Het is 
een zeer vergaande amendering. 

De heer Linschoten (VVD): V Ik ben 
het niet eens met mevrouw Ter Veld. 
Er is geen sprake van een wezenlijke 
verandering. Er is sprake van het 
creëren van een iets minder ernstige 
inkomensachteruitgang. 

Het lijkt mij ook niet zo buitenge-
woon ingewikkeld: als je van f235 
neveninkomsten maar 38 cent 
overhoudt, dan is er niet zo gek veel 
voor nodig daar iets echt wezenlijks 
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tegenover te stellen. Als men maar 
een tientje meer overhoudt is dat, 
procentueel gezien, al een enorme 
verbetering. Als mevrouw Ter Veld 
een dergelijke verbetering ziet als 
een wezenlijke en verstrekkende 
verbetering, moet ik wel opmerken 
dat ik het niet met haar eens ben. 

Ik vind dat, gegeven de opmerkin-
gen van juist de Partij van de Arbeid 
over emancipatie en gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen in het 
verleden, een dergelijke opstelling op 
mij althans overkomt als een dolkstoot 
in de rug van de emancipatiebewe-
ging. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De vergadering wordt van 14.00 uur 
tot 14.4-5 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik geef het woord 
aan de heer Van der Sanden tot het 
uitbrengen van verslag namens de 
Commissie voor het onderzoek van 
de geloofsbrieven. 

De heer Van der Sanden, voorzitter 
der commissie: Mijnheer de Voorzit-
ter! De Commisie voor het onderzoek 
van de geloofsbrieven heeft de eer te 
rapporteren dat zij, na onderzoek van 
de in haar handen gestelde stukken 
eenparig tot de conclusie is gekomen, 
dat de heer Jan G. Bruggeman te 
's Gravenhage terecht benoemd is 
verklaard tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal. De 
commissie heeft derhalve de eer voor 
te stellen hem als lid der Kamer toe 
te laten, nadat hij de voorgeschreven 

eden (verklaring en beloften) zal 
hebben afgelegd. 

De commissie verzoekt u, het 
volledige rapport in Handelingen op 
te nemen. 

De Voorzitter: Ik bedank, namens 
de Kamer, de commissie voor haar 
verslag en stel voor, dienovereenkom-
stig te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

[Het rapport is opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]2 

De Voorzitter: De heer Bruggeman 
is in het gebouw der Kamer aanwezig. 
Ik verzoek de heer griffier hem 
binnen te leiden. 

Nadat de heer Bruggeman door de 
griffier is binnengeleid, legt hij in 
handen van de Voorzitter de bij de 
Grondwet en het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden voorge-
schreven eden af. 

De Voorzitter: Ik wens u geluk met 
uw benoeming en verzoek u, in ons 
midden plaats te nemen. 

Ingekomen is de volgende brief van 
de minister-president: 

'Zeer geachte Heer Dolman, 
Aan het verzoek van mevrouw 
Brouwer om geïnformeerd te worden 
over het gesprek dat de minister van 
Buitenlandse Zaken en ik zelf op 11 
januari j l . voerden met de Heer Paul 
Nitze zal gevolg worden gegeven in 
die zin dat minister Van den Broek de 
gevraagde informatie mondeling zal 
geven tijdens de behandeling van de 
begroting van Buitenlandse Zaken 
(NAVO-deel) door uw Kamer op 
donderdag 31 januari a.s. 
Met vriendelijke groet,' 

(w.g. drs. R. F. M. Lubbers). 

Ik stel voor, deze brief voor kennisge-
ving aan te nemen. 

Vandaag werd de heer J G Bruggeman beëdigd als kamerlid voor de VVD 
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Voorzitter 

Daartoe wordt besloten. 

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

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, op 
dinsdag 12 februari bij het begin van 
de vergadering te stemmen over de 
begrotingshoofdstukken 18 600 IXA 
(Nationale Schuld), 18 600 IXB 
(Financiën) en 18 600 H (Staatsmunt-
bedrijf) en over de tijdens de UCV 
van 30 januari hierover voorgestelde 
moties, indien voldoende onder-
steund. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
toe te voegen aan de agenda voor de 
vergaderingen van 12 en 14 februari: 
- het wetsvoorstel Regelen inzake 
het verlenen van geldelijke steun ten 
behoeve van het in eigendom 
verkrijgen en van het bekostigen van 
de bewoning van een woonwagen 
alsmede inzake het in huur verstrekken 
van woonwagens (Wet geldelijke 
steun woonwagens) (17 898); 
- het wetsvoorstel Wijziging van de 
Kieswet en enige andere wetten 
betreffende het tijdstip van de 
verkiezing en van de eerste samen-
komst van vertegenwoordigende 
organen (18179); 
- het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk VI (departement van 
Justitie) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1983 (wijziging naar aanleiding van 
de Voorjaarsnota, eerste wijzigings-
voorstel) (18380). 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

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

maandag 18 februari 
I van 11.1 5 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken over: 
1. de nota Werkgelegenheid lagere 
overheden (18 547) (van 11.15-15.30 
uur); 
2. de nota Subsidiëring politiek we-
tenschappelijke instituten en institu-
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ten voor politieke scholing en 
vorming (18543) (van 15.30-18.00 
uur); 
3. de tweede vervolgnota Grote 
steden (17 910, nr. 17) (van 19.30-
23.00 uur). 

II van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de vaste commissie voor 
Milieubeheer over: 
1. de nota Planning van het milieu-
beleid (18292) ; 
2. de Handhaving van de milieuwet-
geving (18 600-XI, nr. 15) 

Ik bepaal nader, dat in de UCV van 
de vaste commissie voor de Volksge 
zondheid op maandag 11 februari 
ook de notitie Bevolkingsonderzoeken 
(18833) aan de orde zal zijn. 

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

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de vorige regeling van 
werkzaamheden heb ik de Kamer 
verlof gevraagd om de minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
te mogen interpelleren over zijn 
beleid ten aanzien van de omroepen 
waar het gaat om de sluikreclame. 
Sindsdien is uit de pers gebleken, dat 
de minister enigerlei akkoord heeft 
bereikt met de omroeporganisaties, 
waarvan de inhoud niet zonder meer 
helder is. Om mijn interpellatievragen 
scherp te kunnen stellen, zelfs om te 
kunnen overwegen of onder de 
omstandigheden nog een interpellatie 
nodig is, heb ik behoefte aan een 
notitie van de minister, waarin hij 
weergeeft wat er tussen hem en de 
omroeporganisaties ter zake is 
geakkordeerd. Ik vraag u, mijnheer 
de Voorzitter, de minister te verzoe-
ken, ons zo'n notitie te doen toeko 
men, opdat wij de interpellatie-aan-
vrage nader kunnen beschouwen op 
haar merites. 

De heer Keja (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik steun in dit geval - het 
is uitzonderlijk - collega Kosto in zijn 
verzoek. Er is inderdaad nogal wat 
gebeurd. Een en ander is ons via de 
dagbladen geworden. Ik weet ook 
niet precies wat de inhoud is van de 
afspraken die de minister heeft 
voorgesteld. 

De Voorzitter: Ik zal de notitie 
vragen. 

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

De heer Stemerdink (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! De vaste 
commissie voor Justitie heeft 
gisteren overleg gepleegd met de 
staatssecretaris over het probleem 
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van de illegaal in Nederland verblij-
vende Surinamers. Ik verzoek u, het 
verslag van dat mondeling overleg 
binnen afzienbare termijn op de 
agenda van de Kamer te plaatsen. 

De Voorzitter: Ik zal dinsdag 
eventueel een voorstel doen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van 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 gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de 
Algemene Ouderdomswet 
alsmede aanpassing van de 
overige volksverzekeringen 
(18515) . 

en van: 
- de motie-Groenman over de 
toekomstige vormgeving van de 
AOW (18 515, nr. 20); 
- de motie-Willems over het 
opheffen van de maximum-premie-
grenzen in de volksverzekeringen 
(18515, nr. 21); 
- de motie-Willems over de verzelf-
standiging van bijstandsregelingen 
(18515, nr. 22). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Wi l lems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris is 
tamelijk uitgebreid ingegaan op de 
mogelijke perspectieven en financie-
ringsmogelijkheden van een werkelijk 
volledig geïndividualiseerd AOW. Ik 
ben hem daarvoor dankbaar. Vooral 
wil ik mijn dank overbrengen aan de 
ambtenaren die zeer consciëntieus 
geprobeerd hebben om zo veel 
mogelijk cijfers, die wij nodig hebben 
voor dit debat, boven tafel te 
toveren. 

Ik ben blij dat de staatssecretaris 
uiteindelijk mijn berekeningswijze in 
grote lijnen heeft overgenomen. Ik 
heb wel een reactie van hem gemist 
- dat is eigenlijk wel vreemd omdat 
hij nu al voor de derde keer geweigerd 
heeft op dat punt in te gaan - op de 
nota van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau over de gevolgen van een 
beter inkomensniveau voor de 
ouderen ten aanzien van het gebruik 
van voorzieningen. Ik vraag dit nog 
eens aan de regering omdat een en 
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ander uitdrukkelijk overeenkomt met 
één van de doelstellingen van het 
kabinet, namelijk om mensen zo 
weinig mogelijk afhankelijk te laten 
zijn van overheidsvoorzieningen. 

In het onderzoek van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau staat 
daarover: 'zelfzorg vereist enige 
financiële ruimte; wanneer die ruimte 
er niet is, dan is een beroep op 
gesubsidieerde voorzieningen vaak 
de enige voor de hand liggende 
oplossing.' Een dergelijke benadering 
heeft uitdrukkelijk ook deel uitgemaakt 
van mijn betoog. Ik ben niet overge-
gaan tot kwantificering van de 
effecten; ik heb wel gewezen op de 
berekeningen tot 1991 die het 
Sociaal en Cultureel Planbureau 
daarover heeft verricht. Ik betreur het 
dat de staatssecretaris daarvan 
verder geen melding heeft gemaakt. 

Het lijstje van de staatssecretaris 
en mij overziende, kan vastgesteld 
worden dat wij geen principieel 
bezwaar bij dit kabinet kunnen 
verwachten tegen werkelijke individu-
alisering, ofschoon zij daarbij wel een 
aantal problemen signaleert die 
zouden moeten worden opgelost. 
Het draagklachtprobleem wordt 
genoemd, het behoeftecriterium en 
nog enkele zaken. In principe wil men 
de individualisering; het gaat alleen 
om de vorm waarin dat gebeurt. 

Nu blijkt echter dat mijn vorm, die 
overigens veel verder gaat dan de 
voorstellen die door anderen en de 
regering zijn gedaan, uiteindelijk een 
premieverhoging betekent van 1% 
voor de werknemers en een premie-
verlaging voor de werkgevers van 
0,5%. 

Ik ben van mening, dat de premie-
verlaging voor de werkgevers moet 
worden doorberekend naar de 
werknemers, dat wil zeggen, dat de 
premielast voor de werkgevers met 
een half procent wordt verhoogd en 
die voor de werknemers met een half 
procent verlaagd. Verdergaande 
lastenverlichting voor de onderne-
mers was uiteraard niet mijn bedoe-
ling toen ik deze zaak aan de orde 
stelde. 

Er rest een structurele premiever-
hoging van een half procent voor de 
financiering van een volledig geïndi-
vidualiseerde AOW. Ik herinner mij 
nog, dat de heer Linschoten afgelopen 
dinsdag een dergelijke berekening 
zeer ongeloofwaardig leek te vinden, 
terwijl de staatssecretaris het wat 
betreft die berekening met mij eens 
is. Hij heeft alleen niet de moed of de 
wil om de daarvoor benodigde 

kosten en lastenverzwaring op te 
brengen. 

Ook voor de lastenverzwaring voor 
de werknemers met een half procent 
zijn voorstellen te doen die tot gevolg 
hebben dat zij niet op de laagste 
inkomens drukt. Afgelopen dinsdag 
heb ik premiedifferentiatie gesugge-
reerd. Ook heb ik gewezen op de 
mogelijkheid van een gedeeltelijke 
verschuiving naar de collectieve 
middelen, waardoor een progressieve 
heffing kan worden gevonden. Ik ga 
er niet verder op in, te meer omdat 
vrijwel geen enkele fractie bereid is, 
werkelijk ernst te maken met 
volledige individualisering. Het gaat 
mij er nu om, aan te tonen dat 
volledige individualisering mogelijk is 
en in principe ook betaalbaar, zelfs 
binnen de AOW. Het vereiste wel het 
doen van keuzen en de politieke 
bereidheid, er ernst mee te maken. 
Die ontbreekt tot mijn spijt volledig. 

Het amendement dat ik aankondig-
de om die volledige individualisering 
te regelen kent in de huidige politieke 
situatie nog erg veel nadelen. Het 
belangrijkste is, dat er juist in de 
regelingen voor de niet-bejaarden, 
waaronder de bijstand geen sprake is 
van werkelijke individualisering. Voor 
bejaarden die samenwonen of 
gehuwd zijn met iemand die jonger is 
dan 65 jaar zijn dan toch weer 
overgangsregelingen of toeslagen 
nodig. Ik meen dat daarvoor in dit 
stadium niet voldoende oplossingen 
zijn te vinden. 

Ik ben bovendien van mening, dat 
de discussie over de positie van hen 
die jonger zijn dan 65 jaar helemaal 
niet moet worden gevoerd in het 
kader van de AOW. Zij moet worden 
gevoerd in het kader van de stelsel-
herziening, die overigens nog aan 
de orde komt. Het is bijzonder 
jammer dat dit wetsontwerp er in zijn 
eentje uit wordt gelicht. Ik verwijs 
Voor de zekerheid naar de motie die 
ik op dat punt heb ingediend en die 
ertoe strekt, een oplossing te vinden 
voor de positie van hen die gehuwd 
zijn met een AOW-er die een 
geïndividualiseerde AOW-uitkering 
zou hebben. 

Omdat ik niet in staat ben, op dit 
moment dat overgangsproblemen 
goed in de wet op te lossen, zelfs 
niet door het indienen van een 
subamendement op dat van de heer 
Linschoten, ben ik van mening, dat 
de beraadslaging over dit wets-
ontwerp ermee gediend zou zijn, haar 
op te schorten tot die oplossing is 
gevonden. 

Daarmee zouden wij ruimte 
scheppen om alsnog in het wets-
ontwerp zelf een vergaande individu-
alisering tot 70% als doelstelling op 
middellange of langere termijn vast 
te leggen en tegelijkertijd een 
overgangsregeling in de wet vast te 
leggen om daar te komen. Ik geen 
van de voorstellen wordt dat voorge-
steld. Ik heb in tweede termijn met 
grote aandacht geluisterd naar 
hetgeen de grootste fracties in dit 
huis daarover te berde brachten Met 
name de VVD heeft ten minste de 
indruk gewekt, dat zij een dergelijke 
individualisering alsnog wil . Amende-
ring op dit punt is van haar op dit 
moment niet te verwachten. Daarom 
nodig ik haar via een motie uit, de 
regering alsnog de opdracht hiertoe 
te verschaffen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Willems, Beckers-de Bruijn en 
Brouwer wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

gelet op het advies van de Emancipa-
tieraad; 

overwegende, dat individualisering 
van de AOW dient in te houden dat 
iedere AOW-gerechtigde een 
uitkering van 70% van het netto-mini-
mumloon ontvangt, ongeacht 
burgerlijke staat of woonvorm; 

overwegende, dat wetsvoorstel 
18 51 5 niet aan dit uitgangspunt 
voldoet; 

van mening, dat het perspectief op 
werkelijke individualisering alsnog in 
de AOW dient te worden vastgelegd; 

verzoekt de regering, wetsvoorstel 
18 515 met het oog hierop in 
heroverweging te nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 26 (18 515). 

Ik stel voor, over deze motie te 
stemmen voordat de amendementen 
en artikelen in stemming komen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Wi l lems (PSP): Dat lijkt mij 
correct. Ik sluit overigens niet uit dat, 
voordat het zo ver is, er nog zo 
gehandeld en onderhandeld wordt 
tussen de verschillende partijen in de 
Kamer en tussen de Kamer en de 
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regering dat de motie alsnog 
overbodig zal blijken. Tot nu toe is 
dat niet het geval, daarom meende ik 
de motie nu toch te moeten indienen. 

Ik heb in mijn eerste termijn nog 
een motie aangekondigd over de 
positie van de ongehuwd samenwo-
nenden. Ik had de heer Linschoten 
om een verduidelijking van zijn 
standpunt daarover gevraagd. Bijna 
alle fracties in dit Huis zijn hierop 
ingegaan. De Partij van de Arbeid 
was heel duidelijk. Zij sloot zich aan 
bij mijn standpunt dat niet per 1 
januari 1986 de ongehuwd samenwo-
nenden in dezelfde slechtere positie 
moeten komen als de gehuwd 
samenwonenden, met als gevolg dat 
zij terugvallen van 140% naar 100%. 
Ik geef toe dat de staatssecretaris 
heeft gezegd een overgangsregeling 
te zullen maken voor degenen die in 
die 140%-regeling zitten, waardoor 
er voor hen geen sprake zal zijn van 
een acute teruggang. Toch betekent 
het een verslechtering voor een 
bepaalde groep. Ik betreur het dat 
het amendement-Linschoten alleen 
betrekking heeft op de positie van de 
gehuwd samenwonenden, al kan ik 
mij dat vanuit zijn filosofie wel 
voorstellen. De gehuwd samenwo-
nenden krijgen in zijn regeling een 
inkomensonafhankelijke toeslag. De 
ongehuwd samenwonenden, die in 
een identieke positie zitten, zullen 
echter een aanvulling tot 100% alleen 
maar kunnen krijgen door een beroep 
te doen op de bijstand, als er geen 
sprake is van een ander inkomen. 

Zij krijgen in zijn filosofie geen 
toeslag. Ik vind dat een onjuiste 
consequentie van zijn amendement. 
Ik zeg niet dat ik daarom tegen zijn 
amendement ben, maar de onvolie-
digheid ervan en de onrechtvaardig-
heid ervan ten opzichte van andere 
groepen wil ik nog eens onderstrepen. 
Gehoord de discussie, meen ik dat 
het goed is nu al uit te spreken dat 
wij een verslechtering van de positie 
van de ongehuwd samenwonenden 
in het jaar 1986 niet zien zitten. 
Daarover wil ik een tweede motie 
indienen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de regering 
voornemens is per 1 januari 1986 de 
AOW-rechten van ongehuwd 
samenwonende bejaarden gelijk te 
stellen aan die van gehuwde bejaar 
den; 

overwegende dat hierdoor de 
financiële afhankelijkheid van 
ongehuwden die met anderen 
samenwonen zal toenemen; 

overwegende, dat hierdoor de 
financiële ontwikkeling op gespannen 
voet staat met de intenties van de 
3de richtlijn van de EG, welke 
individualisering van de sociale 
zekerheid voorschrijft; 

verzoekt de regering, van haar 
voornemens af te zien, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 27 (18 515). 

De heer Wi l lems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben nogal geschrokken 
van het feit dat er bij de meeste 
partijen zo weinig bereidheid bestaat 
om werkelijk ernst te maken met een 
volledige individualisering. Iedereen 
heeft er de mond vol van, maar in de 
praktijk blijkt precies het tegenover-
gestelde, zelfs als aangetoond wordt 
dat het haalbaar en betaalbaar is. Het 
ene na het andere inconsistente 
voorstel wordt door de regeringspar-
tijen, soms met hulp van een deel 
van de oppositie, aangenomen. 

In de WAO dreigt, in het kader van 
de stelselwijziging, hetzelfde te 
gebeuren. Ook daar zullen wij 
meemaken dat een aanzienlijk deel 
van de WAO-gerechtigden via een 
bijstands- of gezinstoeslag puur 
afhankelijk wordt van het inkomen 
van partners. In de bijstand was het 
al zo. In de Wet gezinstoeslagen 
wordt nog eens structureel verankerd 
dat men niet meer een eigen uitkering 
heeft, maar een toeslag krijgt in de 
gevallen dat men gaat samenwonen 
of dat men gehuwd is. De Partij van 
de Arbeid blijkt zich, wat de individu-
alisering betreft, op nagenoeg 
dezelfde lijn als het kabinet te 
bevinden. 

Het verschil zit op dit ogenblik nog 
in een overgangstermijn en een op 
zichzelf zeer terechte en door mij ook 
toegejuichte verzachting van de 
inkomensconsequenties. Nadat die 
overgangstermijn is afgelopen zal 
onherroepelijk iedere bejaarde 
financieel aan de ander gekoppeld 
worden. Ik vraag mij af of de Rooie 
Vrouwen binnen de Partij van de 
Arbeid zich dat hadden voorgesteld 
van individualisering van de sociale 
zekerheid. De Partij van de Arbeid is 
blijkbaar van mening dat die financiële 
afhankelijkheid noodzakelijk is, want 
individualisering werkt nadelig voor 
de alleenstaanden, dat mochten wij 
in de Volkskrant lezen. 

Bovendien is het mij opgevallen 
dat gezegd wordt dat het besparings-
motief toch wel een belangrijk 
argument moet blijven. Dat betekent 
in feite dat de individualisering weer 
terug is bij AF. De argumenten van 
besparing, het gezamenlijk inkomen 
en het recht van de alleenstaanden 
worden weer boven tafel gehaald. De 
alleenstaanden hebben uiteraard die 
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rechten, maar die mogen niet worden 
afgewenteld op degenen die met z'n 
tweeën, drieën of vieren gaan 
samenwonen. De individualisering 
was bedoeld om ook in die gevallen 
mensen niet als deel van een stel 
maar als individu te behandelen. 

De VVD werpt zich plotseling op 
als beschermer van de gehuwden. Bij 
gehuwden mag naar de mening van 
de heer Linschoten geen inkomensaf-
hankelijkheid plaatsvinden, bij de 
ongehuwd samenwonende bejaarden 
blijkbaar wel. Bij de ongehuwden 
mag de partner, die nog geen 65 jaar 
is, gewoon naar de bijstand, deze is 
op het ogenblik geheel inkomensaf-
hankelijk en zal dit blijven ook, als het 
aan deze regering en regeringspartijen 
ligt. 

Mijn overtuiging is het, dat het er 
de heer Linschoten vooral om te 
doen is, niet de bejaarden in bescher-
ming te nemen, maar de werkgevers 
als het gaat om de pensioenverplich-
tingen en de werkenden, omdat 
degenen die aangewezen zijn op een 
uitkering van de inkomensonafhanke-
lijke toeslag nauwelijks enig voordeel 
zullen ondervinden. Dit is overigens 
een extra reden, voorzichtig te zijn 
met al te grote toenaderingspogingen 
tot de VVD op dit punt. 

Voorzitter! Het is tragisch dat 
partijen, die de individualisering hoog 
in hun vaandel dragen, akkoord gaan 
met voorstellen die daar haaks op 
staan en zich begeven in een 
toeslagendiscussie, die principieel 
uitgaat van een financiële afhankelijk-
heid. Terecht mag men zich de vraag 
stellen of de AOW de belangrijkste 
sociale voorziening is om te individu-
aliseren en of er geen regelingen zijn, 
die er veel erger aan toe zijn en 
waarbij individualisering veel 
noodzakelijker is. Dat is ongetwijfeld 
het geval. Echter, dit betreft, ben ik 
het eens met de heer Linschoten, die 
heeft aangevoerd, dat het hierbij gaat 
om een discussie met precedentwer-
king. De principes, die vandaag 
aanvaard worden, zoals de 50-50 
systematiek, vormen een voorbeeld 
van hoe zulks ook in de andere 
regelingen zal gebeuren. 

Met het definitief vastleggen van 
de financiële afhankelijkheid in 
wetgeving is vandaag dan ook een 
begin gemaakt. Bovendien heb ik al 
aangetoond dat de discussie over de 
toeslagen voor de jongere partners 
niet thuishoort in een discussie over 
de AOW maar in een discussie over 
de individualisering van de uitkeringen 
voor iedereen, ook degenen die 

jonger zijn dan 65 jaar. Er bestaat 
geen enkel uitzicht dat dit elders 
anders wordt. Daarvan zijn in de 
huidige machtsverhoudingen vooral 
vrouwen de dupe. Het spijt mij zeer 
dat de vrouwenorganisaties, ook 
binnen hun eigen partijen, zo 
ongelooflijk in de steek worden 
gelaten. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mevrouw 
Ter Veld verklaarde het niet in alle 
opzichten met mij eens te zijn. Ik heb 
daarvan nota genomen. Ik meen toch 
dat het verschil van opvatting tussen 
mevrouw Ter Veld en mij ter zake van 
een streven naar verzelfstandiging, 
gelijkberechtiging, betere toegang 
tot de arbeidsmarkt en emancipatie 
bepaald niet groot is. Er zal nog wel 
het een en ander dienen te geschie-
den, met name ten aanzien van 
sommige onderdelen van het 
sociale-verzekeringsstelsel. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik zal u 
onder controle houden. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat 
vermoedde ik al. Ik ervaar dit 
regelmatig als ik in dit Huis ben. 

Ik heb met belangstelling kennis 
genomen van de reactie van mevrouw 
Ter Veld op de voorstellen die de 
heer Willems heeft verdedigd. Ik heb 
daarbij geconstateerd dat er verschil-
len zijn in de benaderingswijzen die 
gelden voor nu, de middellange 
termijn en de lange termijn. 

Mevrouw Ter Veld heeft mij 
gewaarschuwd, de plannen met 
betrekking tot veranderingen voor 
ongehuwd samenwonenden niet 
door te zetten. Zij deed in dit verband 
een dringend beroep op mij. Ik heb al 
gezegd dat het kabinet zich daarover 
in beginsel positief heeft uitgelaten 
en zich heeft aangesloten bij het 
advies van de SER. Ik hoop dat wi j , 
als die voorstellen op tafel liggen, 
over alle aspecten die daaraan zijn 
verbonden, een inhoudelijk goede 
discussie kunnen en zullen voeren. 

Ik onderschrijf de opmerking van 
mevrouw Ter Veld dat het echt niet 
aangaat te beweren dat wij bezig zijn, 
met de AOW terug te gaan naar een 
wet die wij destijds hebben gehad 
onder de naam noodwet ouderdoms-
voorziening. Dit is zeker niet de 
bedoeling. Naar mijn mening kan 
men moeilijk zeggen dat wij aanleiding 
hebben gegeven om enigszins in 
deze richting te denken. 

Ik steun de opmerking die mevrouw 
Ter Veld daarover heeft gemaakt. Ik 
ben het ook met haar eens dat, als in 

de toekomst meer vrouwen aan het 
arbeidsproces gaan deelnemen, dit 
gevolgen heeft voor het verlenen van 
toeslagen, hetgeen uiteindelijk weer 
terugslaat op de premievaststelling 
voor de AOW. 

Mevrouw Ter Veld heeft nog eens 
bezwaar aangetekend tegen de wijze 
waarop wij de vrijstellingsregelingen 
hebben ingevuld. Daarbij sloot zij 
zich volledig aan bij de kritiek die 
onder woorden is gebracht door de 
heer Buikema. Samen hebben zij dan 
ook een amendement ingediend dat 
ertoe strekt, de schokeffecten in het 
door ons voorgestelde systeem weg 
te nemen. Hierbij sloten zij aan bij de 
ideeën die door de vakbeweging, 
gesteund door een kroonlid, in het 
advies van de SER naar voren 
werden gebracht. Het komt erop neer 
dat er sowieso een inkomensdrempel 
is van 15% van het netto minimum-
loon. Van het meerdere inkomen 
wordt nog eens eenderde vrijgelaten. 
De overblijvende tweederde wordt 
vervolgens op de maximale toeslag 
van 50% in mindering gebracht. 

In mijn voorstel leidt het trapsge-
wijze toeslagsysteem ertoe dat het 
inkomen kan oplopen tot 1 5% van 
het minimumloon, voordat de toeslag 
wordt verlaagd of komt te vervallen. 
Niet iedereen heeft dus een gelijke 
inkomensvrijstelling. In het voorstel 
van mevrouw Ter Veld en de heer 
Buikema is de basisvrijstelling wel 
voor iedereen gelijk. Tegen dit deel 
van het amendement kan ik dan ook 
niet veel bezwaar inbrengen. Het sluit 
grotendeels aan bij de door ons 
voorgestane invulling. Tegen de 
daarop nog eens te verlenen inko-
mensvrijstelling van eenderde heb ik 
wat meer bezwaar, zoals ik in eerste 
termijn al onder woorden bracht. Met 
name de uitstraling naar de andere 
sociale zekerheidsregelingen acht ik 
reëel en niet zonder gevaar. 

Door deze extra vrijstelling ten 
opzichte van het voorstel van het 
kabinet zal voor de AOW structureel 
40 tot 50 min. extra moeten worden 
uitgegeven. Ik denk dat de financiële 
gevolgen veel drastischer zullen zijn, 
indien een dergelijke inkomensvrijstel-
ling zou worden opgenomen in met 
name loondervingsregelingen. 
Hiermee wil ik niet zeggen dat hier is 
gesteld dat dit ook zou dienen te 
geschieden, maar ik wil er wel op 
wijzen. Bij de onder die regelingen 
vallende doelgroepen zal het waar-
schijnlijk veel meer voorkomen dat 
de jongere echtgenoot een eigen 
inkomen heeft. Zouden wij in het 
kader van de gezinstoeslagenwet niet 
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tot die ruimere vrijlating besluiten 
- in de loop van dit jaar zal daarover 
duidelijkheid ontstaan - dan nog blijft 
een verschil in behandeling tussen 
pensioengerechtigden en andere 
uitkeringsgerechtigden bestaan. 

Daarom zie ik eigenlijk geen reden 
om op dit punt verder te gaan dan 
mijn voorstel. Ik denk dat de gevolgen 
van een ruimere vrijlatingsregeling 
worden onderschat. De vrijlating zal 
zeker de uitkeringsgerechtigde 
motiveren om werk te zoeken of dit 
in deeltijd te blijven verrichten, maar 
iemand die in volledige dienstbetrek-
king het minimumloon verdient, kan 
tot 30% minder inkomen ontvangen 
dan een uitkeringsgerechtigde met 
een neveninkomen. 

Dat kan ontmoedigend zijn. 
Daarom blijft mijn voorkeur uitgaan 
naar het door mij geformuleerde 
standpunt. Ik begrijp echter dat er 
een duidelijk amendement is inge-
diend. Ik herhaal wat ik daarover al in 
eerste termijn heb gezegd: hierover 
laat ik het oordeel aan de Kamer 
over. 

De heer Linschoten (VVD): U hebt 
vanmorgen aangegeven dat, wil men 
een dergelijke aanpassing aanbren-
gen, dit uitvoeringstechnisch niet uit 
te voeren is. U bent als staatssecre-
taris verantwoordelijk voor de 
organisatie van de uitvoering. Tegen 
deze achtergrond denk ik dat u 
aanzienlijk krachtiger stelling tegen 
dit amendement moet nemen. Of het 
is niet waar, dus het amendement is 
wel uit te voeren. Hierover moet klare 
wijn worden geschonken. Als deze 
regeling buitengewoon grote 
problemen met zich brengt voor de 
uitvoering, moet de staatssecretaris 
dat hier duidelijk naar voren brengen. 
Wat betekent dit bovendien in 
termen van bureaucratie in de 
uitvoeringsorganisatie? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk 
dat het in beginsel niet anders zal zijn 
dan de regel die het kabinet heeft 
voorgesteld. In dat opzicht wijkt het 
qua administratieve handelingen 
daarvan niet af. De heer Linschoten 
zegt terecht dat ik vanmorgen 
administratieve bezwaren tegen de 
uitvoering naar voren heb gebracht, 
zij het niet in de bewoordingen die hij 
zojuist heeft gebruikt. Ik geef hem in 
overweging, na te lezen wat ik 
daarover heb gezegd. 

Uit het amendement blijkt nu ook 
dat het aanbrengen van mutaties 
anders zal zijn dan via het voorstel 
dat ik heb ingediend. Ik ben met 

name uitgegaan van een vergelijking 
met en een reactie op mijn systeem 
dat een globale benadering inhoudt. 
Via het amendement wordt nu 
voorgesteld om anders dan in het 
door ons voorgestelde kortingssys-
teem, die mutatie één keer per jaar te 
laten plaatsvinden. In het systeem 
dat ik voorstel is er evenwel een 
mutatie mogelijk op het moment dat 
die situatie zich voordoet, in verbete-
rende en niet in verslechterende zin. 
Met het amendement wordt deze 
mogelijkheid geschrapt. Immers, dan 
vindt er één keer per jaar een mutatie 
plaats, hoewel er wèl wordt gemu-
teerd als het verschil f 50 of meer is. 
In dit opzicht wijkt het amendement 
af van de inhoud van ons voorstel. 

Ik heb mijn bezwaren tegen het 
amendement opnieuw genoemd. Ik 
kan niet anders doen dan het oordeel 
hierover aan de Kamer overlaten. 

Het gewijzigde amendement van 
mevrouw Ter Veld wordt gesteund 
door het CDA. Dat beoogt de 
overgangstermijn terug te brengen 
van vijf naar drie jaar met een 
verdere uitloop voor met name de 
jongste van de partners. Ik acht de 
aanneming van dit amendement niet 
bezwaarlijk. Het houdt niet precies 
hetzelfde in als wat ik heb voorgesteld 
in de nota van wijziging; het betekent 
een stap verder dan ik misschien 
nodig oordeel. In het mondeling 
overleg is dit ook besproken. Ook 
hierover laat ik echter graag het 
oordeel aan de Kamer over. Door deze 
keuze is er inderdaad een meer exacte 
relatie gelegd, zoals mevrouw Ter 
Veld terecht heeft opgemerkt, met de 
periode die is voorzien in het kader 
van de aanpassing van de pensioen-
voorzieningen. In deze zin heeft zij 
hieraan een fraaiere en mooiere 
kwalificatie gegeven. Op zichzelf kan 
ik mij zo'n benaderingswijze wel 
indenken. 

Mevrouw Beckers vond dat ik toch 
nog te kort was geschoten in mijn 
antwoorden op een aantal door haar 
gestelde vragen. Hierbij gaat het 
vooral om de vraag, of in het kabinet 
was bekeken en overwogen wat een 
en ander zou kunnen betekenen voor 
zwart werken en of daarvan een 
schatting is gemaakt. 

Dat is niet geschied. Ik heb in 
eerste aanleg al gereageerd door te 
zeggen dat, als iets fraudegevoeliger 
is dan iets anders, dit op zich zelf 
geen reden is om een dergelijk soort 
voorstellen te doen. Dan moeten er 
wel voldoende andere overwegingen 
zijn om tot een dergelijke invulling te 
komen. Die zijn er nu naar onze 

overtuiging wel degelijk. Het is 
uitermate moeilijk, op dit punt een 
zinvolle schatting te doen, als er al 
over gediscussieerd was. 

Mevrouw Beckers heeft mij ook 
nog gevraagd, hoe belangrijk ik dit 
vind als het gaat om de arbeidsparti-
cipatie van vrouwen die jonger zijn 
dan 65 jaar. Ik verwijs haar op dit 
punt naar de beleidsnota van collega 
Kappeyne van de Coppello over deze 
zaak. Daaruit zal wel blijken wat ten 
aanzien van deze zaak het standpunt 
van het kabinet is. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Ja, zo kan ik het ook! Ik bedoel 
natuurlijk dat uw plannen geheel in 
strijd zijn met de nota van mevrouw 
Kappeyne van de Coppello. Ik heb 
ook gezegd dat het wetsontwerp 
over de tweeverdieners hiermee in 
strijd was. Ik heb daarbij gesignaleerd 
dat er een regeringspartij is die 
hiervan achter weer terugkomt. Ik 
vind dat geen beleid. Dergelijke 
zaken moet je te voren afwegen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik 
aanvaard dat u deze plannen regel-
recht in strijd acht met hetgeen in de 
nota van mevrouw Kappeyne van de 
Coppello is geformuleerd. Ik ontken 
dat overigens, want ik vind dat ze 
daarmee niet in strijd zijn. Men moet 
niet vergeten dat collega Kappeyne 
van de Coppello en ik beiden de nu 
aan de orde zijnde voorstellen 
hebben ondertekend. Het is alleen 
om bijzondere redenen dat mevrouw 
Kappeyne van de Coppello nu niet 
aanwezig kan zijn. 

Dit neemt natuurlijk niet weg dat ik 
best erken dat er elementen van 
fraudegevoeligheid aanwezig kunnen 
zijn. Je moet de dingen echter tegen 
elkaar afwegen. Op een gegeven 
moment moet je andere dingen de 
doorslag kunnen laten geven voor de 
keuze die je maakt. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Op die manier blijven het afwegingen 
voor de zeer korte termijn. Niemand 
kan precies schatten wat er in het 
zwarte circuit omgaat. De mensen 
die er iets van weten, zijn het erover 
eens dat het om heel veel geld gaat. 
Straks zitten wij op dat punt met een 
enorm probleem en dan hebben wij 
jarenlang wetten aangenomen die de 
toename van het zwarte circuit 
hebben bevorderd. Dat gaat ten 
koste van de allerzwaksten in de 
samenleving. 

Staatssecretaris De Graaf: Bij een 
antwoord zou ik in herhaling van 
argumenten geraken. Ik wil dat 
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eigenlijk vermijden. Ik heb gepro-
beerd, zo serieus mogelijk in te gaan 
op de concrete vragen. Het is echt 
geen korte termijnbeleid. Het gaat om 
een weloverwogen invulling voor de 
gelijke behandeling van man en 
vrouw in het kader van de AOW. Het 
is mogelijk dat een deel van de 
invulling mevrouw Beckers niet 
aanstaat. Ik had evenwel ook niet de 
indruk dat ik haar op dit punt geheel 
zou kunnen contenteren. 

De heer L inscho ten (VVD): Ik vind 
dat de staatssecretaris toch wat 
verder op deze zaak moet ingaan. 
Het is geen herhaling van zetten, 
want er is nog geen antwoord 
gegeven op de meest wezenlijke 
vraag. Het gaat niet om het al of niet 
een klein beetje fraudegevoeliger 
maken van de regeling. Het gaat 
erom dat wij in de sfeer van de 
sociale zekerheid één regeling 
hebben die volstrekt niet fraudege 
voelig is, namelijk de AOW. Daarmee 
kan op dit moment niet worden 
gefraudeerd. Nu wordt een wetsvoor-
stel gedaan waardoor deze wet 
ineens ontzettend fraudegevoelig 
wordt. Dat is tijdens de hoorzitting 
die wij hebben gehouden met 
mensen die hiervan verstand hebben, 
overduidelijk aangetoond. 

Ik ben voorts van mening dat niet 
slechts de fraudegevoeligheid een 
wezenlijk onderdeel is. Op het 
moment dat de staatssecretaris een 
regeling fraudegevoelig maakt, moet 
hij in de uitvoeringssfeer controles 
creëren. Dat is niet alleen nodig in de 
administratie zelf, maar ook in het 
kader van de fraudebestrijding. Dat 
betekent dat alle mensen die met de 
nieuwe AOW worden geconfronteerd, 
op deze manier te maken kunnen 
krijgen met enorme problemen op 
het gebied van de privacy. Men moet 
dan immers de hele financiële handel 
en wandel van de echtgenoot 
blootleggen. Er komen dan controles 
die er op dit moment niet zijn. Dat 
heeft buitengewoon ver strekkende 
gevolgen voor het uitvoerende 
apparaat, de fraudebestrijding en de 
betrokkenen zelf. De staatssecretaris 
kan zich er nu niet van af maken door 
te zeggen dat er wel eens iets moet 
worden afgewogen en dat men het 
maar op de koop toe moet nemen 
dat de ene regeling wat fraudegevoe-
liger is dan de andere. 

Staatssecretaris De Graaf: Voor 
geen van de nu gepensioneerden 
met een recht op AOW pensioen 
verandert er iets. Het is dus niet juist 

dat alle AOW'ers met deze zaak te 
maken krijgen. Als het amendement 
of ons voorstel wordt aangenomen, 
dan zal er de eerste drie jaar voor 
niemand iets veranderen. 

Daarna kan hooguit een verandering 
optreden voor de nieuwe instroom in 
het kader van de AOW en dan nog 
hooguit gedurende een periode van 
twee a drie jaar. Ik meen dit nadruk-
kelijk te moeten stellen, omdat de 
heer Linschoten naar mijn gevoel het 
toch wat zwartgalliger voorstelt dan 
de feiten zijn. Natuurlijk kun je best 
meer wetten maken die minder 
elementen in zich hebben van een 
inkomenstoets of welke toets dan 
ook. Je kunt bij wijze van spreken 
regelingen a la de ouderdomswet 
maken voor elke categorie in het 
kader van de bijstandswet. Dan ben 
je van al dat getoets af. Dat is 
evenwel niet het kabinetsbeleid. De 
reden van het verstrekken van een 
toeslag is duidelijk gemotiveerd 
evenals de reden van het toetsen voor 
het verlenen van een toeslag aan een 
persoon die nog geen 65 jaar is en 
ook niet over eigen middelen 
beschikt. In de wandelgangen heet 
die persoon de gepensioneerde. Dat 
is de essentie van deze zaak. Nog-
maals, ik ben serieus ingegaan op al 
deze elementen en ik weet ook niet 
wat ik aan mijn twee uur durende 
betoog, dat voor een groot deel 
hierop betrekking had, nog in 
redelijkheid zou moeten toevoegen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Dat betekent 
dat mijn vraag of de controle in het 
kader van de AOW 

Staatssecretaris De Graaf: Ik was 
nog niet aan de beantwoording van 
die vraag toe. 

De heer Linschoten (VVD): Als ik 
het goed begrijp zegt de staatssecre-
taris dat mijn argumenten te zwart-
gallig zijn: ik zou wel gelijk hebben, 
maar het duurt nog een paar jaar 
voordat de wet van kracht wordt en 
daarom zouden die argumenten 
minder zwaarwegend zijn. Ik moet u 
zeggen dat we niet zo gek veel 
opschieten met die redeneertrant. 
Als er daadwerkelijk grote bezwaren 
tegen dit wetsontwerp aan te 
brengen zijn, ook in praktisch 
opzicht, en als die ook worden 
aangebracht, dan moeten die 
ontzenuwd worden, maar de staats-
secretaris moet niet zeggen dat dit 
wetsontwerp nog niet in het Staats-
blad is verschenen; dat het nog wel 
drie jaar duurt en dat wij zolang 
nergens last van hebben. We regelen 

op dit moment namelijk wel de 
rechtspositie die na drie jaar zal 
ontstaan. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn opmerking over 
de zwartgalligheid betrof niet de 
door de heer Linschoten zelf gefor-
muleerde bezwaren waar er tussen 
hem en mij echte meningsverschil-
len bestaan, maar de indruk die hij op 
zijn minst met zijn interruptie wekte 
over het aantal mensen dat met deze 
zaak in aanraking komt. Dat wilde ik 
eniger mate redresseren. Dat is gans 
iets anders dan het wegen van de 
bezwaren die hij formuleert. Ik ken 
die bezwaren ook wel, maar dat is 
een kwestie van afwegen van de 
invulling en het stellen van prioriteiten. 

De heer Linschoten (VVD): Het is 
toch wel de bedoeling van deze wet 
dat zij na verloop van tijd voor alle 
AOW-ers gaat gelden? Het geeft toch 
geen pas, te zeggen dat zij pas over 
drie jaar ingaat en dat het voorlopig 
slechts om een paar mensen gaat? 
We maken hier een wet waarvan het 
de bedoeling is, dat zij na enige tijd 
voor alle AOW-ers geldt. 

Staatssecretaris De Graaf: De 
gelijkberechtiging op zich zelf, zoals 
hier is voorgesteld, geldt voor alle 
AOW-ers. Dat is juist. Maar de 
bezwaren die de heer Linschoten 
tegen een bepaald onderdeel formu-
leert, hebben betrekking op de 
inkomenstoeslag die in het algemeen 
alleen zal gelden voor de nieuwe 
toetreders en dan gemiddeld gezien 
voor die personen voor slechts twee 
of drie jaar. Ik heb er behoefte aan, 
dit nadrukkelijk te stellen omdat de 
heer Linschoten met zijn interruptie 
de zaak anders voorstelde. 

De vraag of controle op deze zaak 
nodig is, kan ik bevestigend beant-
woorden. Men moet een opgave 
doen van de inkomsten om te kunnen 
bezien of er een toeslag wordt 
gegeven en in welke mate die toeslag 
wordt gegeven. Dat is eigen aan elk 
systeem voor complementaire 
voorzieningen, of dat nu de bijstands-
wet is of een minimum-dagloongaran-
tie. In die zin is er volstrekt niets 
nieuws aan de hand. Wat hier wordt 
voorgesteld functioneert in feite 
vandaag de dag al bij de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet. 

Het zijn de bedrijfsverenigingen die 
deze Arbeidsongeschiktheidswet 
uitvoeren en daarop controle moeten 
uitoefenen, omdat men nu een keer 
alleen dan iets moet geven als aan de 
voorwaarden wordt voldaan. Het is 
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mij niet bekend, dat dit als zodanig 
tot verkeerde praktijken leidt. 

Het is niet alleen in het kader van 
die wet, dat wij dit soort beoordelin-
gen nodig hebben; wij hebben die 
ook nodig in andere sociale-verzeke-
ringswetten. Ik noem bij voorbeeld 
de Algemene Kinderbijslagwet, die 
alleen in een aantal gevallen twee- of 
drievoudige kinderbijslag geeft als 
het kind in belangrijke mate, nagenoeg 
geheel dan wel grotendeels door het 
gezin wordt onderhouden. Dat zijn 
stuk voor stuk elementen die bij de 
beoordeling van de toekenning 
moeten leiden tot dergelijke inkomens-
onderzoekingen. Daaraan is op 
zichzelf niets vreemds. Het is volledig 
eigen aan de in de sociale-verzeke-
ringswetgeving, in de loondervings-
wetgeving neergeslagen minimum-
dagloongaranties. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Groenman heeft een paar opmerkin-
gen gemaakt over onrust die wordt 
gezaaid. Ik wil er niet meer over 
zeggen, omdat daarmee misschien 
nog meer - ten onrechte - onrust 
wordt opgeroepen over de AOW, die 
niemand van ons wil. Ik zou er op dat 
onderdeel dus een punt achter willen 
zetten. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb nu een heel 
nieuw punt van onrust. Ik heb in 
eerste termijn een vraag gesteld die 
niet helder is beantwoord. De 
mensen die nu beiden 65 zijn, van 
wie thans de man belastingplichtig 
en AOW-gerechtigd is, schijnen al op 
dit moment mee te maken, nog 
voordat de wet is aangenomen, dat 
zij van tariefgroep 3 naar tariefgroep 
1 gaan. Is hierover coördinatie met 
het ministerie van Financiën en zou 
anders misschien de staatssecretaris 
van Financiën kunnen uitleggen hoe 
de belasting eigenlijk omgaat met dit 
soort sociale-zekerheidsmaatregelen? 
Die onrust moet wel worden opgeheL 
derd. Wij zeggen hier dat mensen 
van 65 jaar en ouder in het oude 
systeem blijven, maar de mensen zelf 
merken dat zij met de belasting in de 
problemen komen. De vraag werd 
niet beantwoord in tweede termijn. 
Toen het woord 'onrust' viel, dacht 
ik: O ja! 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Ter Veld 
gebruikte de kwalificatie 'schijnt', 
hetgeen iets anders is dan het feit, 
dat er iets gebeurt bij sommige 
inspecties. Ik weet het niet; het is 
nieuw voor mij. Ik ben graag bereid 

om over dit punt contact op te 
nemen met mijn collega van Finan-
ciën. Eén ding staat vast: dit wetsvoor-
stel, dat met terugwerkende kracht 
zal werken, is nog in parlementaire 
discussie. Nogmaals, het is nieuw 
voor mij en ik wil daarover graag 
spreken met mijn collega van 
Financiën. Ik kijk nu naar mijn 
ambtenaren op de tribune en ik neem 
aan, dat dienovereenkomstig zal 
geschieden. 

De heer Kombrink (PvdA): Uw 
collega is vanaf nu twee weken 
afwezig. Misschien kunt u heden 
ervoor zorgen, dat contact wordt 
opgenomen opdat u de Kamer deze 
informatie ook nog heden kunt 
doorgeven. 

De Voorzitter: De minister van 
Financiën is niet afwezig, neem ik 
aan. Die kan ook informatie geven. 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat 
om feiten. Ik zal mijn best doen. Het 
wordt op de tribune ook vastgelegd 
en actie zal worden ondernomen om 
feitelijke informatie daarover te 
krijgen. Ik zal geen oordeel uitspreken; 
het is een fiscale zaak. 

Uit het betoog in tweede aanleg 
van mevrouw Groenman heb ik 
begrepen, dat zij verder wil gaan en 
hoe zij verder wil gaan. Wij behoeven 
die discussie niet opnieuw te voeren. 
Zij is van mening, dat onze oplossing 
voor de ongehuwd samenwonenden 
in strijd is met de derde richtlijn. Ik 
zeg in ieder geval toe, dat wij bij de 
behandeling van de voorstellen die 
vraag ook op dat door haar typisch 
aangeduide punt heel serieus onder 
ogen zullen zien. Dan krijgt zij daarop 
ook wel het juiste antwoord. 

Mevrouw Groenman heeft nog-
maals haar voorkeur onderstreept 
voor het tijdelijke karakter van de 
voorziening. Zij verwijst in dit 
verband naar de gezinstoeslagenwet 
die in het kader van de stelselwijziging 
aan de orde komt. Ook daarop heb ik 
reeds gereageerd. 

Ik kan inzake de vierde richtlijn 
niets meer toevoegen aan hetgeen ik 
reeds heb gezegd. Het gaat niet om 
een wens mijnerzijds, het is een 
feitelijke constatering van de gang 
van zaken, dat er, als een richtlijn de 
hele procedure heeft gevolgd en er 
ten principale een beslissing genomen 
is, dan toch een zekere overgangstijd 
in acht wordt genomen. Mijn 
veronderstelling, in eerste termijn 
geuit, zal bepaald niet zo pessimis-
tisch blijken te zijn als sommigen 
denken. 

Mevrouw Groenman blijft waarde 
hechten aan haar motie op stuk nr. 
20. Ik heb voldoende redenen 
aangevoerd waarom ik bezwaren heb 
tegen hetgeen in de motie wordt 
gevraagd, ook vanwege de werkbelas-
ting. Over de ABP zal inderdaad de 
door mevrouw Groenman gevraagde 
duidelijkheid komen inzake de 
toetsing daarvan aan de derde 
richtlijn. 

De heer Leerling vond het eigenlijk 
wat jammer dat ik bij mijn verdediging 
ben uitgegaan van het eigen beleid 
van het kabinet met betrekking tot de 
gelijke behandeling van man en 
vrouw in de sociale verzekering. 
Toch, mijnheer de Voorzitter, is dat 
een wezenlijk onderdeel van het 
kabinetsbeleid. In die zin hebben wij 
ons beleid echt niet alleen laten 
dicteren door de Europese richtlijnen. 
Ik mag in dit verband ook verwijzen 
naar de desbetreffende nota van mijn 
collega. 

De heer Leerling vindt het ook 
riskant in de AOW van een ander 
model uit te gaan. Hij vindt dit met 
name riskant vanwege de gezinssitu-
atie. Mijnheer de Voorzitter! Ook ik 
hecht veel waarde aan een gezin. Ik 
ben van oordeel dat mijn voorstellen 
bepaald niet gezinsonvriendelijk zijn 
en dat zij geen bedreiging behoeven 
te betekenen voor de waarde die ook 
ik aan een gezin hecht. Ik heb 
daarvan in eerste aanleg ook wel blijk 
gegeven. 

Ik heb in eerste termijn gezegd, dat 
het inzake de ongehuwd samenwo-
nenden gaat om het zoeken van een 
goede definitie. Ik heb gewezen op 
het feit dat de SER ook niet voldoende 
kans zag hieruit te komen. Het zijn 
wezenlijke punten. Ik wil blijven 
streven naar het zo vroeg mogelijk 
indienen van een wetsontwerp ter 
zake. De heer Buikema vroeg of ik 
reeds een tijdstip kon noemen. Wij 
proberen, als het enigszins mogelijk 
is, gelijk met de gezinstoeslagenwet 
een voorstel ten aanzien van dit 
onderdeel in te dienen. Wij hopen 
dat dit kan gebeuren voor het 
zomerreces van deze Kamer. 

De heer Leerling (RPF): Is de 
staatssecretaris het met mij eens dat 
de bestaande situatie als onrechtvaar-
dig moet worden betiteld? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik vind 
het woord 'onrechtvaardig' soms wat 
moeilijk. Ik vind het rechtvaardig om 
in de AOW een situatie te scheppen 
voor ongehuwd samenwonenden op 
dezelfde wijze als dat geschiedt voor 
een samenwoning in een gezinsver-
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band. Op grond daarvan ben ik met 
mijn voorstellen gekomen. Ik voel mij 
daarbij gesteund door de Sociaal-eco-
nomische raad. 

De heer Leerling (RPF): Ik heb een 
amendement ingediend, waarover u 
al het een en ander gezegd hebt. Wat 
is echter uw definitieve politieke 
oordeel over het amendement? 

Staatssecretaris De Graaf: Uit mijn 
betoog is al gebleken dat ik aanvaar-
ding van dit amendement moet 
ontraden. Voor het overige zal ik zo 
snel mogelijk handelen. Dat is dan 
tevens mijn politieke oordeel. 

De heer Schutte begrijpt dat het in 
het politieke bedrijf noodzakelijk is de 
Europese richtlijn in de eigen 
wetgeving te vertalen. Het is nog niet 
zeker of zijn eindoordeel positief zal 
uitvallen. Ik hoop dat de parlementaire 
behandeling tot nu toe er de aanlei-
ding van kan zijn dat wij toch nog op 
zijn steun mogen rekenen. 

In mijn eerste termijn heb ik al het 
nodige gezegd over de sekseneutrale 
uitwerking van de kostwinnersbepa-
ling in de AOW. Ik wist echter niet 
precies wat hij bedoelde met 
sekseneutraal uitwerken. Wij hebben 
het begrip gelijkberechtiging van 
man en vrouw in de AOW uitgewerkt 
op de manier zoals in het wetsvoorstel 
staat. Vervolgens hebben wij de 
geschapen, op dezelfde manier als 
bij de minimumdagloongaranties, om 
een toeslag te kunnen geven als dit 
bedrag onvoldoende zou zijn. Terecht 
heeft de heer Schutte erop gewezen 
dat de AOW-uitkering wordt opge-
bouwd. Het op te bouwen AOW-pen-
sioen hangt samen met het ingezeten 
zijn. Het feit dat men ingezetene is, is 
in beginsel voldoende om verzekerd 
te zijn. Men kan best ingezetene zijn 
zonder inkomen te hebben. Men 
bouwt dan toch zijn rechten op. Men 
kan echter ook ingezetene zijn en 
toch geen rechten verkrijgen als men 
schuldig nalatig is, bij voorbeeld met 
het betalen van premie. Terecht heeft 
de heer Schutte op dit karakter van 
de AOW gewezen. 

Over de gelijkstelling van ongehuwd 
samenwonenden heb ik al het nodige 
gezegd. Ik ben het geheel eens met 
de opvatting van de heer Schutte dat 
de betekenis die wij geven aan de 
toeslag en de daarbij behorende 
toets, het karakter van de AOW niet 
aantast. 

De heer Van der Vlies was wel 
dankbaar voor mijn antwoord, maar 
toch ook teleurgesteld. Over het 
eigen beleid van het kabinet heb ik al 

het een en ander gezegd. Hij vindt 
dat de inrichting van de wetgeving 
niet veranderd behoeft te worden. Ik 
denk daarover wat anders. Ik twijfel 
niet aan de waarde van het gezin. 

De heer Schutte heeft gesproken 
over een boete op het huwelijk in 
verband met de gelijkstelling van 
ongehuwd samenwonenden. Ik vind 
dat nogal wat. De overweging dat 
twee personen die een huwelijk 
aangingen na de vijfenzestigjarige 
leeftijd toch 70% behouden van hun 
AOW-uitkering, was oorspronkelijk 
bedoeld ter voorkoming van concubi-
naat. Dat is echter iets heel anders 
dan de situatie waarin twee ongehuw-
den of gehuwden verkeren wat de 
hoogte van hun pensioen betreft. Wij 
proberen dan ook dit bij te stellen. 

Over de gemoedsbezwaren is het 
laatste woord nog niet gesproken 
tussen de heer Van der Vlies en mij. 
Hij heeft er terecht op gewezen wat 
het overleg met de heer Van Dis 
heeft betekend voor de AOW. Het lag 
daarbij iets anders dan bij de overige 
verzekeringen. De AOW-verzekering 
is een opbouwverzekering, een op te 
bouwen spaarbedrag. Daarvoor is 
toen in dat specifieke geval een 
oplossing gevonden. Bij risicoverzeke-
ringen ligt de problematiek wat 
anders. Ik ben graag bereid de 
gedachte van de heer Van der Vlies 
op enig moment nader te beschou-
wen. Ik wil niet de indruk wekken dat 
er net zo iets mogelijk zal zijn als bij 
de AOW. Bij de andere verzekeringen 
gaat het om iets gans anders. 

De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Dat is 
onderkend. Dit neemt echter niet 
weg, dat de mensen die niet deelne-
men aan het verwerven van een recht 
c.q. aan het opbouwen daarvan via 
sociale voorzieningen in het kader 
van de belasting een afdracht 
moeten doen waarvoor zij nimmer 
iets terugkrijgen c.q. ook niet 
wensten terug te krijgen. Men kan 
zich dan afvragen of zo iets in het 
kader van evenwichten in inkomen 
enzovoorts billijk is. 

Staatssecretaris De Graaf: U 
spreekt van 'nimmer'. Ik weet niet of 
dat ook zo is. Het kan best zijn dat de 
betrokkene door het niet willen 
deelnemen aan de verzekering toch 
door een risico wordt getroffen en 
dan in een situatie komt te verkeren 
waarbij hij niet zelf in zijn bestaan 
kan voorzien. Men heeft dan wel 
gewetensbezwaren tegen het 
participeren in een verplichte sociale 
verzekering, maar in het algemeen 

zeker niet tegen het bijspringen door 
overheid met bijstand. Een dergelijke 
situatie kan zich wel degelijk voor-
doen. 

Nu vraagt men via de belasting van 
deze mensen dezelfde offers. De 
bedoeling hiervan is om met name 
hun concurrentiepositie - het geldt 
niet alleen voor werknemers maar 
ook voor zelfstandigen - niet tot een 
andere te maken dan die van hen die 
wel gehouden zijn nu een offer te 
brengen en geld opzij te leggen. Wij 
moeten dit element niet onderschat-
ten en dus ook in de beschouwingen 
betrekken. 

De heer Van der Vlies (SGP): 
Bedoeld aspect speelt niet voor 
werknemers. De premies op de 
andere drie volksverzekeringen die ik 
heb genoemd, worden door de 
werkgevers betaald. Daarbij speelt 
het probleem ten aanzien van 
afdrachten uit inkomen dus niet. 
Voor zelfstandigen is dit probleem 
wel aan de orde. Dat ontkent u ook 
niet. Vanmiddag zullen wij hiervoor 
echter geen oplossing vinden. 

De staatssecretaris zegt dat het 
voor kan komen dat mensen die geen 
rechten willen doen gelden en 
eenmaal door een risico worden 
getroffen, toch terugvallen op een 
door de gemeenschap gedragen 
voorziening. Ik zeg niet dat zo iets 
nooit zal voorkomen. Ik kan de 
staatssecretaris echter verzekeren 
dat er een harde kern van gemoeds-
bezwaarden is die aan zo iets nooit 
zal beginnen of daar ook nooit aan 
begonnen is. Dat kan men op het 
departement weten. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik weet 
dat ook. Ik wil er toch nog op wijzen 
dat er menige zelfstandige is die ook 
voor dit soort risico's moet betalen 
en die geen gewetensbezwaren heeft 
tegen deze verzekering, maar die 
toch dolgraag de vrije keus zou 
hebben in dit opzicht en dan ook het 
risico zelf zou willen dragen. Die vrije 
keus heeft men echter niet. Dat is 
juist het karakter van de sociale 
verzekering. Daarom gaat het hierbij 
ook niet om een eenvoudige kwestie. 

Mijnheer de Voorzitter! De meeste 
punten die de heer Buikema in 
tweede instantie heeft aangeroerd, 
heb ik behandeld. Op de meest 
wezenlijk punten ben ik ingegaan. 
Ook over de verschillende amende-
menten heb ik reeds gesproken. Ik 
spreek mijn waardering uit voor zijn 
dankwoorden over mijn antwoorden. 
Ook anderen hebben hun dank 
uitgesproken. 
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Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Brouwer heeft nog in een beschou-
wend betoog laten weten wat zij 
verstaat onder individualisering. 

Zij wil individualisering eigenlijk het 
liefst kwalificeren als een zelfstandig 
recht op iets. Op zichzelf geef ik aan 
die kwalificatie ook wel de voorkeur. 
Ik spreek zelf ook vaak over gelijke 
behandeling. Het woord 'individuali-
sering' kan bij sommige mensen een 
verkeerde associatie oproepen. 
Mevrouw Brouwer heeft in dit 
verband al het woord 'egoïsme' 
genoemd. Daarom geef ik ook zelf de 
voorkeur aan een enigszins andere 
benaderingswijze. 

Ik ben het echter niet eens met de 
door mevrouw Brouwer voorgestane 
verdergaande vorm van invulling van 
de verzelfstandiging. Mevrouw 
Brouwer wilde eigenlijk de bewuste 
toeslag ten behoeve van iemand die 
jonger is dan 65 jaar in zekere zin als 
een pensioen voor de betrokkene 
beschouwen. Ik denk dat zo iets niet 
past in AOW-systematiek. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook de 
heer Linschoten heeft mij woorden 
van lof toegesproken. Hij heeft dat 
met name gedaan ten aanzien van 
het consequent verdedigen van de 
voorstellen die ik hier heb gepresen-
teerd. Ik heb met plezier van zijn 
waardering kennis genomen. Ik heb 
uit zijn woorden begrepen dat men 
het wel waardeert als men in zijn 
beleid enigermate consequent is. Ik 
heb ook geprobeerd dat te doen. 

De heer Linschoten heeft ten 
aanzien van de emancipatiedoelstel-
ling een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen de derde EG-richtlijn 
op zichzelf en het emancipatiedoel-
stellingsbeleid als zodanig. Ik dacht 
zelf dat ik dat ook in mijn verhaal had 
gedaan, zij het dan dat ik op een 
onderdeel tot een invulling ben 
gekomen die voor de heer Linschoten 
net niet voldoende is. Ik heb gepro-
beerd op mijn manier aan te geven 
dat dit wel voldoende is. Ik denk 
echter dat wij elkaar op dit punt niet 
volledig zullen kunnen overbruggen. 

Ik erken de getallen die de heer 
Linschoten heeft genoemd, als het 
gaat om de opbrengst van de 
verzelfstandiging van de premiehef-
fing en de uitgaven in het kader van 
de verzelfstandiging voor de uitke-
ringskant. Ik heb inderdaad bij de 
behandeling van het wetsontwerp 
gelijkberechting premiekant gezegd 
dat, als het anders zou uitpakken, er 
geen gat zou vallen in het kader van 
een ombuiging of juist geen ombui-

ging. Dat is zeer terecht. Als je het 
echter anders invult dan het kabinet 
dat doet, heeft dat uiteindelijk en in 
ieder geval op lange termijn toch wel 
duidelijk invloed op de mate van 
inkomsten in een fonds. Dat valt niet 
te ontkennen. 

Hoe meer je daar moet uitgeven, 
hoe lager de inkomsten zijn. Althans, 
als tegenover de inkomsten meer 
uitgaven staan, dan heeft dat, hoe je 
het ook wendt of keert, toch invloed 
op de premiehoogte. In mijn voorstel 
heeft die invloed een neerwaartse 
premie tot gevolg en is deze dus ook 
qua koopkracht aantrekkelijk. In het 
voorstel van de heer Linschoten gaat 
het per definitie om een hogere 
premie. 

De arbeidsparticipatie zal in de 
toekomst toenemen. Ik wil het wel 
van de heer Linschoten overnemen 
om in de toekomst minder ver te 
gaan met de premieverlaging. Ik 
apprecieer deze overigens ook vanuit 
verschillende andere overwegingen. 
Ik kijk ook iets verder. Ik kijk naar de 
vergrijzingsproblematiek en de 
grotere toename van de arbeidsparti-
cipatie van de vrouw op de arbeids-
markt. Deze dingen kunnen wij niet 
helemaal veronachtzamen. 

Over de mate van individualisering 
hebben wij elkaar niet helemaal 
kunnen vinden. Ik had zelf af en toe 
een beetje het gevoel dat het betoog 
van de heer Linschoten ter verdedi-
ging van dit voorstel meer overeen-
komsten vertoonde met het voorstel 
en de suggestie van de heer Willems, 
ook op korte termijn, dan hij daarin 
wilde laten doorklinken. Hij heeft zelf 
al gezegd dat deze zaak vandaag niet 
financierbaar is. Ik meen goed 
begrepen te hebben dat de heer 
Linschoten zijn gedachten nog niet 
heeft opgemaakt over de invulling ten 
aanzien van ongehuwd samenwonen-
den. De discussie hierover kunnen 
wij ook voeren op het moment dat er 
nadere voorstellen ter zake zijn. 

De heer Linschoten is van oordeel 
dat er tussen hem en mij wat verschil 
blijft bestaan ten aanzien van de 
concrete beargumentering van de 
bezwaren tegen zijn opvatting. Dat is 
ook zo. Ik wil niet beweren dat de 
systematiek in de AOW precies 
dezelfde is als die in de ABW. Het is 
echter niet juist om een onderscheid 
te maken tussen verzekeringen 
enerzijds en bijstand anderzijds, zoals 
de heer Linschoten dit bepleit. Ik heb 
namelijk niet alleen een beroep 
gedaan op de vrijlatingssystematiek 
voor de bijstand, maar ook wel 
degelijk verwezen naar de vrijlatings-

systematiek voor een volksverzeke-
ring, de AOW. Ik denk dat ik overigens 
voldoende principieel ben ingegaan 
op de benaderingswijze die de heer 
Linschoten heeft gekozen. 

Ik heb al het nodige gezegd over 
het zwart werken, fraude en bureau-
cratisering. Ik heb daar niets aan toe 
te voegen. Ik vind dat men gehouden 
is om - dit geldt voor iedere burger -
regels die wij langs democratische 
wijze vaststellen, correct uit te 
voeren. Ik erken echter dat in 
sommige systemen elementen 
kunnen zitten die de zaak fraudege-
voeliger kunnen maken. Dat geldt 
niet alleen voor dit systeem, maar 
ook voor de minimumdagloongarantie 
en de loondervingsverzekeringen. 

Dat zou echter niet het enige 
maatgevende voor ons moeten zijn. 
Over de aanvullende pensioenen 
behoef ik eigenlijk niets meer te 
zeggen. Ik geef wel toe dat de 
gegevens inzake de actuariële 
zekerheid met betrekking tot sterfte-
kansen vanwege de veel langere 
perioden in de statistiek misschien 
wat harder zijn dan bij voorbeeld 
soortgelijke gegevens en prognoses 
met betrekking tot de arbeidspartici-
patie van de vrouw bij verschillende 
leeftijdscategorieën. Natuurlijk blijft 
het een prognose. Elke actuariële 
berekening is een prognose en is tot 
op zekere hoogte een inschatting. Ik 
vind het niet reëel die inschatting, 
gezien de feiten en de cijfers van 
vandaag, ook ten aanzien van dit 
punt zonder meer op nul in te 
boeken. 

De heer Willems sprak zich er 
waarderend over uit dat ik zo veel 
mogelijk informatie aan hem heb 
gegeven. Ik zal de waardering die hij 
uitsprak aan het adres van de 
ambtenaren graag doorgeven. Het is 
de heer Willems echter bekend dat 
de ambtenaren boven meeluisteren; 
zij hebben deze woorden van 
waardering zonder twijfel genoteerd. 
Ik kan geen concrete reactie geven 
op de nota van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. 

Ik heb niet de indruk dat een 
verbetering van de inkomenspositie 
in de omvang die de heer Willem > 
bepleit vanwege zijn invulling van de 
verzelfstandiging zal leiden tot een 
drastische ombuiging met betrekking 
tot het wonen in bejaardenoorden. 
Als men daar blijft zitten is het mijns 
inziens niet de bedoeling - ik denk 
dat dat ook niet in de bedoeling ligt 
van de heer Willems - dat die 40% bij 
die persoon in kwestie blijft. De heer 
Willems ging er ook van uit dat wat 
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daar extra binnenkomt een inverdien-
effect heeft voor de bejaardenoor-
den. Het beschikken over meer 
inkomen kan dan ook niet de betekenis 
hebben die de heer Willems aan de 
nota van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau ontleent. In ieder geval is 
het voor het beleid nu niet relevant. 

De heer Wi l lems (PSP): Het aspect 
van de bejaardenoorden slaat niet 
zozeer op dat rapport van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau. Ten aanzien 
van de bejaardenoorden waren wij 
het al eens geworden over een 
bedrag van f 140 min. aan eventuele 
inverdieneffecten. Ik lees nog even 
de zin op waarom het ging: het 
inkomen van bejaarden is van belang 
als je hen de keuze tussen goedkope 
en dure voorzieningen wil laten 
maken; onderzoek heeft volgens de 
schrijvers aangetoond dat bejaarden 
met lage inkomens vaker een beroep 
doen op gesubsidieerde zorg dan 
bejaarden met een hoger inkomen; 
het ging daarbij om bejaarden die 
even gezond waren. Dat betekent 
dus dat het niet alleen om de 
bejaardenoorden gaat maar ook om 
het gebruik maken van gezinshulp, 
bejaardenhulp en andere voorzienin-
gen waarop men is aangewezen. Op 
dat aspect is de staatssecretaris niet 
ingegaan. 

Staatssecretaris De Graaf: De 
wezenlijke inverdieneffecten op een 
aantal onderdelen heb ik wel ge-
noemd. Ik kan mij niet indenken dat 
het al of niet opgenomen worden in 
een inrichting het belangrijkste 
motief is. Het opname-beleid is toch 
een gans andere zaak. Het beleid ten 
aanzien van de dingen die u noemt 
heeft geen betrekking op een 
financiële indicatie. Gans andere 
elementen zijn daarbij aan de orde. 
Het kan best zijn dat dat punt hier en 
daar een rol speelt, maar niet in een 
omvang dat het relevant is voor de 
invulling van de voorstellen die nu op 
tafel liggen. 

Over de cijfers behoeven wij niet 
verder te stoeien. Ik heb gedaan wat 
ik kon. Ik heb de indruk dat de heer 
Willems over wat je daarmee kan 
doen toch wat gemakkelijker denkt 
dan ik. Ik verwijs naar mijn betoog in 
eerste termijn. De heer Willems heeft 
nog een motie ingediend met het 
verzoek de beraadslaging op te 
schorten. Het zal hem niet verwonde-
ren als ik de aanvaarding van deze 
motie ten stelligste ontraad op grond 
van de betogen die ik al eerder heb 
gehouden. Hetzelfde geldt ook voor 

de motie van de heer Willems met 
betrekking tot ongehuwd samenwo-
nenden. Een en ander staat haaks op 
hetgeen ik tot nu toe heb gezegd met 
betrekking tot de kabinetsplannen op 
dit punt. 

Ik heb nog een laatste bericht: 
morgen is er overleg tussen de 
Sociale-Verzekeringsbank en 
Financiën over de praktische uitwer-
king van deze maatregel in de fiscale 
sfeer. Uiteraard zijn er geen effecten 
voor 1 april 1985. 
De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: De stemmingen 
zullen aanstaande dinsdag plaatsvin-
den. 

Het Presidium heeft met eenparigheid 
van stemmen besloten, te stellen in 
handen van de vaste commissies 
voor Onderwijs en Wetenschappen 
en voor het Emancipatiebeleid 
gezamenlijk de derde nota Onder-
wijsemancipatie (18834). 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk V 
(Buitenlandse Zaken) en hoofd-
stuk X (Defensie) van de rijksbe-
groting voor 1985, voor zover 
betreft het deel NAVO (18600 V 
en X) 

en van: 
- de motie-K. G. de Vries/Ter Beek 

over hervatting van wapenbeheer-
singsbesprekingen (18 600-V-X, nr. 
48); 
- de motie-K. G. de Vries/Ter Beek 
over het komende overleg over het 
Montebello-besluit (18 600-V-X, nr. 
49) ; 
- de motie-Van der Spek over het 
FOFA-concept en andere aanverwan-
te concepten (18 600-V-X, nr. 50); 
- de motie-Brouwer over een besluit 
van de ministerraad van de WEU met 
betrekking tot de Bondsrepubliek 
(18 600-V-X, nr. 51); 
- de motie-Wagenaar over het zgn. 
1 juni-besluit (18600-V-X, nr. 52); 
- de motie Scholten/Ubels-Veen 
over uitstel van plaatsing nieuwe 
kernwapens (18 600-V-X, nr. 53). 

De Voorzitter: Door mij zijn 
schriftelijke antwoorden ontvangen 
van de ministers van Buitenlandse 
Zaken en van Defensie op vragen, 
gesteld in eerste termijn. 

Deze antwoorden zullen worden 
opgenomen in een bijvoegsel bij de 
handelingen van deze vergadering. 
[Het bijvoegsel is opgenomen aan 
het eind van deze weekeditie.]3 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Van den Broek: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik realiseer mij, dat wij 
met een koude start bezig zijn, zoals 
een van mijn medewerkers het 
onlangs omschreef. De eerste 

Minister De Ruiter (links) van Defensie en minister Van den Broek (rechts) van Buitenlandse 
Zaken. 

Tweede Kamer 
31 januari 1985 

AOW-uitkeringsvariant 
NAVO 2942 



Van den Broek 

termijn van de Kamer heeft meer dan 
een maand geleden plaatsgevonden. 
Wat betreft de NAVO hebben zich in 
die maand belangrijke ontwikkelingen 
voorgedaan. 

Het NAVO-debat in februari 1984 
stond voor een belangrijk deel in het 
teken van het afbreken van INF-on-
derhandelingen en START. Daaraan 
hebben wij de conclusie verbonden 
dat het met de oost-westbetrekkingen 
in hun algemeenheid en de relaties 
tussen Moskou en Washington in het 
bijzonder zeer droevig was gesteld. 
De situatie van vandaag rechtvaardigt 
iets meer optimisme. 

De besprekingen in Genève over 
procedure en vorm van toekomstige 
wapenbeheersingsonderhandelingen 
zijn met succes bekroond. Dat 
gegeven was er nog niet toen wij de 
eerste termijn van de zijde van de 
Kamer hadden. Er is geen reden tot 
euforie maar het is een belangrijke 
stap vooruit. Allerwegen is met 
voldoening gereageerd op het tot 
stand komen van de beslissing op 7 
en 8 januari in Genève. Er is waarde-
ring getoond voor de grote inspanning 
die aan de dag is gelegd om tot dit 
resultaat te komen. Sinds 7 en 8 
januari mogen wij ons er tevens over 
verheugen dat tijdstip en plaats van 
de aanvang van de onderhandelingen 
zijn vastgesteld. 

De afspraken in Genève zijn een 
belangrijke stap voorwaarts. Degenen 
die een nieuwe ijstijd voorspelden 
indien de NAVO niet bereid zou zijn 
concessies te doen hebben gelukkig 
ongelijk gekregen. 

Ik voeg er direct aan toe dat een 
waarschuwing voor al te overspannen 
verwachtingen op haar plaats is. Het 
staat immers evenzeer vast dat wij 
hier te maken hebben met ingewik-
kelde en moeizame onderhandelin-
gen, waarbij snelle, spectaculaire 
resultaten niet in de rede liggen. Net 
zo min als destijds gesproken kon 
worden van een nieuwe ijstijd die in 
aantocht was, zo zou ik thans al 
willen spreken over een nieuwe 
ontspanning. Dat zou even voorbarig 
zijn. De procedure en de vorm, die in 
Genève zijn afgesproken, zijn 
natuurlijk belangrijk, maar de inhoud 
en de concrete uitkomst zullen het 
succes of het falen van de onderhan-
delingen bepalen. 

Tijdens de eerste termijn heeft de 
heer De Vries mij gevraagd welke 
inbreng Nederland heeft gehad 
tijdens het NAVO-beraad van 
december, waar gesproken werd 
over de voorbereiding van de 

besprekingen van 7 en 8 januari in 
Genève. Ik heb van die gelegenheid 
gebruik gemaakt om in Brussel aan 
te dringen op een volwaardige plaats 
voor de problematiek van de middel-
lange afstandswapens bij de procedu-
reafspraken. Tevens ben ik toen 
ingegaan op een aantal aspecten op 
het terrein van de ruimtewapens en 
meer in het bijzonder van het 
strategisch defensie-initiatief. Ik kom 
daarop nog terug. Daarnaast heb ik 
aangedrongen op voortzetting van de 
intensieve consultaties en het belang 
daarvan binnen het bondgenootschap 
onderstreept. 

Uit het resultaat van 7 en 8 januari 
blijkt dat aan die Nederlandse 
wensen, die door vele bondgenoten 
werden gedeeld, in grote mate 
tegemoet is gekomen. 

Kort na 7 en 8 januari hebben wij 
bezoek ontvangen van ambassadeur 
Paul Nitze, een van president 
Reagans belangrijkste ontwapenings-
adviseurs, die de besprekingen in 
Genève had bijgewoond en die ons 
daarvan verslag heeft gedaan. Ik heb 
begrepen dat mevrouw Brouwer 
heeft gevraagd of door de regering 
daarover iets kan worden meege-
deeld. Deze begrotingsbehandeling 
leent zich daarvoor. 

Uit de mededelingen van de heer 
Nitze kan worden opgemaakt dat 
beide zijden zich zeer grondig op die 
besprekingen hadden voorbereid en 
tegelijkertijd dat er op een zakelijke 
wijze is gediscussieerd en dat de 
besprekingen op onpolemische wijze 
zijn gevoerd. Ik mag constateren dat 
de uitkomsten van het overleg in 
grote lijnen aan de verwachtingen 
hebben beantwoord, zowel wat de 
doelstellingen als wat de vorm van 
de toekomstige onderhandelingen 
betreft. Partijen hebben in feite 
beide de noodzaak erkend te komen 
tot een vermindering en waar 
mogelijk een totale eliminering van 
kernwapens. Vervolgens hebben zij 
erkend dat er een zekere samenhang 
bestaat tussen de discussie over de 
offensieve en die over de defensieve 
systemen. Zij hebben tevens de 
noodzaak onderkend een toekomstige 
wapenwedloop in de ruimte te 
voorkomen. 

Daarnaast is ons, door de vertegen-
woordiger van de Amerikaanse 
administratie, verzekerd dat het 
probleem van de middellange 
afstandswapens een volstrekt 
gelijkwaardige plaats zal krijgen bij 
die onderhandelingen, conform de 
voorbespreking in de NAVO-raad van 
december. Overigens wordt ook door 

de Sovjet-Unie belang gehecht aan 
onderhandelingen daarover. Een en 
ander weerspiegelt zich in de vorm 
van de onderhandelingen, de 
gekozen procedure, die inmiddels 
bekend is geworden. Beide delegaties 
vallen daarbij uiteen in een drietal 
onderhandelingsgroepen. Een eerste 
groep zal zich bezighouden met de 
strategische bewapening, de 
intercontinentale raketten, een 
tweede met de middellange afstands-
wapens en een derde zal onderhan-
delen over de ruimteproblematiek. 

Zoals ik al eerder zei, is het 
onmiskenbaar dat er een zekere 
samenhang te zien is tussen de 
diverse fora. Het blijkt ook uit de 
wijze, waarop de fora zijn ingedeeld: 
in drieën, terwijl er toch sprake blijft 
van één delegatie, zowel aan 
Amerikaanse als aan Sovjet-zijde. 
Met erkenning van die samenhang is 
het op zijn plaats, te waken voor het 
fenomeen dat zich zou kunnen 
ontwikkelen, namelijk dat stagnatie in 
het ene forum tegelijkertijd de 
voortgang van de onderhandelingen 
over een ander deelonderwerp 
belemmert. Wij hopen dat dit niet het 
geval zal zijn. Het risico ervan is 
echter niet uit te sluiten. Ik denk dat 
men aan Amerikaanse zijde bereid is, 
voortgang op de diverse onderdelen 
te maken en die bij het ene onderdeel 
niet te koppelen aan voortgang bij 
het andere. Of zulks aan de zijde van 
de Sovjet-Unie evenzeer het geval is, 
valt nog nader te bezien. 

Ambassadeur Nitze heeft ons 
verzekerd dat het de bedoeling is, dat 
de intensieve consultaties, zoals zij 
tot dusverre zijn gevoerd, zich in de 
toekomst zeker niet zullen beperken 
tot INF en dat de bondgenoten ook 
worden betrokken bij de discussies 
rond de problematiek van de intercon-
tinentale raketten en rond de 
ruimteproblematiek. Daarbij is door 
de heer Nitze onderstreept van 
hoeveel belang de Verenigde Staten 
het vinden dat er, juist door die 
consultaties, tijdig mogelijkheden zijn 
om tot gecoördineerde standpunten 
te komen. Het is in het bondgenoot-
schap immers in confesso dat een 
eensgezinde, consistente positie van 
het grootst mogelijke belang is voor 
het bereiken van positief resultaat bij 
deze onderhandelingen. 

Voorzitter. Uit onze gesprekken 
met de heer Nitze heb ik duidelijk de 
indruk overgehouden dat de Verenig-
de Staten ernstig streven naar het 
bereiken van concrete resultaten en 
vastbesloten zijn, zich wat dit betreft 
flexibel op te stellen, hetgeen iets 
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anders is dan bepaalde politiek-milita:-
re uitgangspunten zonder meer prijs 
te geven. Ik meen dat degenen, die 
destijds de INF-onderhandelingen 
hebben gevolgd en de verschillende 
onderhandelingsposities kennen 
- daarover is destijds gerapporteerd -
het met mij eens zullen zijn dat een 
flexibele opstelling ook binnen de 
voorstellen, die zijn gedaan, wel 
degelijk kan worden gevonden, 
althans dat de wijze, waarop die 
flexibiliteit kan worden ingevuld, zich 
zeker nog voor nadere discussie kan 
lenen. 

Voorzitter! Ik rond mijn betoog ter 
zake van de bijeenkomst in Genève 
op 7 en 8 januari j l . en de gesprekken 
met ambassadeur Nitze af. Ik wil nog 
op enkele belangrijke punten wijzen. 
Na de bijeenkomst is een gemeen-
schappelijke verklaring uitgegeven, 
waaruit duidelijk blijkt dat beide 
partijen uit zijn op het sluiten van 
effectieve overeenkomsten. Meer 
dan voorheen is de nadruk gelegd op 
de noodzaak om een wapenwedloop 
in de ruimte te voorkomen en de 
wapenwedloop op Aarde te beëindi-
gen, het aantal nucleaire wapens te 
verminderen en waar mogelijk straks 
totaal te elimineren en de strategische 
stabiliteit te vergroten. 

Ik doe hiermee een greep uit een 
aantal kernzinnen van dit gemeen-
schappelijk communiqué dat na 
'Genève' is uitgegeven. Voor het 
eerst wordt in de uitspraken van 
beide leiders een kernwapenvrije 
wereld als doel in het vooruitzicht 
gesteld, al zijn wij het er allemaal 
over eens dat die nog lang niet in 
zicht is. 

De heer De Vr ies (PvdA): De 
minister heeft nogal scherpe kritiek 
uitgeoefend op een persconferentie 
van de minister van Buitenlandse 
Zaken van de Sovjet-Unie, de heer 
Gromyko. Hij heeft bij de beschrijving 
van die persconferentie onder meer 
het woord 'propaganda' in de mond 
genomen. Kan de minister ons in het 
licht van zijn uiteenzetting vertellen 
wat precies zijn bezwaren waren 
tegen hetgeen de heer Gromyko naar 
voren heeft gebracht? 

Minister Van den Broek: Het is mij 
niet bekend op welke persconferentie 
de heer De Vries doelt. Sinds 
'Genève' en het gemeenschappelijk 
communiqué zijn door de Sovjet-Unie 
- ik denk dan met name aan TASS -
een aantal uitspraken gedaan waaruit 
kan worden opgemaakt dat men de 
ernst van de Verenigde Staten om 

daadwerkelijk serieus te onderhande-
len in twijfel trekt. Dat lijkt mij nu niet 
bepaald bevorderend voor het 
klimaat. Ik zeg er direct nogal 
laconiek bij dat wij erop voorbereid 
moeten zijn dat evenals in het 
verleden het geval was, er rondom 
de onderhandelingen nogal wat 
publikaties zullen plaatsvinden, 
waarvan de ene suggestiever zal zijn 
dan de andere. Ik denk dat het met 
name voor regeringen van het 
grootst mogelijke belang is om het 
hoofd koel te houden, de doelstellin-
gen niet uit het oog te verliezen en te 
trachten de onderhandelingen met 
een zo positief mogelijke geest te 
begeleiden. 

De heer De Vr ies (PvdA): De 
minister herinnert zich dus niet dat 
hij een verklaring heeft uitgegeven 
over uitlatingen van de heer Gromyko? 

Minister Van den Broek: De heer 
Gromyko legt wel meer verklaringen 
af. Kunt u wellicht exact aangeven 
waar het om gaat? 

De heer De Vries (PvdA): U legt ook 
wel meer verklaringen af, maar ik 
sluit niet uit dat u zich dit speciale 
commentaar zult weten te herinneren. 

Minister Van den Broek: Ik weet 
echt niet op welk specifiek commentaar 
de heer De Vries nu doelt. Of het nu 
ging om een uitspraak van de heer 
Gromyko of om uitspraken die zijn 
gepubliceerd door TASS, dat toch 
geacht wordt doorgaans het officiële 
standpunt van het Kremlin weer te 
geven, staat mij op dit moment niet 
helder voor de geest. 

De heer Frinking (CDA): Heeft de 
heer Nitze nog een nadere uitleg 
gegeven over hetgeen later als een 
verschil van opvatting naar buiten is 
gekomen, namelijk de afspraak 
tussen de partijen over de vraag hoe 
eng de verschillende besprekingen 
met elkaar verbonden zijn? De 
Amerikanen ontkennen het bestaan 
van 'linkage', terwijl de Sovjets 
zeggen dat daarover duidelijke 
afspraken zijn gemaakt. Wat heeft 
Nitze daarover gezegd? 

Minister Van den Broek: Er kan niet 
worden gezegd dat hierover afspraken 
zijn gemaakt. De heer Frinking 
constateert naar mijn mening terecht 
dat er enig licht schijnt tussen de 
interpretaties van de Sovjet-Unie en 
de Verenigde Staten op dit punt. Dat 
bracht mij eerder tot het maken van 
de opmerking dat in het algemeen 
wel wordt erkend dat er samenhang 
is tussen de deelonderwerpen die in 

de drie verschillende fora worden 
besproken, maar dat je moet hopen 
dat die samenhang niet zo strikt zal 
worden uitgelegd dat voortgang in 
het ene forum wordt gekoppeld aan 
voortgang in het andere. Concreet 
gezegd, zou dit met name ten 
aanzien van de INF-problematiek 
bijzonder betreurenswaardig zijn. 

De praktijk zal moeten leren in 
hoeverre dit gevaar reëel is en in 
hoeverre partijen bereid zijn om die 
koppeling niet exact op die wijze te 
leggen. 

De heer Engw i rda (D'66): U hebt 
een nogal rooskleurig beeld gegeven 
van de gesprekken met de heer 
Nitze. De Amerikanen zouden willen 
proberen, resultaten te bereiken. Hoe 
moet ik dit nu rijmen met de door 
president Reagan uitgesproken 
verwachting dat in zijn tweede 
ambtsperiode - de komende vier 
jaar - waarschijnlijk geen resultaten 
te verwachten zullen zijn? Die twee 
zaken lijken mij nogal tegenstrijdig. 

Minister Van den Broek: Het 
gesprek met de heer Nitze was niet 
rooskleurig. Het was gebaseerd op 
de concrete ervaringen die de heer 
Nitze heeft gehad als deelnemer aan 
gesprekken in Genève. Nadat ik had 
geconstateerd dat procedure- en 
vormafspraken, zoals gemaakt in 
Genève, op zichzelf een stap vooruit 
betekenen, heb ik er tegelijkertijd aan 
toegevoegd dat wij ons dienen te 
hoeden voor enige vorm van euforie, 
omdat het lange en moeizame 
onderhandelingen zal betreffen. 
Wellicht is de Amerikaanse president 
nog iets pessimistischer. Ik denk in 
ieder geval dat het realistisch is om 
ons niet te laten verleiden tot 
overtrokken verwachtingen dat op 
korte termijn spectaculaire resultaten 
zouden kunnen worden behaald. Ik 
verwacht dat bepaald niet, gezien de 
bijzonder ingewikkelde problematiek 
die aan de orde is. 

Willen wij in Genève concrete 
resultaten behalen, dan zullen ook de 
bondgenoten het erover eens moeten 
zijn dat het van het grootst mogelijke 
belang is dat wij elkaar tijdig consul-
teren en dat wij tijdig met elkaar 
discussiëren om gecoördineerde 
standpunten in te kunnen nemen. 
Aan die consensus moeten wij dan 
vasthouden, om zo de Verenigde 
Staten in staat te stellen om op basis 
van een eensgezind bondgenootschap 
de onderhandelingen te voeren. 

De heer Engwirda (D'66): Dat alles 
kan ik wel volgen, maar er is natuurlijk 
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een verschil tussen het niet hebben 
van overtrokken verwachtingen en 
het uitspreken van de verwachting 
dat er pas over vier jaar of langer 
resultaten zijn. Als een dergelijke 
uitspraak afkomstig is van de 
Amerikaanse president, geeft mij dat 
toch te denken. 

Minister Van den Broek: De 
geachte afgevaardigde mag daarover 
denken wat hij wil. Van ons kan niet 
anders en niet meer worden gevraagd 
dan om ons gezamenlijk tot het 
uiterste in te spannen om vooruitgang 
te boeken in die onderhandelingen. Ik 
herhaal echter dat wij hierbij te 
maken hebben met een zodanig 
ingewikkelde problematiek met zulke 
moeizame onderhandelingen dat wij 
ons dienen in te stellen op een vrij 
langdurig verloop daarvan. Ik ben 
niet de enige met dit oordeel, want 
het wordt door eigenlijk alle bondge-
noten gedeeld. Ik denk dat het aan 
de zijde van de Sovjet-Unie al niet 
veel anders is. Het is verstandig om 
ons daarop in te stellen, al was het 
alleen om daarbij het geduld niet te 
verliezen en niet in een situatie 
terecht te komen waarin wij onverant-
woorde sprongen zouden moeten 
maken, omdat anders de onderhan-
delingen vastlopen. 

De heer De Vries (PvdA): U hebt al 
gesproken over de samenhang 
tussen de verschillende groepen. U 
zegt: ik hoop dat er in de ene wel 
resultaten kunnen worden bereikt, 
ook al vlot het in de andere niet 
zozeer. Nu is de algemene verwach-
ting uitgesproken dat de Sovjet-Unie, 
daar zij veel belang stelt in ruimtewa 
pens, waarschijnlijk niet bereid is om 
veel concessies op ander gebied te 
doen, als het met de ruimtewapens 
niet gaat. Bent u het eens met de 
huidige opstelling van de Verenigde 
Staten op dit gebied: doorgaan met 
research en development en veel 
geld blijven uitgeven? Deze vraag 
koppel ik aan de verwachting, die de 
heer Engwirda zojuist memoreerde, 
van de heer Reagan, toch een heel 
belangrijk persoon in deze discussie: 
het kon mijn ambtsperiode wel eens 
uitduren. 

Minister Van den Broek: Wij staan 
weer aan het begin van een lange rit. 
Als gewoonlijk proberen wij het 
eindpunt al te definiëren, voordat wij 
überhaupt aan het onderhandelen 
zijn. Mij lijkt deze vorm van beschou 
wingen en overwegingen wel 
dienstig, wanneer het probleem zich 

daadwerkelijk voordoet - daarop 
wordt natuurlijk ook enigszins 
geanticipeerd - maar ik kan de heer 
De Vries niet de oplossing geven 
voor een voorshands nog altijd 
hypothetische situatie, waarin een 
stagnatie in het SDI-luik op een 
gegeven moment een blokkade 
betekent voor de voortgang in de 
INF-onderhandelingen. Straks kom ik 
nog terug op het Strategisch 
Defensie Initiatief (SDI). Overigens 
zal mijn collega van Defensie 
hierover nog spreken. Misschien 
levert dat iets meer helderheid op 
met het oog op de vraag van de heer 
De Vries. 

Ik rondde mijn verslag van het 
bezoek van Nitze af door nog eens te 
onderstrepen hoezeer de Verenigde 
Staten ook hechten aan voortzetting 
van de consultaties. Die spelen zich 
overigens niet alleen af in de Special 
Consultatieve Group, waarin tot 
dusverre ook de INF-besprekingen 
zijn voorbereid. Tevens zijn die aan 
de orde in de besloten zittingen van 
de NAVO-raad en daarnaast in 
bilaterale contacten. Met name ook 
de Verenigde Staten geven meerma 
len in bilaterale contacten hun 
voornemens te kennen, opdat men 
daarop kan reageren of vragen 
stellen. Die consultatie is dus ook in 
de afgelopen tijd betrekkelijk 
intensief geweest. 

Ik ga uit van de noodzaak om de 
onderhandelingen zo eensgezind 
mogelijk in te gaan en de Verenigde 
Staten in staat te stellen om met een 
eensgezind bondgenootschap in de 
rug ook die onderhandelingen te 
voeren. In dit verband ben ik van 
mening dat een dergelijk uitgangspunt 
zich niet goed verdraagt met voorstel-
len, zoals die zijn neergelegd in de 
motie-Scholten op stuk nr. 53. 
Daarin wordt namelijk opnieuw 
gepleit voor een moratorium of een 
bevriezing. 

Het is buitengewoon voorbarig om 
nu met Nederlandse voorstellen ter 
zake te komen, totaal los van de 
onderhandelingen, zelfs voordat zij 
een aanvang hebben genomen. Men 
weet ook dat dit zou ingaan tegen 
overeengekomen onderhandelings-
posities in het verleden. 

Meer in het algemeen kan ik 
hiervan het volgende zeggen. Een 
dergelijk initiatief is niet erg verstan-
dig. Ik denk dat wij de verleiding 
moeten weerstaan om als het ware 
als een derde partij aan de onder-
handelingstafel plaats te nemen, laat 
staan dat Nederland in dit stadium 
eenzijdige stappen zou moeten 

bepleiten. Daarbij zie ik dan nog af 
van de bezwaren die de regering al 
diverse malen heeft uitgesproken 
tegen de ook in deze motie voorge-
stelde freeze. Om die reden moet ik 
aanvaarding van de motie-Scholten 
ontraden. 

In de motie-K. G. de Vries/Ter 
Beek (stuk nr. 48) wordt gepleit voor 
gezamenlijke Europese initiatieven 
ten behoeve van het wapenbeheer-
singsoverleg. Ik proefde in deze 
motie eigenlijk enigszins de vrees dat 
bij de besprekingen tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie 
de Westeuropese opvattingen 
wellicht niet voldoende zouden 
doorklinken. Deze zorg is naar mijn 
mening ongegrond gebleken. Dat 
mag ook blijken uit hetgeen is bereikt 
rond de INF-besprekingen. Daarbij 
hebben ook de Europese landen zich 
nogal sterk gemaakt voor een 
volwaardige plaats bij de komende 
onderhandelingen. Ik sprak daar al 
eerder over. De consultaties over de 
concrete onderhandelingen, die op 
12 maart as . zullen starten in 
Genève, zullen uiteraard worden 
voortgezet in daarvoor in aanmerking 
komende overlegorganen, zoals de 
special consultative group en de 
NAVO-raad in bilaterale zin. 

De consultaties met de Verenigde 
Staten zijn naar de mening van de 
regering ook in het verleden alleszins 
bevredigend verlopen. Dat heeft 
ertoe geleid dat de Westeuropese 
landen, waaronder Nederland, hun 
inbreng hebben kunnen leveren. Dat 
gaat al geruime tijd terug. Ik denk 
daarbij aan de indertijd gevoerde 
discussies rond de zogenaamde 
nuloptie. 

Waar in de motie van de heren De 
Vries en Ter Beek wordt gesproken 
over gemeenschappelijk door de 
Westeuropeanen te lanceren 
initiatieven, lees ik - gewild of 
ongewild; dat mag de heer De Vries 
invullen - een beetje de suggestie 
van blokvorming. Wat dat betreft zou 
ik toch niet de Sovjet-Unie willen 
uitnodigen, de bondgenoten tegen 
elkaar uit te spelen, aangezien dit het 
vooruitzicht op succes in de onderhan-
delingen ernstig zou belemmeren. 

Als de motie geen andere strekking 
heeft dan het stimuleren van de 
Westeuropese bondgenoten om 
actief te zijn bij de voorbereiding van 
de onderhandelingen, dus bij het 
opstellen van onderhandelingsposi-
ties, dan heb ik natuurlijk geen 
moeite met deze motie. Dan zou ik 
de motie echter overbodig moeten 
verklaren, omdat de Nederlandse 
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regering en de Westeuropese 
bondgenoten in die zin al actief zijn. 

Ik wil van deze gelegenheid 
gebruik maken om nog even terug te 
komen op perspublikaties over mijn 
bezoek aan de Belgische minister van 
Buitenlandse Zaken, de heer Tinde-
mans. Ik heb al gezegd dat het mij 
onjuist lijkt, in deze fase te komen 
met Nederlandse initiatieven die in 
feite gericht zouden zijn op afwijking 
van in het bondgenootschap overeen-
gekomen standpunten. Vandaar dat 
ik bevriezingsvoorstellen of moratori-
umvoorstellen, zoals opgenomen in 
de motie van de heer Scholten, 
afwijs. Als ons evenwel wordt 
gevraagd om een oordeel over het 
mogelijke effect van afwijking van 
bondgenootschappelijke afspraken -
in dit geval door België - dan zal ik 
wijzen op de risico's die daaraan zijn 
verbonden voor de cohesie in het 
bondgenootschap, en op het effect 
dat afwijking kan hebben op de 
komende onderhandelingen. Hoewel 
dat in sommige publikaties wel is 
gesuggereerd, is het dus niet juist 
dat de Nederlandse minister met 
opgestoken zeil naar Brussel is 
vertrokken om daar zijn Belgische 
vriend en ambtgenoot te kapittelen. 
Niet alleen Nederland is door de 
Belgische regering uitgenodigd, 
maar alle Europese bondgenoten zijn 
uitdrukkelijk door de Belgische 
regering uitgenodigd om overleg te 
plegen over bepaalde voornemens 
van de Belgische regering ter zake 
van besluitvorming of uitstel van de 
plaatsing van raketten. 

Ik herhaal nogmaals, dat ik daar 
mijn oordeel heb gegeven dat in 
ieder geval de indruk moet worden 
vermeden als zou teruggekomen 
worden op eerder aangegane 
afspraken. Ik heb daaraan toegevoegd 
dat indien begrijpelijkerwijs in België 
enige verwondering zou kunnen 
ontstaan over een dergelijke Neder-
landse uitspraak tegen de achtergrond 
van de door Nederland destijds 
ingenomen positie, hiervoor een heel 
redelijke verklaring te geven was. 
Zoals hier bekend, heeft de Nederland-
se regering namelijk al ten tijde van 
het NAVO-dubbelbesluit in 1979 een 
voorbehoud gemaakt op de plaatsing 
in totaliteit en heeft zij vervolgens op 
1 juni een beslissing genomen 
waarbij dat voorbehoud gedeeltelijk 
is opgeheven. 

Daarbij kon ook geen sprake zijn 
van afwijken of terugkomen op 
aangegane verplichtingen of afspra-
ken in het bondgenootschap. 

Hoezeer ik mij realiseer - voor de 
Kamer is dat geen verrassing - dat 
een aantal bondgenoten de Neder-
landse beslissing graag anders 
hadden zien uitvallen, is dat hier 
evenwel niet aan de orde. Het 
wezenlijke verschil tussen de 
Belgische en de Nederlandse situatie 
is gelegen in het feit dat van het 
Nederlandse besluit niet kan worden 
gezegd, dat Nederland daarmee 
eerder aangegane verplichtingen niet 
uitvoerde. Die verplichtingen waren 
immers niet aangegaan. In hoeverre 
dat straks met het Belgische besluit 
het geval zal blijken te zijn, kan ik niet 
beoordelen. 

Het enkele feit echter, dat de 
Belgische regering de bondgenoten 
uitnodigt, hierover overleg te voeren 
en daarbij op de persconferentie in 
Washington aangeeft dat een 
eventueel afwijkende Belgische 
beslissing uitsluitend zal worden 
genomen in overeenstemming met 
de bondgenoten, doet bij mij op zijn 
minst het vermoeden rijzen, dat de 
Belgische regering met de gedachte 
speelde om eventueel van eerdere 
afspraken af te wijken. Ik heb daarop 
mijn commentaar gegeven. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! In het 
betreffende debat in 1979 is uitvoerig 
aan de orde geweest waar het 
voorbehoud van de Nederlandse 
regering op sloeg. De toenmalige 
fractievoorzitter van het CDA heeft 
toen volgehouden dat dit voorbehoud 
sloeg op de totale plaatsing van alle 
572 raketten in Europa. In de praktijk 
is dat later veranderd. Als argument 
is hier toen aangevoerd dat elke staat 
in het bondgenootschap een soeve-
reine staat is die zijn eigen beslissingen 
mag nemen. Dat neemt niet weg 
dat, nu de mogelijkheid ontstaat dat 
één van die landen een eigen 
beslissing neemt in dezelfde trant als 
Nederland, Nederland nu gaat 
zeggen dat dit niet kan! 

Minister Van den Broek: Nee 
mijnheer de Voorzitter, die redenering 
klopt niet. In de eerste plaats kan er 
geen misverstand over bestaan dat 
het Nederlandse voorbehoud 
uitsluitend betrekking kon hebben op 
plaatsing op Nederlands grondgebied. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Daar was u toen ook niet achter. 

Minister Van den Broek: Een 
Nederlands voorbehoud dat zich 
tevens uitstrekt tot plaatsing op 
Duits, Italiaans, Brits of Belgisch 
grondgebied is een vrij illusoir 
voorbehoud. Dat staat vast. Nog-

maals, het Nederlandse voorbehoud 
ter zake van plaatsing op Nederlands 
grondgebied is duidelijk aangetekend 
in het zogenaamde IDD-document 
dat aan de besluitvorming van 1979 
is gehecht. Dat betekent dat Neder-
land, al of niet onder blijdschap van 
de bondgenoten, de volledige 
vrijheid heeft om een beslissing te 
nemen, zoals ze heeft gedaan, zonder 
daarmee in strijd te komen met 
bondgenootschappelijke afspraken. 
De positie van België in 1979 was 
duidelijk anders. Ik zeg niet dat als 
België zou besluiten om een afwijken-
de beslissing te nemen, dit formeel 
juridisch aanvechtbaar is. Ook België 
blijft een soevereine staat binnen het 
bondgenootschap. Het is evenwel 
iets anders dan de vraag of er een 
commitment is aangegaan en of 
afwijking daarvan - in het vooruitzicht 
van de komende onderhandelingen -
de doelstellingen van het bondgenoot-
schap op het gebied van wapenbe-
heersing dient. Het is niet zozeer aan 
mij ter beoordeling. Als de Belgische 
regering niet zo zwaar aan deze zaak 
tilde en als de Belgische regering, die 
wij ook kennen als een zeer solidaire 
partner in het bondgenootschap, 
deze zaak niet ernstig opnam, had zij 
natuurlijk niet de uitspraak gedaan 
dat haar beslissing uitsluitend en 
alleen in overeenstemming met het 
bondgenootschap zou worden 
genomen. Dan zou er ook geen 
behoefte hebben bestaan om andere 
bondgenoten daaroverte consulteren. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan mij levendig 
voorstellen, dat de minister niet met 
opgestoken zeilen naar Brussel is 
gegaan. Maakte zijn terughoudende 
reactie echter indruk op zijn ambtge-
noot in België? 

Minister Van den Broek: Als ik het 
mij goed herinner, heeft de heer 
Tindemans geen spier vertrokken. Als 
goed politicus, zo zegt mijn collega 
van Defensie. Hiermee gaan wij 
inderdaad in speculatieve beschou-
wingen, waaraan ik mij echter niet 
wil overgeven. Ik heb exact uiteen-
gezet wat het kader, de bedoeling en 
de context van deze ontmoeting 
waren, die op uitdrukkelijk verzoek 
van de Belgische regering en meer in 
het bijzonder van collega Tindemans 
heeft plaatsgevonden en wat mijn 
reactie daarop is geweest. Thans is 
het inderdaad een soevereine 
beslissing van België om te bezien 
wat na de consultaties het standpunt 
zal zijn. 
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De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer 
de Voorzitter! Zou het mogelijk zijn, 
dat de heer Tindemans geen spier 
heeft vertrokken omdat er twee 
NAVO-landen bijeen waren die, 
ondanks de door de minister aange-
geven verschillen in positie, hierin 
overeenkomen dat zij de risico's 
moesten doornemen van een 
afwijkend gedrag binnen de NAVO? 

Minister Van den Broek: Mijnheer 
de Voorzitter! Weer een hypothese, 
maar wat de heer Wagenaar zegt, is 
juist. Op die afweging was de 
consultatie gericht. 

De heer De Vries (PvdA): Is de 
minister in Brussel duidelijk geworden 
wat de veiligheidspolitieke overwegin-
gen waren van de Belgische regering 
om nu over een afwijkend standpunt 
na te denken? 

Minister Van den Broek: Neen, 
Voorzitter, en zo is de vraag mij ook 
niet voorgelegd. Wij weten echter, 
dat in de Belgische regering, in het 
Belgische parlement en in de 
christen-democratische partij 
momenteel over deze zaak wordt 
gediscussieerd en dat de Belgische 
regering het op prijs heeft gesteld 
het oordeel van de bondgenoten te 
horen alvorens een beslissing te 
nemen. Nogmaals, in dat kader heeft 
het gesprek plaatsgevonden. 

De heer De Vries (PvdA): Maar u 
hebt in Brussel dus niet geïnformeerd 
naar de aanleiding voor de Belgische 
regering om tot deze consultatie over 
te gaan, behalve dan de partijpolitieke 
problemen? 

Minister Van den Broek: Omdat ik 
niet direct aanleiding heb om te 
veronderstellen, dat heel specifieke 
veiligheidspolitieke overwegingen 
hier een rol spelen alswel een 
herleefde discussie bij het naderen 
van een plaatsingsdatum. 

De heer De Vries (PvdA): U denkt 
dus, dat het partijpolitiek is! 

Minister Van den Broek: Ach, 
mijnheer De Vries, noemt u het zoals 
u het noemen wil. Het feit dat de 
Belgische regering deze zaak zeer 
serieus neemt, blijkt wel uit de 
procedure die zij heeft gevolgd. Er 
wordt zeker niet licht aan getild. 

De heer De Vries (PvdA): Hebt u, 
toen u de Belgische regering van 
raad en advies diende ... 

Minister Van den Broek: Desge-
vraagd ja! 

De heer De Vries (PvdA): ... desge-
vraagd - u kende natuurlijk ook de 
achtergronden van die problemen uit 
eigen ervaring; men zal dus goed 
naar u hebben geluisterd - toen 
ook overwogen om te vragen 
waarom de Belgische regering het 
niet net zo zou doen als wij en 
waarom zij ook niet een ultimatum 
aan de Sovjets stelt? Of hebt u 
gezegd, dat dit uniek voor Holland is 
en dat de Belgische regering haar 
eigen weg moet zoeken, liefst 
helemaal volgens het NAVO-schema? 

Minister Van den Broek: Voorzitter, 
als de Belgische en Nederlandse 
positie van het begin af dezelfde was 
geweest, was dat misschien een heel 
lucide oplossing geweest. Maar dat 
was niet zo. 

De heer De Vries (PvdA): En dat is 
ook niet ter sprake gekomen? 

Minister Van den Broek: Uiteraard 
niet, want de situatie was niet 
vergelijkbaar! 

De heer De Vries (PvdA): Vindt u 
eigenlijk niet, dat u met uw eigen 
besluit volstrekt ongeloofwaardig 
wordt als u niet bereid bent om het 
bij onze zuiderburen te bepleiten? 

Minister Van den Broek: Neen, 
Voorzitter, dat vind ik geenszins. De 
heer De Vries miskent daarmee de 
betekenis en de inhoud van het 
1-juni-besluit. Dat is er nooit op 
gericht geweest - zoals door de 
minister-president een aantal malen 
in debatten hier in de Kamer is 
verwoord - om andere bondgenoten 
te bewegen tot het aangaan van een 
moratorium. Ik heb u toch ten 
aanzien van het standpunt van het 
kabinet over een moratorium 
duidelijkheid verschaft. Dat zou het 
wel betekenen, wat u voorstelt! 

De heer De Vries (PvdA): Het is 
maar goed, dat de heer Tindemans u 
niet heeft gevraagd over de veiligheids 
politieke achtergrond van uw 
besluit! 

Minister Van den Broek: Nou ja, 
voorzitter, ik weet niet of de heer 
Tindemans voordat hij mij in vervolg 
spreekt, eerst de heer De Vries wil 
consulteren. Ook dat staat hem vrij, 
want het is een soevereine bewinds-
man in dat opzicht. 

De heer De Vries (PvdA): Dat zou 
hem uit zijn problemen helpen! 

Minister Van den Broek: Misschien 
dat u eens contact met hem kunt 
zoeken, ongevraagd! 

Mijnheer de Voorzitter! Alvorens 
nog in te gaan op het strategische 
defensie-initiatief is het misschien 
goed nog eens te herhalen wat ik ook 
in de publiciteit heb gezegd over de 
invloed van de te hervatten onderhan-
delingen op het Nederlandse 1-juni-
besluit. 

U heeft daarover ook reeds 
uitspraken gehoord uit de mond van 
de minister-president, erop neerko-
mende dat het Nederlandse 1 -juni-be-
sluit door de te hervatten onderhan-
delingen in Genève niet wordt 
aangetast. Het Nederlandse 1-juni-
besluit wordt op 1 november 
operationeel. Zoals u weet is bij dat 
1 juni-besluit in feite ook de moge-
lijkheid opengehouden dat op 1 
november al een akkoord zal zijn 
bereikt. Ik zeg u nogmaals dat het 
uitzicht daarop mij wat overoptimis-
tisch lijkt, maar laten wij vooral niets 
uitsluiten. 

Aangezien het 1-juni-besluit zowel 
voorziet in het geval dat Genève al 
resultaat heeft opgeleverd, namelijk 
dat er een akkoord is bereikt, alswel 
in wat de criteria zullen zijn in geval 
er geen akkoord is bereikt, blijkt 
duidelijk dat de Genève-onderhande-
lingen als zodanig geen directe 
invloed hebben op het Nederlandse 
1 -juni-besluit. 

Mijnheer de Voorzitter! Er wordt 
veel gediscussieerd over het strategi-
sche defensie-initiatief. Vrijwel alle 
fracties hebben in hun eerste termijn 
de ruimte-problematiek aangeroerd. 
Het spreekt vanzelf dat deze proble-
matiek ook de Nederlandse regering 
bezighoudt. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Engwirda heeft in zijn inbreng 
verwezen naar een eerder door hem 
ingediende motie, waarin de regering 
om bepaalde initiatieven op dit punt 
werd gevraagd. In antwoord daarop 
zou ik willen zeggen, dat in de 
commissie voor ontwapening in 
Genève Nederland suggesties heeft 
gedaan voor de wapenbeheersing 
met betrekking tot anti-satellietwa-
pens en zich heeft ingezet - helaas 
tot dusver zonder succes - voor de 
instelling van een werkgroep binnen 
het kader van de commissie voor 
ontwapening in Genève die zich met 
de ruimteproblematiek zou bezighou-
den. 

In de NAVO waar de intensieve 
discussie over zowel anti-satelliet-
als anti-raketsystemen wordt 
gevoerd, gebeurt dat mede op basis 
van een door Nederland ingediend 
vertrouwelijk werkdocument. Daar is 
al eens eerder melding van gemaakt 

Tweede Kamer 
31 januari 1985 NAVO 2947 



Van den Broek 

in deze Kamer. Daarnaast hebben wij 
natuurlijk ook in bilaterale zin zowel 
met Europese bondgenoten als met 
de Amerikanen hierover gesproken. 
Aan deze opsomming van activiteiten 
zou ik dan nog de plannen kunnen 
toevoegen met de gereactiveerde 
WEU, waar men de mogelijkheid 
openhoudt dit onderwerp ook in de 
discussies te betrekken. Naar mijn 
mening ligt nader WEU-overleg over 
de ruimteproblematiek - juist ter 
versterking van de Europese inbreng 
in de NAVO-discussie - in de rede. 

Voorzitter! Bij een beoordeling van 
het Amerikaanse strategische 
defensie-initiatief moet men het feit 
betrekken, dat het gaat om een 
onderzoeksprogramma voor de lange 
tot zeer lange termijn. De uitkomst 
van dit onderzoek is op dit moment 
uiteraard nog volkomen onzeker. Het 
is ook zeer de vraag of de meer 
ambitieuze varianten van dit initiatief 
die wel worden genoemd haalbaar en 
betaalbaar zullen blijken. Ook de 
Sovjet-Unie verricht onderzoek naar 
deze defensieve technologie. 

Als wij spreken over research, dan 
is dit geen activiteit die zich leent 
voor wapenbeheersingsafspraken en 
is in het ABM-verdrag dan ook 
uitdrukkelijk buiten beschouwing 
gelaten. Wel is het zaak - dat is ook 
de overtuiging van de Nederlandse 
regering - om de mogelijke conse-
quenties kritisch te toetsen. Daarbij 
dienen inderdaad criteria te worden 
gehanteerd, zoals door de geachte 
afgevaardigde de heer Voorhoeve 
zijn genoemd, die sprak over stabili-
teit, wapenbeheersing en veiligheid. 
Worden die wel of niet bevorderd of 
bedreigd bij een dergelijke ontwikke-
ling? 

De gedachte van een defensief 
systeem in plaats van een offensief 
systeem zal op het oog aanspreken. 
Ook het feit dat wij dan vermoedelijk 
spreken over niet-nucleaire systemen 
in plaats van over nucleaire systemen 
zou men als een pluspunt kunnen 
zien. 

Beziet men echter de mogelijke 
gevolgen van vooral de meer 
omvattende vormen van verdediging 
tegen raketten, dan blijft het zeer de 
vraag of deze de toets aan de zoeven 
genoemde criteria zullen kunnen 
doorstaan. Een poging bij voorbeeld 
om tot een meer perfecte raketverde 
diging te komen, zou een wedloop 
tussen offensieve en defensieve 
systemen kunnen ontketenen met 
alle destabiliserende gevolgen van 
dien. Hierop is door Nederland ook 

nog tijdens het NAVO-overleg 
afgelopen december, duidelijk 
gewezen. 

De heer Frinking heeft naar 
aanleiding van een artikel van Henry 
Kissinger gesproken over de meer 
beperkte vormen van SDI. Wi j weten 
dat er inderdaad onderscheid kan 
worden gemaakt tussen antiraketver-
dediging die in beginsel het gehele 
eigen grondgebied afschermt en 
systemen die alleen beogen elemen-
ten van de eigen strijdkrachten tegen 
een verrassingsaanval te beschermen. 
Daarbij kan gedacht worden aan 
ICBM, silo's en dergelijke. Mijn 
collega van Defensie zal hierop nader 
ingaan. 

De heer Frinking heeft hierbij de 
gedachte geopperd om SDI als een 
soort van hefboom te benutten om 
de Sovjet-Unie tot wapenbeheer-
singsafspraken te bewegen. Het is 
stellig duidelijk dat de Sovjet-Unie 
zeer geïnteresseerd is in deze 
problematiek en een zekere beducht-
heid heeft voor het grotere technolo-
gische potentieel van de Verenigde 
Staten zowel op anti-raket- als 
anti-satellietgebied. 

Daarbij moet worden opgemerkt 
dat volgens onze inlichtingen op dit 
moment de Sovjets de enigen zijn die 
zowel een anti-raketsysteem als een 
anti-satellietsysteem operationeel 
hebben. Daarbij komt en dit moet 
ook bij deze afweging worden 
betrokken, dat zowel de Verenigde 
Staten als Europa bezorgd zijn over 
de destabiliserende overmacht van 
de op het land gestationeerde 
raketten die de Sovjet-Unie de 
afgelopen jaren heeft opgebouwd. 
De belangstelling voor defensieve 
systemen kan moeilijk gezien worden 
los van offensieve systemen waarte-
gen zij nu eenmaal bescherming 
beogen te bieden. Dat duidt weer op 
de samenhang waarover ik al eerder 
ten aanzien van de fora sprak. 

De thans overeengekomen bredere 
onderhandelingsopzet biedt de 
mogelijkheid om de wederzijdse 
prioriteiten in hun onderlinge 
verband te beschouwen. Ook hier is 
een caveat, een waarschuwend 
woord op zijn plaats. Wij moeten 
gezamenlijk trachten te voorkomen in 
het bondgenootschap, dat de 
ruimteproblematiek die volop in 
discussie is - dat is ook goed, het 
mag ook een kritische discussie zijn -
uitgroeit tot een splijtzwam in de 
transatlantische betrekkingen of 
tussen de Europese bondgenoten 
onderling. 

Wij willen er sterk voor pleiten om 
in ieder geval een intensieve, 
continue discussie in NAVO-verband 
daarover te houden. De discussie die 
thans wordt gevoerd, moet intensief 
voortgezet worden. Zowel de 
militaire ontwikkelingen als zodanig 
als het verloop van de onderhande-
lingen moet zeer nauwgezet gevolgd 
worden. Dat is uitdrukkelijk door de 
Verenigde Staten toegezegd, zowel 
voor als na de gesprekken in Genève 
in januari. 

De heer De Vries (PvdA): Voorzitter! 
De minister heeft zoeven de vragen 
die de heer Voorhoeve in december 
gesteld heeft, goede vragen genoemd. 
De heer Voorhoeve was bij die 
gelegenheid de mening toegedaan 
dat hij wel een jaar of tien nodig zou 
hebben om die vragen goed te 
kunnen beantwoorden. Als de 
Westeuropese regeringen er net zo 
lang over zullen doen, zal het een 
illusie zijn om te proberen die 
ontwikkelingen in de ruimte nog te 
voorkomen. Heeft de minister met 
zijn Europese collega's, die zich 
publiekelijk hebben uitgelaten over 
deze zaak, een soort streefdatum 
vastgesteld waarop zij een opinie 
zouden moeten hebben over wat wel 
of niet wenselijk is? 

Minister Van den Broek: De 
Europese landen zullen vermoedelijk 
niet de landen zijn die de research 
zullen plegen. Het gaat immers 
uitsluitend en alleen om het onder-
zoeksstadium. In het algemeen wordt 
aangenomen dat de fase van het 
onderzoek vier a zes jaar in beslag zal 
nemen. Er is ook gezegd dat het 
ABM-verdrag op zichzelf research 
niet verbiedt. De kans dat het 
onderzoek wordt voortgezet, lijkt mij 
waarschijnlijk. Te meer nu het gaat 
om systemen waarbij alleen de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie 
aan het onderzoek werken, lijkt het 
mij belangrijk dat wij niet overhaast 
met een eindconclusie op dit punt 
komen. 

Ik kan de Kamer niet precies 
zeggen op welke moment alle voor-
en nadelen in afweging zullen kunnen 
worden genomen. Ik denk ook dat 
het zinvol is om, met handhaving van 
de zeer kritische vragen die ik eerder 
heb geformuleerd en met het blijven 
aangeven van de risico's die in deze 
ontwikkeling zitten, ervoor te zorgen 
dat wij met name met de Verenigde 
Staten in gesprek blijven over deze 
materie. 

Stel dat Europa nu zou zeggen: wij 
hebben onze eindconclusies al 
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getrokken; voor ons is dit een 
destabiliserend systeem en wij 
vinden dat van elk onderzoek op dit 
gebied nu moet worden afgezien. 
Dan zal dat nog niet gebeuren. De 
ontwikkeling op het gebied van 
research, die zich ook niet voor 
wapenbeheersingsafspraken leent, 
zal gewoon voortgaan. 

Nogmaals, met handhaving van 
deze kritische kanttekeningen, zou ik 
er zelf de voorkeur aangeven dat de 
discussie binnen het bondgenoot-
schap over dit onderwerp intensief 
wordt gevoerd. Daarbij houd ik mij 
ook vast aan de uitdrukkelijke 
Amerikaanse toezegging, dat de 
consultaties met de Europese 
bondgenoten zich niet zullen beperken 
tot de op dit moment in het centrum 
van onze belangstelling staande 
middellange afstandswapens, maar 
zij zich ook wel degelijk zullen 
uitstrekken tot deze ruimteproblema-
tiek en dat men daarover ook met 
ons wenst te discussiëren. 

De heer De Vries (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Nu is het expliciet de 
bedoeling van de Sovjet-Unie en van 
de Verenigde Staten, althans volgens 
het communiqué, om een wapenwed-
loop in de ruimte te voorkomen. 
Vindt de minister het niet illusoir om 
nu te zeggen: laten wij nog eens 5 a 
10 jaar doorgaan en kijken of het iets 
kan worden en daarna bezien of 
ongewenste ontwikkelingen kunnen 
worden voorkomen? Streeft ook de 
Nederlandse regering er niet naar 
deze ontwikkeling zo snel mogelijk af 
te breken? 

Minister Van den Broek: Mijnheer 
de Voorzitter! Dat klinkt attractief. 
Gelet op de discussie die hierover 
aan de gang is, lijkt het mij echter 
buitengewoon voorbarig nu al de 
eindconclusie te trekken dat hetgeen 
de heer De Vries schetst de inzet 
moet zijn, nog daargelaten - de heer 
De Vries zal het op dit punt met mij 
eens zijn - dat het hierbij om een 
onderzoeksfase gaat waarin wapen-
beheersingsafspraken niet verifieer-
baar of controleerbaar zijn te maken. 
Ik heb er dus op dit moment meer 
behoefte aan, de intensieve discussie 
hierover voort te zetten. 

De heer Frinking (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb nog één 
aanvullende vraag. Ik kan mij 
voorstellen dat de minister zich nauw 
verbonden voelt met zijn Europese 
collega's en dat hij zich met name 
nauw verbonden voelt met zijn 

Franse en Engelse collega's. Zij zullen 
zich moeten afvragen of met deze 
ontwikkelingen hun eigen kernmach-
ten niet op een geweldige manier op 
de tocht komen te staan. 

Men kan zich bij dit soort ontwik-
kelingen natuurlijk ook voorstellen 
dat de research-activiteiten niet met 
zeer grote snelheid worden ontwik-
keld, zodat de hefboomfunctie naar 
de onderhandelingen toe wel blijft 
bestaan, maar dat de uiteindelijke 
uitkomst pas op zeer lange termijn 
zichbaar wordt, zodat de Europese 
landen hierop ook beter kunnen 
inspelen. Is dit voor de genoemde 
twee landen niet een argument om 
toch met wat meer kracht dan 
misschien verwacht zou mogen 
worden, bij voorbeeld samen met 
Nederland, zich tot de Amerikanen te 
wenden en daarbij een minder grote 
snelheid in de research-activiteiten te 
bepleiten? 

Minister Van den Broek: Mijnheer 
de Voorzitter! Hetgeen de heer 
Frinking zegt, is juist. Zowel aan 
Franse als aan Britse zijde zijn 
kritische uitlatingen gedaan. Het 
gestelde geldt echter niet alleen voor 
de landen met een eigen kernmacht. 
Europa in bredere zin dient ook in 
deze materie te zijn geïntereseerd. 
Het ontwikkelen van een dergelijk 
systeem kan namelijk effecten 
hebben op het totale strategische 
concept. Mijn collega van Defensie 
zal hierop nog wel terugkomen. 

Het zal de Kamer echter bekend 
zijn dat de Britse eerste minister naar 
de Verenigde Staten is geweest en 
daarna een uitspraak op dit punt 
heeft gedaan. Zij heeft bij die 
uitspraak wel vraagtekens geplaatst. 
Het gaat hierbij echter om een 
ontwikkeling die in een onderzoeks-
stadium verkeert. Daarover zullen 
geen bindende afspraken te maken 
zijn. Daarom gaf ook zij er de 
voorkeur aan hierover een intensieve 
discussie met de Amerikanen in het 
bondgenootschap te blijven voeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik denk ook 
- dat is misschien buitengewoon 
pragmatisch geredeneerd - dat als 
wij op dit moment onze eindconclusies 
al klaar zouden hebben, wij daardoor 
als het ware de Amerikanen provoce-
ren om te zeggen: goed, dan doen 
wij het zelf; dan is dit onderwerp wat 
de Europees-Amerikaanse consulta-
ties betreft van de agenda geschrapt. 
De Amerikanen zouden dan de 
discussie over dit onderwerp kunnen 
sluiten, want de eindconclusie van 
Europa staat vast. Ik dacht echter 
niet dat het al zo ver is. 

Ik herhaal nog maar een keer, met 
alle kritische kanttekeningen die ik 
heb opgesomd en met alle voorwaar-
den waaraan een systeem, waarvan 
de realisering nog onzeker is, zou 
moeten voldoen, het op dit moment 
eenvoudig te vroeg is over dit 
onderwerp een eindconclusie te 
trekken. Dat is overigens ook het 
standpunt van de Britse regering. 

Voorzitter! Ik ga heel kort in op de 
kwestie van de anti-satellietwapens. 
Deze heeft namelijk raakvlakken met 
de anti-raketsystemen, zeker als wij 
dit op de langere termijn bekijken. 
Ook op dit punt bestaan risico's. Veel 
anti-raketsystemen kunnen namelijk 
als zodanig ook satellieten uitschake-
len. Het is daarom van belang dat 
beide vraagstukken in het kader van 
de breed op te zetten onderhandelin-
gen zullen worden besproken. 

De heer Wagenaar (RPF): Ik heb 
even afgewacht of de minister nog 
zou ingaan op de vraag die ik in 
eerste termijn over SDI gesteld heb. 
Ik heb de regering gevraagd of de 
ontwikkeling van deze technologie 
ons er nu niet toe zou moeten 
brengen om wapenbeheersing niet te 
zien als een doelstelling, doch als 
een te toetsen middel, een instrument 
en of wij niet moeten beoordelen, 
staande voor deze nieuwe ontwikke-
ling, of wij te maken hebben met de 
vraag of wij een technologische 
voorsprong zouden kunnen benutten 
ten behoeve van wapenbeheersing. 
Ik heb hier eigenlijk nog geen 
antwoord op gekregen. 

Minister Van den Broek: Voorzitter! 
Ik interpreteer de vraag van de heer 
Wagenaar of het nu niet mogelijk is 
om een zekere technologische 
voorsprong te benutten voor wapen-
beheersing, als volgt. Als je straks in 
staat blijkt te zijn om een volledige 
overschakeling te maken van 
offensieve naar defensieve systemen, 
is dat dan op zichzelf geen positieve 
weg? Ik heb de pluspunten, maar ook 
een groot aantal minpunten opge-
somd. Ik heb gezegd dat ik op dit 
moment, gezien de discussie die 
daarover aan de gang is en gezien de 
fase waarin het onderzoek verkeert, 
geen eindoordeel kan geven. 

Als straks namelijk zou blijken dat 
die prachtige technologische 
ontwikkelingen een aantal neveneffec-
ten met zich brengen waarvan het 
nadeel groter is dan het voorstel - ik 
zeg nogmaals dat ik mij op dit 
moment niet in staat acht om die 
afweging te maken - dan moet je, 
hoe hoogwaardig die technologie 
ook is, deze op dat moment afwijzen. 
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De heer Wagenaar (RPF): Voorzitter! 
Dat vraag ik niet. Ik vraag niet of de 
minister nu een eindafweging maakt, 
maar of Nederland of de Europese 
bondgenoten van oordeel zijn dat de 
Verenigde Staten door moeten gaan, 
eventueel gesteund door de Europese 
bondgenoten, met research en 
ontwikkeling van deze ruimtetechno-
logie. 

Minister Van den Broek: Voorzitter! 
De geachte afgevaardigde draait in 
feite de vraag van de heer De Vries 
om. De heer De Vries vroeg of ik niet 
vond dat wij tegen de Verenigde 
Staten moesten zeggen dat zij dat 
niet moesten doen. De heer Wagenaar 
vraagt of ik niet vind dat wij tegen de 
Verenigde Staten moeten zeggen dat 
zij dit wel moeten doen. Om een 
dergelijk advies te geven zou je graag 
een wat meer gefundeerd oordeel 
hebben over alle voor- en nadelen 
die eraan vastzitten. Dit lijkt mij op 
zichzelf intellectueel toch wel te 
volgen. 

De heer Wagenaar (RPF): Dat is nu 
precies Europees. 

Minister Van den Broek: Voorzitter! 
Als dat typisch Europees is, dan 
schaam ik mij daar niet voor. 

Ik wijd ook een enkel woord aan de 
conventionele wapenbeheersing. 
Nucleaire wapenbeheersing is 
weliswaar buitengewoon belangrijk, 
maar het spreekt vanzelf dat ook 
Nederland zich zal blijven inzetten 
om in de andere fora waarin de 
conventionele wapenbeheersing aan 
de orde is, actief te blijven. Ik denk 
hierbij meer in het bijzonder aan de 
Europese ontwapeningsconferentie, 
de MBFR-besprekingen en de 
besprekingen in Genève waarbij de 
chemische wapens aan de orde zijn. 
Wat de EOC betreft, is volgens mij in 
ieder geval vooruitgang geboekt. 

Er is eindelijk overeenstemming 
bereikt over de werkstructuur. Er zijn 
twee werkgroepen geïnstalleerd. De 
ene daarvan houdt zich bezig met het 
bespreken van de mogelijkheden om 
aankondigingen overeen te komen 
met militaire oefeningen en het 
uitnodigen van waarnemers. De 
andere richt zich meer op de moge-
lijkheden tot uitwisseling van 
informatie en beperking van bepaalde 
militaire activiteiten en meer in het 
algemeen op onderwerpen zoals een 
herbevestiging van het niet gebruiken 
van geweld. Men heeft gisteren of 
eergisteren kunnen vernemen dat op 
dat punt weer een concept-verdrag 

door de Oostbloklanden in Stockholm 
op tafel is gelegd. Dat bevat weer 
een zogenaamd non-agressiepact en 
een no-first-use-verklaring. 

Ik behoef daarop nu niet verder in 
te gaan. De opvattingen van de 
regering daarover zijn bekend. Ik ben 
van mening dat deze zaken en dus 
ook de voorstellen van het Oostblok 
serieuze studie verdienen, maar dat 
ze, declaratoire uitspraken als het in 
feite zijn, niet in de plaats kunnen 
treden van het meer concrete 
vertrouwenwekkende pakket maatre-
gelen dat door het Westen aan het 
Oostblok is voorgelegd. 

Wat betreft de MBFR inzake de 
troepenreducties kan ik opmerken 
dat de desbetreffende discussie - dat 
kan ook wel na tien jaar onderhande-
len - wat concreter inhoud heeft dan 
momenteel de discussie in Stockholm 
heeft. Dat is voor mij ook de reden 
om het geen aantrekkelijke gedachte 
te vinden, althans op dit moment, 
aan een zekere samenvoeging van 
die twee te denken. Ik ben het wel 
met de heer Frinking eens dat, zoals 
destijds bij de opzet van de EOC is 
voorzien, in een latere fase typische 
wapenbeheersingsvoorstellen zouden 
kunnen worden ingebracht. Op dit 
moment is men daar nog geenszins 
aan toe. 

De heer Frinking (CDA): Ik heb niet 
gezegd dat die samenvoeging 
noodzakelijk is. Ik geef toe dat er 
twee fasen zijn. Ik heb bedoeld te 
zeggen dat, doordat men accepteerde 
dat de EOC startte, de MBFR op 
zichzelf ondergraven werd omdat er 
een nieuw belangstellingsveld was en 
de MBFR nog geen voortgang had 
geboekt. 

Minister Van den Broek: Dat is niet 
hetzelfde; dat is niet het resultaat 
van het op gang komen van de 
Europese ontwapeningsconferentie. 
De heer Frinking kent de MBFR-pro-
blematiek met de verificatie- en 
data-discussie waarop de zaak 
vastligt. Op dit moment is men in 
afwachting van een officiële reactie 
van het Oostblok op nadere Westerse 
voorstellen die zijn gedaan. Een 
integratie op dit moment zou 
betekenen dat twee wat onvergelijk-
bare eenheden in elkaar worden 
geschoven. 

De heer Frinking (CDA): Inderdaad, 
maar zo heb ik het ook niet bedoeld. 

Minister Van den Broek: Goed, dan 
staak ik mijn beantwoording op dat 
punt. 

Mijnheer de Voorzitter! Verminde-
ring van conventionele en nucleaire 
wapens is heel belangrijk. Wij mogen 
zeker niet vergeten wat er verder bij 
voorbeeld in het kader van het 
CVSE-proces te doen is aan verbete-
ring in de Oost-West-relatie. Ik denk 
daarbij aan het blijven opkomen voor 
het respect voor de mensenrechten, 
het trachten te bevorderen van meer 
culturele samenwerking, menselijke 
contacten en dergelijke. Ik volsta met 
te wijzen op een aantal belangrijke 
conferenties die in deze context in 
het komende jaar aan de orde zijn: in 
Ottawa midden van dit jaar en in 
Boedapest omstreeks dezelfde tijd. 
Het gaat om twee CVSE-conferenties, 
de één voor mensenrechten en de 
ander voor cultuur. 

Daarnaast is het de bedoeling dat 
de CVSE-landen op 1 augustus op 
politiek niveau vertegenwoordigd 
zullen zijn bij de herdenking van het 
tienjarig bestaan van de slotacte van 
Helsinki. Het is alleszins duidelijk dat, 
wanneer wij aan wapenbeheersing 
denken, dat niet de enige factor is 
die de Oost-West-relatie bepaalt, 
hoe belangrijk die factor ook is. Juist 
ook op het gebied van menselijke 
contacten, mensenrechten, economi-
sche en culturele samenwerking en 
politieke consultaties kunnen ook de 
kleinere landen hun bijdrage leveren 
aan een verbetering van het Oost-
West-klimaat. Daarin passen ook de 
bilaterale contacten. Zelf heb ik het 
voornemen om de DDR dit jaar te 
bezoeken. Ik verwacht de Hongaarse 
ambtgenoot op bezoek. 

Wat het bezoek van mijn collega 
uit de Sovjet-Unie betreft, merk ik 
het volgende op. Hij heeft mij tijdens 
mijn verblijf bij de Algemene Verga-
dering van de VN in New York in 
september jongstleden gezegd graag 
bereid te zijn naar Nederland te 
komen. Wij hebben daarover toen 
datumvoorstellen gedaan voor de 
maand februari, net overlopend naar 
maart. Die data bleken mijn collega 
niet te schikken. Vervolgens hebben 
wij gevraagd of de heer Gromyko zelf 
een aantal datumvoorstellen wilde 
doen. Zodra wij die voorstellen 
ontvangen, zal ik die met grote 
welwillendheid bekijken; wij zullen er 
alles aan doen om te proberen de 
agenda's daarnaar te schikken. Op 
dit moment is het initiatief wat dat 
betreft bij de collega uit de Sovjet-
Unie. 

De heer Frinking (CDA): Maar los 
daarvan ziet u hem toch op 1 
augustus bij de CVSE herdenking. 
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Minister Van den Broek: Als hij 
tenminste ook voornemens is, die 
herdenking bij te wonen. Afgezien 
van de bilaterale contacten in de 
diverse hoofdsteden benutten wij de 
internationale conferenties, met 
name de VN en CVSE, om met de 
partners uit het Oostblok contact te 
hebben. Wij zullen dat ook zeker 
blijven doen. Een gesprek en marge 
van een conferentie met een drukke 
agenda voor bilaterale gesprekken is 
echter iets anders dan een officieel 
bezoek. Bij het laatste kan men a tête 
reposée overleg plegen. 

De heer Engwirda (D'66): Het 
bezoek was bedoeld - de Kamer had 
daarop ook sterk aangedrongen - om 
uitleg te geven van het 1 -juni-besluit. 
Wordt het bezoek voor geruime tijd 
uitgesteld, dan rijst bij mij de vraag 
wat er bij de Sovjet-Unie achter zit. 
Heeft de heer Gromyko het werkelijk 
zo druk of is hij niet geïnteresseerd in 
het Nederlandse besluit? Heeft u 
enige indicaties, bij voorbeeld uit het 
diplomatieke verkeer, van de werke-
lijke reden? 

MinisterVan den Broek: Speculaties 
over hetgeen collega Tindemans 
denkt vind ik al moeilijk, laat staan 
over datgene wat de heer Gromyko 
op dit punt precies beweegt. Ik ga er 
nog steeds van uit - ik heb geen 
aanleiding om er anders over te 
denken - dat het agendaproblemen 
zijn. Toen bleek dat de voorgestelde 
data de heer Gromyko niet schikten 
heb ik dan ook onmiddellijk aan hem 
gevraagd, voorstellen te doen. Ik 
wacht op die reactie. 

De heer Engwirda weet dat ik na 
het 1 -juni-besluit een lange brief aan 
de heer Gromyko heb gestuurd met 
het besluit en een toelichting daarop. 
Sinds die tijd heb ik hem in New York 
of elders gesproken. Ook bij die 
gelegenheid heb ik stilgestaan bij het 
1 juni besluit. 

Alle afgevaardigden hebben 
gesproken over de WestEuropese 
Unie en de voornemens om dat 
forum te reactiveren om te komen tot 
een krachtige en meer coherente 
inbreng van Europa in het NAVO-over-
leg. Ik heb al eerder gezegd, dat 
binnen de Westerse veiligheid, die 
wij als ondeelbaar beschouwen, 
onmiskenbaar sprake is van een 
eigen Europese dimensie. Het kan nu 
eenmaal niet worden ontkend, dat de 
breuklijn tussen West en Oost door 
Europa loopt en niet elders en dat de 
spanningen tussen Oost en West in 
Europa directer worden ervaren dan 
elders. 

Betere herkenbaarheid van een 
Europese rol kan evenzeer van 
belang zijn voor het behoud van de 
steun in de samenleving voor de 
NAVO en voor de bereidheid, de 
nodige defensie-inspanning op te 
brengen. Dat heeft te maken met de 
indruk die zou kunnen ontstaan dat 
alleen de Verenigde Staten in het 
bondgenootschap de dienst uitmaken 
en dat Europa maar heeft te volgen. 
Als die indruk al zou ontstaan, moet 
hij worden weggenomen en als hij 
niet ontstaat, moet hij worden 
vermeden. Ik denk dat het overleg in 
de WEU daaraan een bijdrage kan 
leveren. 

De volgende reden voor de 
reactivering is dat er aanleiding 
bestaat voor het sterker markeren 
van de Europese medeverantwoorde-
lijkheid voor de westelijke verdediging 
en veiligheid tegenover de Amerikaan-
se bondgenoot. Ik wijs op de 
discussies in het Amerikaanse 
Congres en de Senaat, het Nunn-
amendement en enkele decenniën 
geleden het Mansfield-amendement. 

Om al deze redenen voelen de 
Europese partners de behoefte om 
de standpunten meer op elkaar af te 
stemmen. De Europese Politieke 
Samenwerking heeft zich daarvoor 
tot dusver niet geleend. Wi j zijn er 
eigenlijk niet in geslaagd, de voorne-
mens van het Genscher Colombo-
plan wat dit betreft concreet in te 
vullen en uit te voeren. 

Voor alle zekerheid en ter vermijding 
van elk misverstand herhaal ik, dat de 
herleving van de WEU niet is bedoeld 
als startpunt voor een eigen onafhan-
kelijke defensie en dat de WEU niet 
wil en niet kan treden in de plaats 
van de NAVO, die uiteindelijk het 
fundament blijft van onze veiligheid. 

Ik ben het met de heer Engwirda 
eens dat de samenwerking met de 
Verenigde Staten op het gebied van 
de veiligheid onontbeerlijk blijft en 
dat van een Europese Alleingang dan 
ook geen sprake kan zijn. De politieke, 
militaire, economische en financiële 
redenen die zich verzetten tegen een 
onafhankelijke Europese defensie zijn 
hier meermalen besproken. 

Naar aanleiding van een vraag van 
de heer Schutte wil ik zeggen dat wij 
uitdrukkelijk van opvatting zijn dat de 
WEU zich niet mag ontwikkelen tot 
een Europees blok binnen het 
bondgenootschap. De NAVO landen, 
die geen lid zijn van de WEU zullen 
stelselmatig van de sprekingen in het 
kader van de WEU op de hoogte 
worden gehouden. De gehele 
inspanning is en blijft gericht op een 

versterking van de alliantie in haar 
geheel. 

De heren Blaauw en Frinking 
hebben gevraagd of de WEU-operatie 
niet voornamelijk het dienen van 
Franse belangen beoogt. Frankrijk 
participeert immers niet in de 
militaire structuur van de NAVO en 
zou, zo suggereerden zij, daarvoor 
well icht compensatie wensen te 
zoeken in de West-Europese Unie. 

Uit mijn eerdere opmerkingen 
moge blijken dat herleving van de 
West-Europese Unie naar Nederland 
se opvattingen een andere en veel 
bredere doelstelling dient. Frankrijk 
vervult, wellicht meer dan in vroegere 
jaren, een spilfunctie in het versterken 
van de Europese samenwerking, 
waarbij aan de Frans-Duitse samen-
werking om historische redenen een 
bijzondere betekenis wordt toege-
kend. De militaire samenwerking 
heeft daarbij weliswaar een eigen 
plaats, maar vindt haar duidelijke 
begrenzing in de diepgewortelde 
Franse behoefte om de onafhankelijk-
heid van de Franse defensie in stand 
te houden. Ik verwijs naar de 
uitspraken van generaal De Gaulle en 
naar de gang van zaken rond de 
mislukking van de Europese Defensie-
gemeenschap in 1954. 

Deze benadering lijkt herbevestigd 
te worden door de afhoudende 
Franse reactie op de voorstellen van 
ex-bondskanselier Schmidt voor een 
gezamenlijke Frans-Duitse extra 
conventionele inspanning om de 
afhankelijkheid van de troepen van 
de Verenigde Staten in Europa te 
verminderen. Ik acht de Franse 
belangstelling voor de WEU dan ook 
eerder te verklaren uit politieke dan 
uit strikt militaire motieven met 
betrekking tot het veiligheidsbeleid. 
Ik zie dan even af van de samenwer 
king op het gebied van het defensie-
materieel, die in de WEU ook een 
plaats zou kunnen krijgen. Die mag 
dan weer niet de samenwerking in de 
IEPG doorkruisen. 

De rol die de heer Blaauw heeft 
geschilderd voor de WEU Assemblee 
onderschrijf ik graag, vooral op het 
gebied van een grotere bewustwor 
ding van de veiligheidsproblemen en 
van de bijdrage die Europa daaraan 
moet leveren. 

Mevrouw Brouwer heeft nog een 
opmerking gemaakt over de opheffing 
van de resterende beperkende 
bepalingen op de produktie van 
conventionele wapentypes in de 
Bondsrepubliek. Dat heeft aan haar 
een negatieve reactie ontlokt en het 
heeft haar zelfs bewogen tot het 
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indienen van een motie, waarin de 
steun van de regering aan dit besluit 
wordt afgekeurd. De resterende 
produktiebeperkingen, die exclusief de 
Bondsrepubliek discrimineren, 
moeten, naar mijn mening, reeds 
vele jaren als achterhaald worden 
beschouwd en als in strijd met het 
beginsel van gelijkwaardigheid 
tussen bondgenoten. Er lijkt mij geen 
twijfel aanwezig dat de Bondsrepu-
bliek als democratische staat 
ruimschoots heeft bewezen niet 
alleen een royale bondgenoot te zijn, 
maar ook verankerd te zijn in het 
Westen, zowel in de NAVO als in 
andere fora en gremia en niet in het 
minst in de Europese Economische 
Gemeenschap. 

Ik acht het dan ook onjuist om aan 
de opheffing van deze laatste 
beperkende bepalingen enige 
speciale betekenis toe te kennen. Ik 
vermag dan ook in het geheel niet in 
te zien hoe het opheffen van deze 
beperkingen risico zou opleveren 
voor de stabiliteit van Europa, juist 
omdat die opheffing op zich niets 
verandert aan het militair potentieel 
van het Westen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dat 
de collega van Defensie zo langzamer-
hand het recht heeft aan het woord 
te komen. Ik had nog een aantal 
opmerkingen over de 'out of area-pro-
biematiek' en over enkele vragen die 
daarover zijn gesteld, maar wellicht 
kan ik die in tweede termijn geven 
om wat meer evenwicht in het 
antwoord te creëren. 

De heer De Vries (PvdA): Wij 
hebben vorig jaar de revitalisering 
van de West-Europese Unie meege-
maakt. Wat gebeurt er nu in de 
praktijk? Wordt er nu inderdaad iets 
anders gedaan dan in de jaren dat hij 
ook minister was en wij ook lid van 
de West-Europese Unie waren en 
niemand eigenlijk merkte dat dat 
bestond? 

Min is terVan den Broek: Mijnheer 
de Voorzitter! In de eerste plaats 
wordt er tegenwoordig weer verga-
derd. Afgesproken is dat de ministers 
van Buitenlandse Zaken en van 
Defensie twee keer per jaar elkaar 
zullen ontmoeten De eerste vergade-
ring is achter de rug De volgende 
vindt plaats in april as . 

In de tweede plaats wordt op dit 
moment op het niveau van de 
permanente vertegenwoordigers 
- voor ons is dat de Nederlandse 
ambassadeur in Londen - een 
herstructurering van het secretariaat 

bezien, omdat de bekende commis-
sies van de WEU als zodanig wat 
achterhaalde doelstellingen hebben 
op dit moment. 

In de derde plaats is in Rome 
afgesproken tijdens de vorige 
ministeriële vergadering welke 
terreinen zich primair lenen voor een 
discussie binnen de WEU. Ik heb 
daarbij gesproken over de Oost-West-
relatie, de samenwerking op het 
gebied van defensiematerieel en de 
wapenbeheersing, waaronder de 
ruimteproblematiek. 

Dit alles is in voorbereiding. Ik 
denk dat het zaak is, vooral met de 
herstructurering van het secretariaat 
enige spoed te betrachten, te meer 
omdat daaruit het meer voorbereiden-
de werk zal moeten voortkomen. Op 
dit moment is het duidelijk de 
bedoeling, dat de bijeenkomsten 
meer gericht blijven op overleg 
tussen de diverse WEU-partners dan 
op het bereiken van operationele 
conclusies, waaraan zo duidelijk het 
risico verbonden is, zoals door de 
heer Schutte verwoord, van blokvor-
ming en van irritatie van andere 
NAVO landen die zich er onvoldoende 
bij betrokken voelen. Kortom, er is 
heel wat opgezet. De Nederlandse 
regering is van mening - ik heb dit 
eerder verwoord - dat hieraan actief 
moet worden meegewerkt. 

De heer Van der Spek (PSP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ernstig 
bezwaar tegen de suggestie van de 
minister van Buitenlandse Zaken om 
een gedeelte van zijn antwoord, dat 
hij kennelijk op papier heeft, te 
verschuiven naar de tweede termijn. 
Er kan dan niet op gereageerd 
worden. Bovendien is het argument 
wat curieus: het evenwicht in het 
aantal minuten tussen de minister 
van Devensie en de minister van 
Buitenlandse Zaken. Het ligt dan 
meer voor de hand, dat hij het 
desbetreffende stuk door zijn collega 
laat uitspreken. De regering is toch 
unita sancta, nietwaar? Bovendien 
zou in de tweede termijn dezelfde 
onevenwichtigheid optreden, die nu 
weggemoffeld zou worden. 

Minister Van den Broek: Voorzitter! 
De heer Van der Spek zal nu recht 
worden gedaan. 

De heer Wagenaar (RPF): Mag ik 
daaraan de vraag toevoegen of het 
het voornemen van deze minister is, 
nog een politiek oordeel te geven 
over de motie op stuk nr. 52? Of 
wordt dat gedaan door zijn collega? 

Minister Van den Broek: Dat doet 
de Minister van Defensie. 

Voorzitter! Ik kom thans op 
uitdrukkelijk verzoek van de heer Van 
der Spek te spreken over out-of-area-
aangelegenheden in NAVO- en 
WEU-verband. Allereerst zal ik 
ingaan op zijn vraag over de verhou-
ding van de Rapid-Deployment-Force 
tot de NAVO. De Rapid-Deployment-
Force is een Amerikaanse verantwoor-
delijkheid, zowel wat de oprichting 
en de samenstelling betreft als wat 
de eventuele inzet betreft. In het 
geval van een ernstige crisis elders in 
de wereld die de vitale belangen van 
de l idstaten van de alliantie bedreigt, 
zullen binnen de NAVO consultaties 
plaatsvinden over een beoordeling 
van de situatie. Dit zal met name 
gebeuren wanneer inzet van de RDF 
door de Verenigde Staten wordt 
overwogen. Dit is van belang omdat 
inzet van de RDF de verdediging 
binnen het NAVO-gebied kan 
verzwakken als het Amerikaanse 
eenheden betreft die ook voor de 
verdediging van het NAVO-gebied 
zijn bestemd. 

Bij de inzet van de RDF kunnen in 
voorkomende gevallen ondersteunen-
de faciliteiten worden verleend. Dit 
wordt per land en op ad hoe-basis 
bekeken. In hoeverre daarbij door de 
VS van bestaande faciliteiten in 
l idstaten gebruik zal worden 
gemaakt, zal bij diezelfde consultaties 
worden geregeld. Dan is het duidelijk 
geen kwestie van NAVO-verantwoor-
delijkheid, maar een kwestie van 
elkaar consulteren en bezien welke 
gaten er vallen, waarna er per land 
op ad hoe-basis beslist wordt of 
bepaalde faciliteiten ter beschikking 
moeten worden gesteld en welke 
gaten moeten worden opgevuld. Dit 
zijn even zovele soevereine beslissin-
gen van de afzonderlijke l idstaten. Ik 
wil nog even terugkomen op de 
WEU. 

De heer Van der Spek (PSP): Hoe 
wordt gehandeld in het geval de RDF 
door de Amerikanen elders zou 
worden ingezet ten behoeve van 
specifieke Amerikaanse essentiële 
belangen, die niet de belangen van 
Europese bondgenoten zijn? De 
minister beschrijft alleen de casus 
waarin de RDF voor gezamenlijke 
belangen zal worden ingezet. 

Minister Van den Broek: Indien de 
Rapid Deployment Force zou worden 
ingezet voor een actie in een gebied 
waarvan het verband met de veiligheid 
van de alliantie als totaal niet kan 
worden gelegd en indien daarvoor 
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eenheden zouden worden gebruikt 
die normaal voor inzet in NAVO-ge-
bied bestemd zijn, neem ik aan dat 
diezelfde consultaties moeten 
plaatsvinden. Wat de reactie van de 
aangesproken landen dan zal zijn, 
weet ik niet, maar ik neem aan dat 
elke onttrekking van eenheden aan 
het NAVO-potentieel aanleiding is tot 
consultatie. 

De heer Van der Spek (PSP): Het 
maakt dus geen verschil. 

Minister Van der Broek: Ik denk dat 
het antwoord van de aangesproken 
landen verschillend zal zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! In dit 
verband wil ik nog even ingaan op de 
eerder door mij uitgesproken 
noodzaak om internationale ontwikke-
lingen elders in de wereld, die 
invloed kunnen hebben op de 
veiligheid van het Westen ook in 
Westeuropees kader (de WEU) nader 
te bezien. Ik heb hierover nader 
gesproken in mijn toespraak tot het 
Koninklijk Instituut voor internationale 
betrekkingen te Brussel in oktober 
van het vorig jaar. 

In Europees verband zouden wij 
ons naar mijn opvatting moeten 
bezinnen op de Europese visie op 
'out of area' ontwikkelingen en op 
een mogelijke bijdrage van Europa op 
veiligheidsgebied. Naast de reeds 
genoemde compenserende maatre-
gelen, ten behoeve van RDF-eenhe-
den die tevens een NAVO-taak 
hebben en ondersteunende faciliteit 
ten, kan men zich voorstellen dat in 
Europees verband wordt nagedacht 
over de vraag of wij niet op individuele 
basis bepaalde activiteiten kunnen 
ontplooien. 

In Brussel noemde ik de inzet door 
verschillende Europese landen van 
mijnenvegers in de Rode Zee. Hier 
leverde Europa een concrete bijdrage 
aan het behoud van de vrijheid van 
doorvaart en daarmee aan de 
stabiliteit in een ook voor Europa 
belangrijk gebied. In dit kader denk ik 
bij voorbeeld ook aan vredesoperaties 
en aan het deelnemen aan vredes-
machten. 

In het bijzonder aan het adres van 
de heer Schutte wil ik nog eens 
opmerken dat dergelijke acties niet in 
NAVO-verband dienen plaats te 
vinden. Het doel van de NAVO is en 
blijft handhaving van de veiligheid in 
het verdragsgebied. Uitbreiding van 
dat gebied is noch gewenst, noch 
aan de orde. Een eventuele inzet van 
de Amerikaanse Rapid Deployment 
Force of acties door Europese 
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landen, kunnen slechts op nationale 
basis geschieden. Eventuele activitei-
ten van Europese landen geschieden 
dan evenmin onder een WEU-vlag. 

De heer Van der Spek (PSP): 
Distantieert de minister zich met 
deze opvatting van uitspraken van 
zijn Britse en Franse collega's over 
de mogelijkheden van de WEU 
buiten.. . tja, de WEU heeft eigenlijk 
geen eigen gebied. 

Min is terVan den Broek: De WEU 
bestrijkt natuurlijk wel een bepaald 
gebied. 

De heer Van der Spek (PSP): Goed, 
maar het is niet gedefinieerd, zoals in 
het Noord-Atlantisch Verdrag. 

Minister Van der Broek: Die 
conclusie van de heer Van der Spek 
is juist. Ik geloof niet dat wij daar 
verschil van mening over hebben. Als 
wij kijken naar de Franse defensiepo-
litiek dan gaat het, als het om het 
nucleaire deel gaat, alleen over het 
Franse grondgebied. Als het gaat om 
het conventionele deel, dan houdt 
men er in de Franse politiek rekening 
mee dat ook assistentie kan worden 
verleend in voormalige koloniale 
gebieden. Ook wordt dan gedacht 
aan gebieden rond de Middellandse 
Zee en dergelijke. Dat is dan uitslui-
tend op nationale basis. Ik heb dat 
nooit horen verdedigen in een 
specifiek WEU-kader. 

De heer Van der Spek (PSP): Howe 
heeft de WEU in verband gebracht 
met Frans optreden in Tsjaad en een 
eventueel Brits optreden in Belize. 

Minister Van den Broek: Die moet 
ik daar dan over aanspreken, mijnheer 
de Voorzitter. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Uiteraard past het de 
Minister van Defensie om een aantal 
zaken bij de behandeling van wat wij 
wel de 'NAVO-begroting' noemen 
meer vanuit een defensiestandpunt 
te belichten. Ik wil beginnen met een 
meer algemene, politiek getinte 
opmerking naar aanleiding van iets 
wat de heer Frinking naar voren 
bracht. 

Hij heeft gewezen op de tweeledige 
functie van het NAVO-bondgenoot-
schap. Ook ik ben van mening dat de 
ene wel eens wat wordt overbelicht, 
en wel die van het in stand houden 
van een gemeenschappelijke 
verdediging. Daarbij gaat het over al 
datgene wat direct kan bijdragen aan 
een effectieve militaire verdediging. 

NAVO 

De andere is dat wij in en door de 
NAVO moeten werken aan het 
verminderen van het wantrouwen 
tussen Oost en West. 

Ik ben het met de heer Frinking 
eens - dit zal trouwens in deze 
Kamer ook wel geen tegenspraak 
ondervinden - dat er gewerkt moet 
worden aan het verminderen van dat 
wantrouwen, want het verzekeren 
van de westerse veiligheid mag en 
kan helemaal niet gaan ten koste van 
de veiligheid van anderen. Ook in 
ander verband zal ik er nog eens op 
wijzen, dat de veiligheid van de 
wereld één en ondeelbaar is. 

Op het ogenblik zijn nieuwe 
militaire doctrines in woord en 
geschrift in omloop. Dit wordt 
gekoppeld aan het invoeren van 
nieuwe technologische mogelijkhe-
den, meestal aangeduid met emerging 
technologies. Hiermee staat het 
invoeren van een verdedigingssys-
teem tegen ballistische raketten in 
verband. 

Allereerst geef ik nog eens aan wat 
onder het nieuwe begrip FOFA 
(follow on forces attack) moet 
worden verstaan. Daaraan heb ik 
weliswaar al vrij veel aandacht 
besteed bij de behandeling van de 
begroting van Defensie, maar ik heb 
opgevangen dat verschillende 
sprekers juist daarin aanleiding 
hebben gevonden voor nadere 
vragen. In dit verband stel ik nogmaals 
voorop dat wij nog niet bezig zijn met 
iets zeer exacts; een en ander 
bevindt zich in belangrijke mate nog 
in een denkfase. 

Bij dit FOFA-concept gaat het 
eigenlijk over het doortrekken van 
een lijn die al heel lang in iedere 
militaire verdediging bestaat. Het is 
namelijk gewenst om niet alleen een 
reële verdediging te hebben tegen de 
eerste aanvalslinie, maar ook om het 
tactische tweede echelon voldoende 
verweer te kunnen bieden. Dit is 
misschien niet zo oud als de wereld, 
maar in ieder geval een zeer oud 
tactisch concept. Nu gaat het om de 
vraag, of nieuwe technologische 
mogelijkheden aanwezig zijn om die 
doelstelling nog beter dan tot dusver 
te verwezenlijken. Dit is in de kern 
waarom het gaat. 

Die vraag is nu vastgelegd in een 
NAVO-richtlijn, die op het niveau van 
de permanente vertegenwoordiger 
ook is goedgekeurd. Die betekent dat 
wij hierover verder moeten nadenken. 
Dat nadenken is ook door de ministers 
in NAVO-verband in de DPC als het 
ware ingekaderd. Wij hebben 
gezegd: daarin moet niet een soort 
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wildgroei ontstaan of meer ongeor-
dend nadenken; probeer nu eens een 
concept te maken van een meer 
algemeen raamwerk waarbinnen wij 
die vragen werkelijk kunnen behande-
len. 

Dit is het conceptial military 
framework, dat door het militair 
comité moet worden geleverd. In dat 
framework kan dan worden vastge-
steld wat het relatieve belang is van 
deze militaire defensiedoelstelling tot 
andere doelstellingen, die er natuurlijk 
ook zijn. Het is niet het enige wat 
moet gebeuren, als je je wilt verdedi-
gen. 

Zolang dat framework er nog niet 
is en wij daarover niet hebben 
kunnen discussiëren, is er nog geen 
enkel land bezig met de uitwerking 
voor de eigen strijdkrachten van die 
richtlijn, ook niet over een heel lange 
termijn. Wij hebben dit daaraan als 
voorwaarde verbonden. Het gaat dus 
om interdictie, vertraging van 
vijandelijke eenheden die het eerste 
echelon volgen. Daarvoor zijn 
middelen nodig die inderdaad door 
de nieuwe technologie kunnen 
worden verschaft. Ik noem in dit 
verband doelopsporing en gevechts-
veldbewaking. Door de nieuwe 
technologische mogelijkheden 
komen die binnen het bereik. De 
vraag is wat wij daarmee precies aan 
moeten. 

In de Kamer is een belangrijke 
vraag gebleken, namelijk over welke 
afstand vanaf de voorste lijn wij 
eigenlijk denken. Ook nu leg ik er de 
nadruk op dat het er niet om gaat, 
met een afstand in zekere zin 
kilometers een zelfstandige betekenis 
te geven. 

Het gaat om het denkbeeld dat 
hieraan ten grondslag ligt. Het 
denkbeeld is, hetgeen na verloop van 
enige tijd de eerste aanvalsgolf kan 
versterken of voortzetten, te onder-
scheppen of tegen te gaan. Het gaat 
dus niet om de afstand als zodanig, 
maar om het doel dat wij daarmee 
willen bereiken. Mijn stelling is dat 
wij dan in de eerste plaats moeten 
denken aan het eerste opvolgende 
echelon, dat over het algemeen op 
een afstand van ongeveer 50 
kilometer van de voorste lijn mag 
worden verwacht. Het is ook logisch 
dat je daaraan in de allereerste plaats 
denkt. Tijdens de behandeling van de 
Defensienota heb ik al gezegd dat 
daarmee hetgeen achter het eerste 
opvolgende echelon volgt, geheel 
buiten beschouwing moet blijven. 

Theoretisch kun je het FOFA-con-
cept wel tot een afstand van 500 
kilometer uitdenken. Dat gebeurt 
trouwens ook in de richtlijn. Naarmate 
de afstand echter groter wordt, 
wordt de directe tactische noodzaak 
uiteraard kleiner. Dan wordt het 
appel op de nieuwe technologie 
groter, aangezien het uiteraard 
moeilijker is om iets wat 300 of 400 
kilometer voor de lijn ligt te onder-
scheppen dan iets wat al dichterbij is 
gekomen. De grotere afstanden zijn 
dus helemaal niet uitgesloten van het 
concept. 

Onze benadering is evenwel dat 
het in de eerste plaats moet gaan om 
het tweede tactische echelon, bij 
benadering gesitueerd op 50 
kilometer achter het eerste. Ook in 
het verleden al is het denkbeeld 
gevestigd dat ook op grotere afstand 
van de eerste lijn kan worden 
geopereerd, hij voorbeeld bij het 
vernietigen van spoorwegknooppun-
ten, opslagplaatsen, verzamelpunten, 
enz. 

Het is dus niet allemaal nieuw. Het 
een is ook niet met het ander in 
strijd. Het gaat mij er vooral om, uit 
te leggen wat het eerste moet 
worden aangepakt met deze nieuwe 
middelen en wat vervolgens kan 
worden gedaan. Het laatste is niet 
minder belangrijk, maar daarover kan 
pas in een later stadium worden 
nagedacht. Het is duidelijk dat wij op 
deze manier bezig zijn met een 
uitvloeisel of eigenlijk een voortzetting 
van hetgeen reeds lang in confesso is 
in de militaire tactiek. 

Dit is in ieder geval geen concept 
dat uitgaat van deep strike-aanvallen, 
waarbij eigen eenheden zich begeven 
op vijandelijk gebied. Het FOFA-con-
cept heeft daarop dus geen betrek-
king. Dat past geheel in het verdedi-
gende concept van de NAVO-strate-
gie. Het is dus in genen dele revolutio-
nair. Het geeft ons slechts meer 
mogelijkheden om het reeds lang 
bestaande toe te passen. 

Ik zal nog een slotopmerking 
hierover maken. Dit is wellicht een 
voorbeeld van een manier van 
denken die in verband kan worden 
gebracht met de verhouding tussen 
conventionele en nucleaire wapens. 
Door gebruik te maken van deze 
nieuwe technologie, dus in feite door 
het effectiever maken van conventio-
nele middelen - niet alleen als 
zodanig, maar ook in combinatie met 
bij voorbeeld de verfijnde technologie 
op het gebied van de doelopsporing -
zullen wij de nucleaire drempel 
kunnen verhogen. Ik zal hierop straks 

nog meer specifiek terugkomen, en 
wel in reactie op vragen van de heren 
Frinking en De Vries. Ik hoop dat ik 
nu in ieder geval de problematiek van 
de afstand, de betekenis van het 
concept als zodanig en de betekenis 
van de richtlijn voldoende heb 
aangeven, zodat hierover geen 
onduidelijkheden meer bestaan. 

De heer De Vries (PvdA): Ik denk 
dat de discussie is ontstaan doordat 
de minister tijdens de behandeling 
van de Defensienota de afstand van 
50 kilometer noemde. 

Minister De Ruiter: Maar niet 
exclusief. 

De heer De Vries (PvdA): Maar in 
ieder geval niet 500 kilometer. 

Minister De Ruiter: Dat is juist. 

De heer De Vries (PvdA): Voorzitter! 
De minister heeft enige malen 
gezegd dat het zijn opvatting is dat 
eerst aandacht moet worden besteed 
aan het tactisch bestrijken van het 
tweede echelon. Is dat een NAVO-op-
vatting of is dat een opvatting van de 
Nederlandse regering? 

Minister De Ruiter: Het is in ieder 
geval óók een NAVO-opvatting. Hoe 
die opvatting in verband wordt 
gebracht met andere operationele 
doelstellingen die denkbaar zijn, is 
een vraag die zal moeten worden 
beantwoord in voorstellen van het 
militair comité. 

Ook de vraag welke nadruk je na 
het tweede echelon zou moeten 
leggen op nog weer meer naar achter 
gelegen doeleinden zal daarin ook 
moeten worden beantwoord. Het zal 
echter duidelijk zijn dat er geen enkel 
militair concept kan bestaan waarin 
geen rekening zou worden gehouden 
met de wenselijkheid, het tweede 
echelon aan te pakken. Dat komt in 
ieder geval voorop. De vragen naar 
de relatieve betekenis zullen echter 
pas later worden beantwoord. 

In dit verband wil ik nog een 
slotopmerking maken over de 
verhouding tot de defensieve 
strategie van de NAVO. Het zal 
duidelijk zijn dat wij ons hier vooral 
verplaatsen in een oorlogssituatie 
- wij spreken over tactiek - maar dat 
de grote strategie van de NAVO in en 
door deze tactische benaderingen 
gericht blijft op het voorkomen van 
een conflict en mocht een conflict 
uitbreken, op het zo spoedig mogelijk 
beëindigen ervan. Met andere 
woorden bij de strategie bevinden wij 
ons op het grensgebied tussen 
politiek en militair denken en 
handelen. De conceptie die daarach-
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ter ligt, is in geen opzicht in het 
geding door de ontwikkeling van 
concepten als FOFA en eventueel 
andere die je in dat verband zou 
kunnen brengen. 

De heer Frinking heeft gewezen op 
allerlei verwarring die hier is ontstaan. 
Ik meen dat dit juist is, want er gaat 
heel veel in gesprekken en geschriften 
rond dat voor verduidelijking vatbaar 
zou zijn. Die onzekerheid wordt ook 
in het leven geroepen door het feit 
dat wij nog niet zo erg ver zijn met 
deze doctrines. Er wordt dikwijls over 
gepraat op een manier alsof het 
direct voor toepassing gereed ligt. 

In werkelijkheid is het allemaal nog 
in studie. Ik heb de Kamer dan ook 
bij de defensiebegroting toegezegd 
dat wij graag bereid zijn hierover 
uitvoerig informatie te verstrekken, 
voordat men tot aanvaarding van 
bepaalde aspecten daarvan - niet 
alleen voor de NAVO maar ook voor 
Nederland - zou komen. 

In dat verband heeft de heer 
Frinking een reeks van vragen 
gesteld. Hij heeft onder meer in het 
geding gebracht de verhouding 
tussen de conventionele en de 
nucleaire bewapening. Hij zag daarin 
een zekere samenhang en hij heeft 
daaraan ook enkele beschouwingen 
gewijd. Hij vroeg ook om een notitie 
over dit gehele pakket vraagstellingen. 
Voordat ik nu antwoord geef op de 
vraag of een notitie aanbevelenswaar-
dig is, wil ik een paar inhoudelijke 
beschouwingen daarover ten beste 
geven omdat ik niet geheel in 
formele procedurele zaken wil blijven 
steken. De vraag is of het mogelijk 
zal zijn, naar ons denken van dit 
moment, dat conventionele wapens 
kernwapens geheel zullen kunnen 
vervangen. Ik wil nog eens in 
herinnering brengen wat ik daarover 
in de memorie van toelichting bij de 
defensiebegroting heb gesteld. Ik wil 
bij alle beschouwingen van deze aard 
erop wijzen dat wij in een zekere 
graad van abstractie bezig zijn; wij 
zijn bezig met het nadenken over 
mogelijkheden en wenselijkheden en 
meestal over onwenselijkheden, 
gevaren. De inzet van onze politiek 
- zeker van de NAVO politiek, maar 
ook wereldwijd - is om de proef op 
de som van onze theorieën te 
vermijden. 

De inzet is om in de praktijk geen 
enkel bewijs te kunnen aantreffen van 
het feit dat wij het bij het goede of bij 
het verkeerde eind hadden, tenzij 
door het bewaren van de vrede. Ik 
zeg dit erbij als een kleine relativering 

van alle beschouwingen die je op dit 
terrein kunt geven. We kunnen er 
evenwel niet omheen, die beschou-
wingen toch te geven. 

Wat is nu de functie van een 
nucleair wapen? Ik herhaal het nog 
eens. Die functie houdt voornamelijk 
afschrikking in en het vestigen bij 
een potentiële tegenstander van de 
vaste overtuiging dat hij bij het 
beginnen van een militair conflict, 
onvoorstelbare risico's loopt waar-
door eigen staat en eigen samenleving 
op het spel komen te staan. 

Conventionele wapens zijn toch 
van oudsher primair gericht geweest 
tegen de strijdkrachten van een 
andere staat, hoewel zij in nog 
bredere zin een zekere afschrikkings-
waarde hebben naarmate de uitnodi-
ging om een gewapend conflict te 
beginnen daardoor onaantrekkelijker 
zou worden. 

Het gaat dan niet zozeer om het 
overleven van staat en samenleving 
maar om de overwinning op de 
strijdkrachten van een tegenstander. 
Wat het nu bij deze verschillende 
functies zo ingewikkeld maakt, is dat 
nucleaire wapens onmiskenbaar ook 
een dergelijke militaire functie kunnen 
hebben. Dat komt heel dicht bij ons 
als wij spreken over de militaire 
gevechtsveldwapens. Het is meteen 
een van de gronden van de bezwaren 
die juist tegen dat type wapens 
bestaat, namelijk dat een nucleair 
wapen in de sfeer van oorlogvoeren, 
van gevecht wordt betrokken. 

Het is onmiskenbaar, dat die 
gemengde rol van politiek - afschrik-
king - en militair - het kunnen 
verslaan van een tegenstander - zich 
manifesteert bij de gevechtsveldwa-
pens, maar dat de gedachte om door 
grotere conventionele inspanningen 
deze wapens terug te dringen - wij 
zeggen dan: de rol van deze wapens 
terug te dringen - natuurlijk in de 
eerste plaats en eigenlijk alleen 
betrekking moet hebben op de 
militaire functie. 

Het ligt niet voor de hand en het 
zou misschien ook helemaal niet 
gunstig zijn om de afschrikkingsfunc-
tie van nucleaire wapens door het 
opvoeren van de conventionele 
verdediging proberen teniet te doen. 
Dan zien wij meteen ook wat realis-
tisch wel en niet kan worden gezegd 
over de verhouding tussen versterking 
van de conventionele bewapening en 
de rol van gevechtsveldwapens, 
namelijk dat wij ertoe verplicht zijn 
en ernaar moeten streven om de 
conventionele bewapening zo sterk 
te hebben dat de militaire betekenis 

van gevechtsveldwapens zoveel 
mogelijk terzijde wordt gesteld. 

Dat is naar mijn mening de brug 
naar de opmerking van de heer 
Frinking over het vermijden van het 
vroege gebruik van kernwapens. Dat 
is eigenlijk waarom het hier gaat, 
namelijk dat naarmate het vroege 
gebruik door de zwakte van conventi-
onele verdediging gedicteerd zou 
worden, wij niet op de goede manier 
bezig zijn. Wij tasten daarmee ook de 
strategie van de flexible response 
aan, omdat wij onszelf een aantal 
opties van verdediging ontnemen. 

Zo kun je naar mijn mening 
tegelijkertijd stellen, dat nieuwe 
technologieën wel hun betekenis 
kunnen hebben in de terugdringing 
van de rol van de kernwapens maar 
dat je daarbij toch moet nuanceren 
en zeggen, dat de politieke betekenis 
- de afschrikkingsrol - van de 
kernwapens die wij zozeer onderstre-
pen, niet kan worden vervangen door 
een vergrote conventionele bewape-
ning maar dat het wel kan dienen om 
het door omstandigheden wellicht 
opgedrongen militaire gebruik van 
een gevechtsveldwapen overbodig te 
maken. In dat licht moeten wij 
emerging technologies zien als wij 
spreken over de mogelijkheden om 
de rol van de kernwapens terug te 
dringen. No early first use - waarover 
de heer Frinking spreekt - is inderdaad 
in onze ogen een 'must'. De inzet van 
kernwapens mag ons niet als het 
ware worden opgedrongen door het 
feit, dat de conventionele verdediging 
niet volwaardig is. 

De heer Scholten heeft gesproken 
over alternatieve concepties voor de 
verdediging, die meestal erop 
neerkomen dat men denkt aan een 
verdediging zonder nucleaire 
wapens. Op zichzelf kan deze 
doelstelling aanspreken, maar bij 
doordenken lijkt zij toch teveel hierop 
gebaseerd te zijn, dat het nucleaire 
wapen op zichzelf zo slecht, gevaarlijk 
en zwart is, dat spiegelbeeldig de 
conventionele bewapening bijna 
goed lijkt te worden. 

Juist die theorieën stellen de 
militaire effectiviteit van bewapening 
voorop, terwijl wij - zeker in het 
verband zoals wij nu spreken -
moeten inzien, dat het verschijnsel 
oorlog en het verschijnsel militair 
conflict altijd in een politieke context 
moet staan en een politiek doel dient. 
Het maakt dus deel uit van een 
politiek proces. Om die reden mogen 
wij niet alleen in termen van militaire 
effectiviteit spreken. 
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Laten wij goed in de gaten houden 
dat ieder denkbeeld dat een brug zou 
slaan naar de gedachte dat de wereld 
dan weliswaar vrij zou zijn van een 
nucleair conflict maar weer open zou 
liggen voor een conventionele oorlog 
als zodanig verworpen zou moeten 
worden. Ik hoef deze Kamer de 
verschrikkingen van een conventio-
neel conflict niet voor te houden. 

De heer Frinking (CDA): Als de 
minister spreekt over nucleaire 
gevechtsveldwapens met een politieke 
en een militaire functie zegt hij dan 
eigenlijk niet, dat elk bestaand 
nucleair wapen noodzakelijk is omdat 
het een bijdrage levert aan de politiek 
van de afschrikking? Ik twijfel daaraan. 

Minister De Ruiter: 'Elk nucleair 
wapen' is natuurlijk een hele krachtige 
uitdrukking. Alles is natuurlijk onder 
het beding dat er geen totaal 
onvoorziene veranderingen zouden 
optreden Zoals de situatie nu is, vind 
ik dat strategische nucleaire wapens, 
middellange afstandswapens en 
wapens met een korte dracht elk hun 
eigen deel van de afschrikking 
vertegenwoordigen. Ten aanzien van 
elk van die wapens moeten wij echter 
heel goed de specifieke problemen in 
ogenschouw nemen. 

Bij de korte-drachtwapens is dat 
natuurlijk niet de functie voor de 
afschrikking - daarop is weinig aan te 
merken - maar het gevaar dat de 
militaire functie als het ware de 
boventoon zou voeren. De eigen aard 
van nucleaire bewapening brengt 
met zich dat het eenmaal gebruiken 
van een nucleair wapen via de weg 
van escalatie tot zulke wereldwijde 
gevolgen kan leiden dat de aandacht 
allereerst gericht moet zijn op het feit 
dat dat niet gebeurt. Dat kunnen wij 
echter alleen bereiken door die schijn 
van militaire bruikbaarheid die wordt 
opgeroepen door lacunes in een 
conventionele verdediging teniet te 
doen door een geloofwaardige 
conventionele verdediging te creëren 
die bij ons natuurlijk niet geheel 
afwezig is - ik spreek nu vooral 
normatief - om op die manier de 
politieke functie, die ook in NAVO-ver-
band de laatste jaren zeer wordt 
benadrukt zo goed mogelijk tot haar 
recht te kunnen laten komen. 

Waarbij dan de vraag naar het 
niveau juist hierdoor in zeer belang 
rijke mate wordt beïnvloed. Een 
wapen dat namelijk een politieke 
functie heeft, kan natuurlijk qua 
opstellingen, qua hoeveelheden die 
men ervan denkt te hebben, qua 

mogelijke uitwerking, heel anders 
worden ingeschat dan wanneer je de 
verbinding met de directe gevechts-
handeling veel strikter zou aanbren-
gen. Ik geloof dat op deze manier de 
discussie over dat laagst mogelijke 
niveau alleen goed kan worden 
gevoerd. Dat laagst mogelijke niveau 
is ten slotte een NAVO-norm bij het 
uitmaken van hoeveel wij nodig 
hebben. Je moet dat dan wel in de 
sfeer van de afschrikking houden. 

Voorzitter! Deze bespiegelingen 
dienen ertoe om aan te geven dat al 
ons denken over nucleaire en 
conventionele bewapening gericht 
moet zijn op het creëren van een 
stelsel waarin zowel een nucleaire als 
een conventionele oorlog als het 
ware onmogelijk is geworden. Wij 
hebben niet de pretentie daarover nu 
het laatste woord te spreken, 
vandaar dat ik wil inhaken op de 
suggestie van de heer Frinking die 
gevraagd heeft om een notitie. Ik 
stond daar eerst een beetje huiverig 
tegenover, omdat ik mij afvroeg of 
het mogelijk zou zijn in die notitie 
deze materie op een goede manier 
rijp te maken voor een diepgaand 
debat in deze Kamer. Het is een 
uitermate ingewikkeld probleem en 
er zijn ook tal van onzekere factoren 
juist door de combinatie van de 
elementen waarover ik heb gespro-
ken. 

Mits wij tot een zekere mate van 
overeenstemming zouden kunnen 
komen over het tijdstip van die 
notitie, ben ik zeker bereid een 
dergelijke notitie op te stellen. De 
heer Frinking heeft gevraagd om een 
notitie per 1 april. Ik denk dat hij bij 
het vaststellen van die datum is 
geïnspireerd door het feit dat in de 
mei-vergadering van het DPC dat 
conceptual military framework aan 
de orde zal komen. 

Er zijn twee elementen die ik 
daarbij in het geding moet brengen. 
Het eerste is dat het praktisch niet 
mogelijk is vóór 1 april met een 
behoorlijk werkstuk ter zake bij de 
Kamer te komen. De tijd daarvoor is 
te kort. Ten tweede ben ik er zeker 
van dat in de mei-vergadering van 
het DPC nog geen eindvoorstel van 
het militair comité op tafel zal liggen 
ter zake van dat conceptual military 
framework. 

Het zal hooguit iets kunnen zijn in 
de geest van een voortgangsrappor 
tage, waarin enkele lijnen uitgezet 
worden. Het wordt beslist geen stuk 
aan de hand waarvan definitieve 
standpunten kunnen worden ingeno-
men. Er is dus meer tijd nodig om 

aan de doelstelling van de Kamer die 
ook de mijne is, te voldoen en om 
voorafgaande aan beslissingen in 
NAVO-verband een grondige 
bespreking daarvan met de Kamer te 
kunnen voeren. Als de Kamer ermee 
akkoord zou kunnen gaan dat deze 
notitie verschijnt voor het einde van 
het zomerreces, dan ben ik graag 
bereid daaraan medewerking te 
verlenen. In tweede termijn hoor ik 
wel hoe de verschillende leden 
hierover denken. 

De heer Van der Spek heeft zich in 
het verband van FOFA een beetje 
beklaagd over de wijze waarop zijn 
vragen zijn beantwoord. Hij heeft mij 
van een soort truc beschuldigd: ik 
zou gezegd hebben dat zijn vragen 
bij die en die gelegenheid beantwoord 
worden, terwijl hij daar de antwoorden 
niet vond. Ik ben werkelijk van 
mening dat hij een goede uiteenzet-
ting heeft gekregen in het antwoord 
op verschillende schriftelijk gestelde 
vragen. Ik hoop in ieder geval dat 
door mijn uiteenzetting vandaag de 
verschillende vragen van de heer Van 
der Spek voldoende zijn behandeld. 
Ik hoop hem daarmee tevreden 
gesteld te hebben. 

Ik wil nog iets zeggen over de 
motie van de heer Van der Spek. Ik 
geloof dat de considerans van de 
motie een onjuistheid bevat, ik heb 
immers juist uiteengezet dat het 
helemaal niet gaat om een verande-
ring van het operationele concept 
van de NAVO. Waar het in de motie 
werkelijk om gaat, is tijdige informatie 
voordat een beslissing over de 
invoering van concrete projecten 
wordt genomen. Ik heb dat eigenlijk 
al toegezegd. Mijn notitie gaat zelfs 
nog iets verder dan de heer Van der 
Spek vraagt Ik hoop daarom dat hij 
de motie overbodig vindt. Ik vind 
haar in ieder geval overbodig in het 
licht van hetgeen ik heb gezegd. 

Het lijkt mij goed, hierbij ter sprake 
te brengen hetgeen de heer De Vries 
heeft gevraagd in zijn motie op stuk 
nr. 49 over de uitvoering van het 
Montebello-besluit. Ik heb immers al 
even gesproken over kernbewapening 
en wapens voor de korte dracht. 
Twee van de drie overwegingen in de 
motie vertolken geheel en al het 
standpunt van de regering over het 
terugdringen van de rol van de 
kernbewapening en de introductie 
van het neutronenwapen. Ik heb 
tegen deze twee overwegingen geen 
bezwaar. Het lijkt mij echter niet 
nodig dat de Kamer daarover nog 
eens een uitspraak doet. Misschien is 
echter voor de heer De Vries de 
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derde overweging wel pikanter dan 
beide andere overwegingen. De 
derde overweging betreft de eventuele 
nucleaire rol voor het 155 mm 
geschut. 

Het is ook in deze Kamer genoeg-
zaam bekend dat Nederland in het 
bondgenootschappelijk overleg een 
kritische houding aanneemt als het 
gaat om kernbewapening. Die 
houding is tot uiting gekomen, zij het 
niet alleen als gevolg van de Neder-
landse houding, in het Montebellobe-
sluit waarin zowel wordt besloten het 
aantal kernladingen te reduceren als 
ook aanzetten worden gegeven voor 
een voortgaande herbezinning op de 
functie van deze wapens. Zo moet 
het ook. Wij zijn daar vandaag in 
feite mee bezig. 

Al circa tien jaar - ik schat vanaf 
1 974 - is binnen de NAVO geen 
uitsluitsel gegeven over het al dan 
niet dualcapable maken van het 155 
mm geschut voor Nederland. Naar 
onze mening ligt het niet erg voor de 
hand, dat nu te doen. 

Het lijkt ons verstandiger daarmee 
te wachten totdat dit vraagstuk kan 
worden behandeld in samenhang 
met het 1-juni-besluit. De Nederland-
se nucleaire taken worden daarin 
namelijk genoemd. Er is gezegd dat 
in verband met of ten tijde van - de 
exacte bewoordingen staan mij niet 
precies voor ogen - de uitvoering van 
het 1 juni-besluit, dus per 1 november 
1985 ook de Nederlandse nucleaire 
taken onder de loep zullen worden 
genomen. Het lijkt mij niet gewenst 
daar op dit moment op vooruit te 
lopen. Vandaar dat ik om die reden 
de aanvaarding van de motie, 
ingediend door de heer De Vries, wil 
ontraden. 

De heer De Vries (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal op dit antwoord 
ongetwijfeld in tweede termijn 
terugkomen. Hier wordt een CDA-
standpunt dat 5 a 6 jaar lang is 
uitgedragen, onderuit gehaald. 

Zegt de minister nu: wij zullen 
overwegen om het 1 55-mm-geschut 
wèl dualcapable te maken? 

Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Het enige dat ik heb 
gezegd is, dat wij hebben aangekon 
digd - de Kamer heeft dat gesanctio-
neerd - dat wij per 1 november 1985 
de Kamer onze standpunten met 
betrekking tot Nederlandse nucleaire 
taken bekend zullen maken. Sedert 
de genoemde tien jaar heeft Neder 
land in de NAVO ter zake van het 
1 55 mm-geschut het standpunt 

ingenomen dat hierover een politieke 
beslissing moet worden genomen. 

In alle documenten wordt gespro-
ken over pending political decision. 
Deze situatie wil ik handhaven. Zoals 
ik al zei, bestaat deze situatie in 
Nederland al zeer lang. Ik wil deze 
situatie handhaven totdat wij het 
gehele pakket in één opzet kunnen 
behandelen. Er is van geen enkele 
verandering sprake, althans in die zin 
dat de regering de lijn zal voortzetten 
die vier of vijf regeringen hebben 
gevolgd. Deze lijn heeft men steeds 
gehandhaafd. 

De heer De Vries (PvdA): En vier a 
vijf CDA's voor u hebben dat gedaan. 

Minister De Ruiter: Ditzelfde 
standpunt is ingenomen door bij 
voorbeeld mijn zeer gewaardeerde 
voorganger Vredeling. 

De heer De Vries (PvdA): Ja, ja, u 
heeft het over ministers, maar ik over 
het CDA en het CDA heeft destijds 
bedoelde motie ondersteund 

Minister De Ruiter: Er is niet één 
partij in de Kamer die niet op 
enigerlei wijze gecommitteerd is met 
de kernwapenproblematiek. Dat is bij 
dit onderwerp ook heel duidelijk het 
geval. 

De heer De Vries (PvdA): Wij . 
zullen zien hoe het bij de stemmingen 
loopt. Ik wil u nog een vraag stellen 
over hetgeen u zojuist zei. 

U zei dat het bewuste probleem 
niet speelt ten aanzien van de 
neutronenwapens. U vindt het niet 
erg dat er in de motie staat dat er 
geen neutronenwapens moeten 
komen. Wilt u dat niet open houden? 

Minister De Ruiter: Neen. 

De heer De Vries (PvdA): Het gaat u 
alleen om dat 1 55-mm-geschut. 

Minister De Ruiter: Inderdaad. Het 
standpunt van Nederland is dat het 
neutronenwapen niet voor het 
Europese theater moet worden 
ingevoerd."Dat standpunt is niet 
veranderd en is zeer verantwoord. 
Daar doe ik niets aan af. 

De heer De Vries (PvdA): Het gaat 
dus om het 155-mm geschut. Ik 
denk dat wij het hierover straks nog 
eens moeten hebben. 

Minister De Ruiter: Graag. Voorzit-
ter, na de uitvoerige beschouwingen 
van collega Van den Broek over de 
ontwikkelingen in de ruimte, wil ook 
ik hier iets over zeggen. Ik wil dat 
meer doen vanuit het gezichtspunt 
van militaire strategie en het veilig-
heidssysteem. Het is vandaag al 

meer gezegd, ook door mij, dat wij 
verandering onze mogelijkheden en 
de wenselijkheid van een dergelijke 
verandering zouden moeten bestude 
ren vanuit het gezichtspunt van 
stabiliteit of destabiliteit. Ook hierbij 
geldt de vraag of de invoering van 
bedoeld systeem destabiliserende 
gevolgen zou kunnen hebben. 

Wij moeten vaststellen dat ons 
veiligheidssysteem berust op 
afschrikking. Wij hebben het vermo-
gen een tegenpartij onaanvaardbare 
schade toe te brengen. Er is dus 
sprake van wederzijdse kwetsbaar-
heid. Deze grondgedachte voor de 
NAVO-strategie is bij de onderhande-
lingen tussen de twee grootmachten 
erkend, namelijk in het ABM-verdrag. 
Dat geeft aan dit veiligheidsdenken 
een heel duidelijk fundament. 

De beperking van het aantal 
defensieve systemen en de beschik-
king aan beide zijde over een zodanig 
aantal offensieve strategische 
wapens dat daarmee onaanvaardbare 
schade kan worden veroorzaakt, 
voorziet nu juist in dat stabiliteitscon-
cept. Daarom zou, om nu de woorden 
van de heer Van den Broek te 
gebruiken, het op zich zelf aantrekke-
lijk lijkende idee van een 100%-ver-
dedigingssysteem tegen raketten, de 
basis van genoemde strategie 
volkomen wijzigen en als het ware 
het invoeren van een nieuwe strategie 
betekenen. 

Daarmee is ook nog niet alles 
gezegd. Een strategie kan namelijk 
veranderd worden. Ik geloof echter 
dat wij uitermate zorgvuldig moet zijn 
met het afstappen van dit stabiliteits-
denken De gedachte van het voorko-
men van oorlog door de tegenstander 
met kernwapens af te schrikken kan 
namelijk worden verdrongen door de 
gedachte dat in een conflict - dat is 
dus een beslissend stadium verder -
de kernwapens van de tegenpartij 
kunnen worden uitgeschakeld. Nu is 
het in het stadium van onderzoek. 

Ik wil er hier de nadruk op leggen, 
dat dit onderzoek niet alleen loopt in 
de Verenigde Staten. Dat onderzoek 
staat wel het meest in de publiciteit. 
In de Sovjet-Unie is men - wellicht al 
langer - ook bezig met onderzoek 
van vergelijkbare aard. De ontwikke-
fingen op het gebied van ABM syste-
men in de Sovjet-Unie zijn bekend. 
Daarover heb ik al verschillende 
malen in de Kamer gesproken. Naar 
onze beste inlichtingen is de Sovjet-
Unie op het gebied van anti-satelliet-
systemen al verder dan de Verenigde 
Staten. 
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Die studie is dus beslist geen 
eenzijdige zaak. Daarom is het goed 
dat beide landen die met deze 
ontwikkeling bezig zijn, daarover met 
elkaar praten. Ik wil hier verder over 
zwijgen, omdat de heer Van den 
Broek daarover al heeft gesproken 
Deze onderhandelingen ontslaan ons 
echter niet van de plicht, deze 
ontwikkelingen te beoordelen vanuit 
een aantal gezichtspunten. 

De heer Voorhoeve heeft duidelijk 
naar voren gebracht, welke gezichts-
punten je hierbij kunt onderscheiden. 
Hij heeft zelf al gezegd, dat wij dit 
nog niet allemaal kunnen doorzien. 
Dat klopt ook. Los gezien daarvan, 
kunnen wij ons in zijn benadering van 
die criteria goed vinden. Het is in 
zekere zin van ondergeschikt belang, 
dat het niet vaststaat of een dergelijk 
systeem kan worden ontwikkeld. 
Daarover gaat namelijk nu juist het 
onderzoek en dat zal wel uitwijzen of 
het wel of niet kan. 

Aangenomen dat 100% zekerheid 
nooit kan worden verkregen, rijst de 
grote vraag of het systeem niet 
uitsluitend een toevoeging zal zijn 
aan wat wij al hebben, omdat men 
het wel proberen zal en omdat men 
tegelijk al het andere niet kan 
nalaten. Dat gaat dan nog verder, 
namelijk met pogingen om het 
systeem van de tegenstander ook 
weer uit te schakelen. De vraag naar 
de haalbaarheid heeft dus, naast een 
technische, ook een heel zware 
politieke betekenis. De belangstelling 
van Europa, waar niet alleen een stra-
tegisch-nucleaire dreiging bestaat 
maar ook een heel directe conventio 
nele dreiging, is dan ook zeer 
begrijpelijk. Voor ons hebben deze 
ontwikkelingen namelijk een andere 
betekenis dan voor de Amerikanen. 

Ik houd het voor zeer waarschijn-
lijk, dat het Amerikaanse denken op 
dit terrein sterk is beïnvloed door de 
toch niet erg hoopgevende gang van 
zaken om de onderhandelingen over 
de ballistische raketten meer in de 
greep te krijgen. Het is denkbaar, dat 
bij het beter slagen van die onderhan-
delingen en bij het verder onderhan-
deling over het ABM-verdrag ook 
perspectieven worden geboden Het 
ABM verdrag biedt zelf mogelijkhe-
den tot uitbreiding. Wellicht dat de 
gewenste zekerheid, met daarbij de 
randvoorwaarde van blijvende 
stabiliteit, ook kan worden bereikt 
door uitbreiding van de bepalingen 
van het ABM-verdrag. 

Ik denk dan bij voorbeeld aan 
uitbreiding van het toegestane aantal 

systemen. Dat is op dit moment nog 
speculatief, omdat men over iets 
anders praat. Evenals de heer 
Frinking moet ik zeggen, dat het heel 
onzeker is, hoe dat er dan weer 
verder zal uitzien. Niettemin geloof ik 
dat wij dit verband toch niet uit het 
oog mogen verliezen. 

Het is genoegzaam bekend, dat 
Nederland deze grote problemen en 
risico's in de Amerikaanse benadering 
van het SDI ziet en ook uitdraagt. 

De heer Van den Broek heeft al 
gesproken over het Nederlandse 
werkdocument dat daar in bespreking 
is. leder die vraagt naar de Nederland-
se houding en de Nederlandse 
activiteiten, kan zich volgens mij 
verzekerd weten, niet alleen van 
Nederlandse aandacht, maar ook van 
Nederlandse vormgeving en kritisch 
beeld. Die denkbeelden getuigen van 
zorg, maar hebben natuurlijk allemaal 
het oogmerk om binnen het kader 
van het bondgenootschap de 
stabiliserende functie van de strate-
gische bewapening zoveel mogelijk 
te benadrukken. 

In dat verband wijd ik nog een 
enkel woord aan antisatellietwapens. 
Ook hiervan zou je in eerste instantie 
kunnen zeggen dat het toch niet 
oninteressant zou moeten zijn om 
verkenningssatellieten van een 
potentiële tegenstander te kunnen 
uitschakelen. Ik geloof echter dat de 
verkenningssatellieten en hetgeen er 
meer is op dat gebied, van beide 
zijden een rol spelen ten aanzien van 
de stabiliteit in de wereld. Communi-
catiesatellieten alleen al kunnen een 
zeer belangrijke rol spelen bij crises 
en conflictbeheersing, maar ook op 
het gebied van foto-verkenning, early 
warning is die functie onmiskenbaar. 
Daarom herhaal ik nog eens dat de 
veiligheid van de wereld één en 
ondeelbaar is. Dat geldt ook op dit 
punt. Vandaar dat het een taak is, al 
is hierover nog niet het laatste woord 
gezegd, om hier duchtig mee bezig 
te zijn. 

Sprekend over een verbetering van 
de conventionele inspanning en de 
belangrijke betekenis daarvan spreek 
ik enkele woorden over een soort 
heroverweging die de heer Engwirda 
aanbeveelt ten aanzien van de 
vestiging van een tweede brigade in 
Duitsland. Dit is een onderwerp dat 
periodiek opkomt. Ook vanuit de 
NAVO worden deze geluiden met 
tussenpozen gehoord. Het is ook niet 
de eerste keer dat wij daarover 
spreken in de Kamer. Ik stel het 
daarom op prijs om ons standpunt 
daarover nog eens duidelijk weer te 

geven. Nederland heeft in de 
Noordduitse laagvlakte een bepaalde 
taak. 

Wij moeten deze taak binnen de 
financiële randvoorwaarden zo goed 
mogelijk vervullen. Alles afwegende 
en het eindresultaat in het oog 
houdende is het de beste besteding 
van onze middelen om daar één 
brigade die overigens versterkt is, te 
hebben. Overigens wordt ervan 
uitgegaan dat in tijden van spanning 
de rest van het eerste legerkorps 
naar Duitsland wordt overgebracht 
en wel onder het gezichtspunt en 
met als randvoorwaarde dat dan de 
voorwaarden, in de zin van voorzie-
ningen en infrastructuur, voor die 
overbrenging zo goed mogelijk zijn 

Met andere woorden, het hebben 
van opslagplaatsen, de bekende 
platte spoorwagons, de aanschaf van 
extra materieel en de uitrusting van 
mobilisabele eenheden en daarbij 
een eerste brigade is effectiever dan 
het overgrote deel van de beschikbare 
middelen te laten opsouperen door 
een op zichzelf natuurlijk zeer op 
haar plaats zijnde tweede brigade, 
waardoor de andere doelstellingen te 
zeer in gevaar zouden komen Het is 
dus zuiver een kwestie van afweging. 
Wij praten hier niet over een principe, 
want de eerste brigade is er ook. Het 
gaat er echter om hoe wij onze 
gelden het beste besteden in 
verband met het doel dat wij ons 
gesteld hebben. 

Vele studies en de praktijkervaring 
hebben ons op deze weg geleid. Wij 
willen deze dus niet verlaten. De 
andere doelstellingen moeten echter 
wel verwezenlijkt worden binnen de 
beschikbare middelen. In de defensie-
nota stond al iets over de versnelde 
aanschaf van de platte spoorwagons 
en andere maatregelen. Daaruit kan 
men zien dat het ons ernst is. Dit is 
echter ons standpunt ter zake van 
een eventuele tweede brigade in 
Duitsland. 

De heer Engwirda (D'66): Dit is dus 
het Nederlandse standpunt. Spoort 
dit met het NAVO-standpunt? Als ik 
het mij goed herinner, heeft generaal 
Rogers wel eens een dergelijk 
pleidooi gehouden in deze Kamer. 

Minister De Ruiter: Ik heb net al 
gezegd dat deze gedachte periodiek 
opkomt. Op werkniveau is dit in de 
NAVO meer dan eens doorgeëxer-
ceerd en uitgelegd. 

Dat heeft altijd weer geleid tot rust 
op dit front, tot erkenning van de 
zinnigheid van deze Nederlandse 
opzet. Onmiskenbaar is ook dat het 
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zo nu en dan 'oppiekt'. Als dat 
binnen de NAVO gebeurt, komen wij 
weer met precies hetzelfde verhaal. 
Dat geeft dan weer even rust. Deze 
vraag wordt periodiek wel gesteld. 

De heer De Vries (PvdA): Wekt u nu 
niet de indruk dat generaal Rogers te 
weinig contact heeft met de werkvloer 
in Den Haag? 

Minister De Ruiter: Ik heb alleen 
maar de indruk dat, wanneer wij dit 
verhaal generaal Rogers voorhouden, 
hij weer tevreden is gesteld. 

De heer De Vries (PvdA): Het is toch 
heel merkwaardig dat die vraag 
telkens weer opkomt en dat wanneer 
generaal Rogers hier dan een keer 
een hoorzitting bijwoont dat punt 
prominent naar voren gebracht moet 
worden. Daar zou politiek toch eens 
een einde aan gemaakt moeten 
worden? 

De heer Frinking (CDA): De heer 
Engwirda heeft dat punt nu weer naar 
voren gebracht. 

Minister De Ruiter: Dat moet ik de 
heer Frinking toegeven; dat wij er 
hier over spreken kan de heer Rogers 
niet helpen. Over enige weken ga ik 
de heer Rogers bezoeken. Ongetwij 
feld komt dat punt dan ook ter 
sprake. Ik zal hem dan weer het 
Nederlandse standpunt mededelen 

De heer Blaauw heeft nog informa 
tie gevraagd over de operationele 
manoevre groepen van de Sovjet-
Unie. Dat zijn groepen die de voor de 
hand liggende taak zouden hebben 
om penetraties in de NAVO-verdedi-
ging die door troepen van het 
Warschau Pact zouden worden 
aangebracht, verder uit te buiten. Die 
maoeuvre-groepen komen dus in de 
tweede echelons en dringen door de 
ontstane openingen. De afweer 
daartegen kan alleen bestaan uit het 
inzetten van reserve-eenheden 
achter de linies. 

De heer Van der Spek heeft in 
concreto een aantal vragen gesteld 
over de Rapid Deployment Force. Hij 
heeft gesproken over twee vliegbases 
in Oost-Turkije. Dat betreft puur een 
bilaterale zaak tussen de Verenigde 
Staten en Turkije. Wat betreft de 
financiering van projecten uit het 
NAVO-infrastructuurfonds is het niet 
van invloed of nu wel of geen Rapid 
Deployment Force beschikbaar wordt 
gesteld. Uit dat fonds worden zaken 
gefinancierd als de aanleg van 
startbanen, de bouwvan opslagplaat 
sen, hoofdkwartieren, vliegtuigshel-

ters, plaatsing van elektronische 
installaties en dergelijke. Het gaat 
erom dat die projecten een gemeen 
schappelijk belang dienen en voor 
gemeenschappelijk gebruik bestemd 
zijn. 

Het Amerikaanse militaire perso-
neel dat deelneemt aan de multinati-
onale vredesmacht in de Sinaï is een 
onderdeel van de Rapid Deployment 
Force, in die zin dat de Verenigde 
Staten voor de duur van het verdrag 
waarop MFO berust een bataljon van 
de 82ste Airborne-divisie ter beschik-
king hebben gesteld. Die divisie is 
een onderdeel van de Rapid Deploy-
ment Force. Het in de Sinaï gelegerde 
bataljon is daaraan onttrokken. Dat is 
in februari 1982 vastgelegd in een 
brief van president Reagan aan het 
Amerikaanse Congres. Het bataljon 
beschikt dan ook niet over de 
uitrusting en het materieel die voor 
de Rapid Deployment Force-taak 
nodig zouden zijn. 

De heer Van der Spek (PSP): Men 
zei daar dat men er onmiddellijk over 
zou kunnen beschikken. Het materieel 
zou onmiddellijk geleverd kunnen 
worden uit respectievelijk Israël, 
Italië en Frankrijk. 

Minister De Ruiter: Wij zijn nu niet 
bezig met de behandeling van de 
Amerikaanse defensiebegroting. Ik 
heb mijn antwoord op de vraag van 
de heer Van der Spek gegeven. 

Bij de behandeling van de begroting 
van Defensie is uit de aard der zaak 
veel gesproken over de ontwikkelin-
gen in de IEPG. Ik kom daarop nu 
niet terug. Daarover zijn twee vragen 
van een meer omlijnende betekenis 
gesteld, die ik wel wil beantwoorden. 
De eerste vraag betrof de verhouding 
tussen de lEPG-activiteiten en de 
ontwikkelingen van nieuwe technolo-
gieën. De heer Blaauw heeft daarover 
gesproken. 

Juist in de IEPG heeft de gedachte 
om in de diepte te gaan en dus te 
beginnen met research, met de 
ontwikkeling van technologie, zeer 
aangesproken. In de IEPG en in de 
West-Europese Unie zijn wij het er 
volledig over eens dat als wij steeds 
maar proberen tot samenwerking te 
komen in een aantal projecten die al 
een eind op weg zijn het nooit wat 
zal worden. De stadia van de 
ontwikkeling zijn dan in de verschil-
lende landen die zich daarmee 
bezighouden geheel verschillend. Wij 
hebben er al diepgaand over van 
gedachten gewisseld welke structuur 
research eigenlijk moet hebben om 
die in de verschillende landen 
enigszins op elkaar af te stemmen. 

Wij zijn daar nog lang niet uit, want 
dat probleem is gigantisch ingewik-
keld. Het is echter nodig om te 
beginnen bij het begin, de research. 
Misschien komen wij aan het eind 
dan enigszins gelijk uit. Nu zijn wij 
nog teveel op de omgekeerde weg 
bezig, de weg die naar achteren 
wijst. De verbetering van Europese 
technologische kennis op defensiege-
bied is dus van wezenlijk belang. 

Wij hebben een praktische 
maatregel getroffen om deze 
ontwikkeling te steunen: zogenaamde 
coöperative technology projects 
(CTP's) moeten worden aangemeld. 
Daardoor krijgen wij tenminste 
ergens een adres waar een overzicht 
ontstaat van wat er aan de orde is. 

Een andere belangrijke randvoor-
waarde voor samenwerking op het 
gebied van het materieel is afstenv 
ming van de operationele behoeften. 
De heer Frinking heeft daarnaar 
gevraagd. Die harmonisering van 
operationele behoeften vindt inder-
daad plaats en wel in panel I. 

De heer Frinking (CDA): Op die 
vraag heeft de minister ook al 
schriftelijk geantwoord. Hij heeft 
alleen antwoord gegeven op een 
vraag die ik niet heb gesteld. Hij 
heeft antwoord gegeven op de vraag 
naar de afstemming van de operatio-
nele behoeften en ik had gevraagd 
naar een afstemming van operationele 
taken. In het verleden hebben wij er 
ook weleens over gesproken hoe wij 
tot taakverdeling zouden kunnen 
komen. De IEPG is natuurlijk niet de 
plaats voor het afstemmen van taken. 
Wordt daar nergens over gesproken? 

Minister De Ruiter: In ieder geval 
niet in de IEPG, want de behoeften 
zijn afgeleiden van de taken. 

Ik zie maar één plaats waar over 
een afstemming van de operationele 
taken kan worden gesproken en dat 
is binnen de NAVO, omdat wij daar 
een geïntegreerde strijdmacht 
hebben. Ik weet ook dat het een 
vraagstuk is zo oud als de NAVO zelf 
en daarin is - ik spreek nu een groot 
woord uit - in de loop van de tijd 
beslist onvoldoende vooruitgang 
gemaakt. 

Het gaat in de IEPG om samenwer 
king op het gebied van materieel. Dat 
is altijd een samenspel van drie 
verschillende gezichtspunten 
Allereerst is dat het Defensie gezichts-
punt, de behoeften, wat is er nodig. 
Daarnaast is er het gezichtspunt van 
Buitenlandse Zaken, vanwege de 
buitenlandse politieke aspecten. Ten 
slotte is er het gezichtspunt van de 
internationale handel met de indus 
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trieel-economische aspecten die 
worden behartigd door de Minister 
van Economische Zaken. In dat 
kader, dat niet direct geïnstitutionali-
seerd is, speelt dit alles zich af. 

De heer Blaauw heeft volkomen 
terecht geconstateerd dat de 
werkzaamheden van de West-Europe-
se Unie en de IEPG vrij dicht bij 
elkaar liggen. Zij zijn het beste als 
volgt te karakteriseren: de WEU is 
het politieke forum en moet de 
politieke stimulus zijn voor het werk 
in de IEPG, die vervolgens zich 
bezighoudt met het meer zakelijke 
gebied van de werkelijke samenwer-
king op materieel terrein. Dat moet 
ons niet de ogen doen sluiten voor 
de verschillen. De IEPG is, qua aantal 
landen, een veel groter lichaam dan 
de West-Europese Unie. 

De ambtenaren die in principe wel 
taken in zowel het ene als het andere 
orgaan zouden kunnen vervullen 
kunnen elkaar dus niet overlappen 
vanwege die verschillende nationali-
teiten. Wij weten ook nog niet 
precies wat er met de werkgroepen 
in WEU-verband gaat gebeuren. Een 
van de eerste opdrachten die aan het 
secretariaat is gegeven is om 
daarover na te denken. Het principe 
om de zaken die dicht bij elkaar 
liggen ook dicht bij elkaar te houden 
spreekt ons natuurlijk zeer aan. 

De heren Wagenaar en Van der 
Vlies hebben hun zorg uitgesproken 
over sabotage-activiteiten, een natio-
naal maartevens internationaal pro 
bleem Het lijkt mij niet erg passend, 
daarover te zeer in details te treden 
Wel kan ik zeggen, dat wij heel 
nadrukkelijk die zorg delen, de 
ontwikkelingen nauwgezet in het oog 
houden en datgene ondernemen wat 
in redelijkheid kan worden gedaan 
om aan deze dreiging de nodige 
weerstand te bieden. Het gaat om 
een geweldig ingewikkeld vraagstuk, 
omdat het aantal installaties, waarom 
het hierbij gaat, erg groot, erg 
verschillend en erg uiteen gelegen is. 
De groepen, waarom het hierbij gaat, 
zijn klein, verdeeld en duiken 
plotseling op. Dit ontneemt ons niet 
de taak om datgene, wat wij zouden 
kunnen voorzien en waaraan wij wat 
zouden kunnen doen, zo goed 
mogelijk onder ogen te zien en uit te 
voeren. In die geest werken wij 
daaraan. 

De heer Wagenaar (RPF): Ik begrijp 
uit de woorden van de minister dat 
hij niet in details kan treden. Toch wil 
ik graag weten of die sabotagegroe-

pen enige verbinding hebben met de 
Spetznaz-eenheden. 

Minister De Ruiter: Daarvan is ons 
in het geheel niets bekend. Het lijkt 
meer te gaan om organisaties, die 
gedijen in de Europese anti-militaris-
tische cultuur. Aangezien er ons niets 
van bekend is, kan ik er verder 
moeilijk over uitweiden. Anders zou 
ik speculeren. In elk geval is het een 
zaak, die onze aandacht meer en 
meer opeist. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Van der Spek is teruggekomen op 
een vraagstuk dat ik al eens eerder in 
de Kamer heb behandeld, namelijk 
dat van de betekenis van het Digital 
European Backbone Program. Ik wil 
herhalen wat ik daarover heb gezegd, 
omdat ik meen dat dit goed is. Dat 
stysteem is in het begin van de jaren 
zeventig - ik onderlijn dit, omdat dit 
het referentiepunt van de heer Van 
der Spek is; het gaat om de tijd, lang 
voordat er sprake was van de 
ontwikkeling van een kruisvluchtwa-
pen - opgezet ter verbetering en ter 
modernisering van het Amerikaanse 
verbindingsstelsel voor algemeen 
gebruik in Europa. 

Op allerlei plaatsen in Europa 
bevinden zich Amerikaanse eenheden 
en met het oog daarop was een 
verbindingsstelsel nodig voor 
algemeen gebruik, een common use 
verbindingsstelsel. Dat moet voldoen 
aan de algemene behoefte van de 
Amerikaanse strijdkrachten in 
Europa. Met andere woorden: dat 
stelsel zal ook betekenis krijgen voor 
Amerikanen die in Europa worden 
gestationeerd in verband met in het 
begin van de jaren zeventig nog 
helemaal niet bekende doelstellingen. 

Er zijn andere van deze installaties 
gepland, ook in Nederland, namelijk 
in Keizersveen, Vught en Erp, 
gelegen in Noord-Brabant. In die zin 
zal het voor deze Amerikanen, 
gesteld dat zij in Nederland komen, 
functioneren als een verbindingssys-
teem voor algemeen gebruik. Het is 
echter geen command and control 
verbindingsstelsel voor wapens als 
kruisvluchtwapens. Dat is de zaak, 
waarom het hierbij gaat. In die zin 
zou je het kunnen vergelijken met de 
PTT. Daarvan kan iedereen gebruik 
maken, ook Amerikanen op welke 
basis dan ook in Nederland of elders. 
Daarmee is het stelsel nog niet 
getypeerd door een nieuw systeem 
dat hier zou worden gevestigd. 

Het project wordt door de Verenig^ 
de Staten bekostigd en wordt niet 
betaald - komt er ook niet voor in 

aanmerking - uit het infrastructuur-
fonds van de NAVO. 

De heer Van der Spek (PSP): U 
kunt dus de zin bevestigen uit het 
Amerikaanse rapport van een 
subcommittee van het House of 
Representatives, dat zonder deze 
voorziening ernstige schade zou 
worden toegebracht aan het cruise-
missile-systeem? 

Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb geen achtergrondin-
formatie op grond waarvan dit zo is 
gesteld in het stuk, waarop de heer 
Van der Spek doelt. Een dergelijke 
stelling zou zeker verdedigbaar zijn, 
mits uitgebreid tot alle voorzieningen 
ten behoeve van Amerikaanse 
militairen in West-Europa. Daarvoor 
is het ten zeerste van belang, maar 
niet in het bijzonder hiervoor. 

De heer Van der Spek vroeg nog 
naar de toename van het aantal 
SS 20 raketten in de Sovjet-Unie 
sinds 1 juni 1984. Volgens de laatste 
gegevens is sinds die datum tenmin 
ste één nieuwe basis met negen 
SS-20's operationeel geworden. Dit 
gegeven, gebaseerd op Amerikaanse 
inlichtingen, is binnen de NAVO 
aanvaard. Op 1 juni 1984 waren er 
378 raketten op lanceerinrichtingen 
geplaatst op 42 bases, verspreid over 
de gehele Sovjet-Unie. De regering 
en de NAVO baseren hun inlichtingen 
op Amerikaanse inlichtingenbronnen. 
De veelbesproken foto's worden niet 
gepubliceerd, omdat de Amerikanen 
de kwaliteit van die informatie niet 
willen prijsgeven. 

De heer Scholten sprak over 
alternatieve ideeën voor de westerse 
verdediging. Ik wil daar nu niet te 
diep op ingaan, want daarover is al 
gesproken in de Defensienota. Kort 
geleden is hierover nog een symposi-
um gehouden aan de Vrije Universiteit 
en wie de verslagen daarvan leest, 
krijgt een zeer duidelijk beeld hoe 
over die alternatieve strategieën kan 
worden gedacht. Naar mijn mening is 
een strategie als voorgestaan door 
mensen als Barnaby en Boeker een 
erg statische, uitsluitend conventione-
le verdediging van het Westen, 
zonder nucleaire afschrikking. Ik acht 
dat een niet houdbare, zelfs gevaar-
lijke situatie. 

De heer Wagenaar stelde dat er bij 
de bondgenoten onduidelijkheid zou 
bestaan over het 1 juni besluit. In dat 
verband heeft hij een motie ingediend 
om onnodige twijfel weg te nemen. 
Mijn eigen ervaring met de bondge-
noten, die ik vaak zie, is dat er van 
onduidelijkheid geen sprake is. Vanaf 
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het begin is het besluit, waarover 
ieder natuurlijk het zijne kan denken, 
zeer duidelijk uitgelegd. Ik vind het 
daarom ook niet nodig om nadere 
inlichtingen hierover te gaan verstrek-
ken, ten einde eventuele onnodige 
twijfel weg te nemen. Ook is het 
volstrekt duidelijk wat het criterium 
zal zijn. 

De minister-president heeft dat 
destijds bij de behandeling van het 
besluit al duidelijk gemaakt. Het gaat 
om het aantal raketten op lanceerin-
richtingen. Wij doen er naar mijn 
mening goed aan om tegenover de 
bondgenoten niet de indruk te 
vestigen dat wij zelf denken dat het 
besluit onduidelijk is, terwijl wij het 
als duidelijk hebben gepresenteerd. 

De heer Wagenaar (RPF): Ik moet 
deze redenering toch bestrijden. Dat 
was trouwens ook niet de strekking 
van mijn motie. Het lijkt mij wijs om 
onnodige twijfel weg te nemen, of 
die nu bij de bondgenoten of in de 
publieke opinie leeft. Tot op de dag 
van vandaag verschijnen er persbe-
richten, ook in de internationale pers, 
waarin twijfel wordt geuit over de 
toepassing van het besluit. De 
minister noemt als voorbeeld het 
tellen van het aantal operationele 
SS-20's. Op dat punt lijkt er mij 
zeker geen duidelijkheid te bestaan. 

In het Parool wordt immers bij 
voorbeeld gesproken van een andere 
manier van tellen door u in vergelijking 
met uw ambtgenoot van Buitenlandse 
Zaken. Ook is er de vraag wat het 
sluiten van een overeenkomst is. In 
de motie wordt dus niets anders 
gevraagd dan dat de regering eens 
moet bezien in hoeverre de twijfel 
kan worden weggenomen. 

Minister De Ruiter: Wij hebben 
deze vragen al ettelijke malen 
bekeken, omdat het niet de eerste 
keer is dat hiernaar wordt gevraagd 
Wij hebben steeds na het opnieuw 
overwegen het standpunt ingenomen 
dat het duidelijk is en dat wij door 
nadere formuleringen alleen maar 
aan onduidelijkheid zouden kunnen 
bijdragen. Ik ben net terug van een 
bezoek aan Canada. Daar is natuurlijk 
ook over dit onderwerp gesproken, 
maar daar bestond in het geheel 
geen onduidelijkheid. Daar werd het 
heel goed begrepen. Er kan in een 
medium natuurlijk altijd wel iets 
worden opgeworpen als zou er 
onduidelijkheid bestaan. 

Van regeringszijde is echter altijd 
in volledige duidelijkheid gesproken. 

Het besluit is ook op zich zelf heel 
duidelijk. Ik ben dan ook van mening 
dat wij met nadere formuleringen 
eerder aan onduidelijkheid zouden 
bijdragen. 

De heer Wagenaar (RPF): Dan zal ik 
even een klein testje doen. Kan de 
minister bevestigen dat, als er op 1 
november as . kans is op een akkoord 
of een doorbraak, maar er geen 
werkelijk getekend akkoord is, dit 
betekent dat gesteld wordt dat er 
geen akkoord is, met alle daaraan 
verbonden consequenties? 

Minister De Ruiter: Ik ben eigenlijk 
niet van plan om aan dit soort testjes 
mee te doen. De materie is er te 
belangrijk voor om je aan dergelijke 
testjes te onderwerpen. De heer 
Wagenaar stelt nu het volgende. Als 
er geen overeenkomst is, is dat dan 
tevens geen overeenkomst in de zin 
van dit besluit? Het antwoord daarop 
is natuurlijk bevestigend 

De heer Wagenaar (RPF): Nee, dat 
was de vraag niet. De minister weet 
best wat ik gevraagd heb. Hij spreekt 
nu van het 'afnemen van een testje' 

Minister De Ruiter: Het waren uw 
eigen woorden. 

De heer Wagenaar (RPF): Een 
duidelijk besluit kan wel een testje 
verdragen! Uw antwoord geeft al aan 
dat het met de duidelijkheid toch wel 
wat tegenvalt. 

Minister De Ruiter: Nee. De heer 
Wagenaar vraagt wat de vaststelling 
is in het licht van het besluit van 1 
juni, als er op 1 november geen 
overeenkomst is. 

De heer Wagenaar (RPF): Nee, er 
staat: in the light of an agreement. 
Wat betekent dat? 

Minister De Ruiter: Ons besluit is in 
het Nederlands gesteld. 

De heer Wagenaar (RPF): Goed. In 
het licht van een overeenkomst, staat 
er. 

Minister De Ruiter: Dat is toch een 
overeenkomst? 

De heer Wagenaar (RPF): Er moet 
dus een overeenkomst zijn en niet 
bijna een overeenkomst of een 
doorbraak? 

Minister De Ruiter: Het kan toch 
niet iets anders dan een bestaande 
overeenkomst zijn? 

De heer Wagenaar (RPF): Dus er 
moet een akkoord zijn en niet uitzicht 
op een akkoord? 

Minister De Ruiter: Dat is vanaf het 
allereerste begin onomwonden en 
duidelijk gesteld. 

De heer Wagenaar (RPF): Dank u. 

De heer Van der Spek (PSP): Een 
multiple choice-test is tegenwoordig 
ook Nederlands! 

Minister De Ruiter: Voorzitter! Ik 
kom tot mijn slotopmerkingen 
Daarbij haak ik in op hetgeen de heer 
Frinking heeft gezegd over de 
gevolgen van een reductie van 
Amerikaanse militaire aanwezigheid 
in Europa. De heer Van den Broek 
heeft daarover al een paar politieke 
opmerkingen gemaakt. Hij heeft 
gezegd hoe slecht dat zou zijn voor 
de samenhangende verdediging en 
voor de politieke presentatie binnen 
het bondgenootschap. 

Ik ben van mening dat het voortdu-
rend op onze weg blijft liggen om het 
Amerikaanse Congres duidelijk te 
maken wat de feiten zijn op het 
gebied van de Nederlandse en de 
Europese bijdrage aan de westerse 
verdediging. Tot nu toe is het 
Congres niet erg gevoelig gebleken 
voor die feiten, ondanks het feit dat 
mijn Amerikaanse ambtgenoot 
daarover heel duidelijke rapporten 
heeft geschreven. In zijn laatste 
rapport schrijft hij ook - ik zeg het in 
mijn eigen woorden - dat door de 
bank genomen de Europese bondge-
noten een redelijke en eerlijke 
bijdrage leveren aan de westerse 
verdediging. Uit vrijwel alle contacten 
met de Amerikanen blijkt echter dat 
er in het Congres een andere 
perceptie bestaat en dat daar heel 
gemakkelijk de gedachte ingang 
vindt dat de Amerikanen Europa 
verdedigen en dat de rijke Europeanen 
daar eigenlijk veel te weinig aan 
doen. 

Voor zover dit bestaat - en ik 
constateer steeds dat het bestaat -
zullen wij dit met feiten zoveel 
mogelijk moeten bestrijden. Als die 
feiten niet aanwezig zijn, moeten wij 
dat natuurlijk niet doen. Ik wil hieraan 
een praktisch punt toevoegen. 
Hoewel ik de politieke benadering, 
van leden van het Amerikaanse 
congres niet erg kan appreciëren, 
kunnen zij op sommige punten wel 
scoren, hoewel wij gelukkig hieraan 
enigszins hebben kunnen tegemoet 
komen. Als het concept van onze 
voorwaartse verdedigen als volgt is, 
dat wij het voordat de Amerikaanse 
versterkingen er zijn ongeveer 30 
dagen moeten kunnen uithouden, 
dan acht ik het een goede Amerikaan-
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se vraag om te informeren of de 
omvang van de munitievoorraden 
toereikend is voor 30 dagen. 

Als dit niet het geval mocht zijn, 
meen ik dat wij daarover in redelijkheid 
moeten kunnen spreken en - waar 
wij kunnen - aan tegemoet moeten 
komen. Als wij voor een deel moeten 
vertrouwen op versterkingen van 
Amerikanen die worden aangevoerd 
met vliegtuigen, is het van hen een 
goede vraag of wij ervoor kunnen 
zorgen dat die vliegtuigen landen en 
een veilig onderkomen krijgen 
enzovoorts. Ondanks mijn gebrek aan 
appreciatie voor de hele politieke 
verpakking, meen ik dat het ons er 
niet toe mag leiden om niet in te 
gaan op de zeer concrete, beant-
woordbare vragen op dit terrein. 

In dat licht moet ook worden 
verstaan de, overigens bescheiden, 
prioriteitverschuiving die wij binnen 
de defensiebegroting konden 
aanbrengen om de verbetering van 
de munitievoorraden eerder te laten 
plaatsvinden dan aanvankelijk was 
geplanned. Dit is enigszins in mineur, 
maar ik zie nu al dat het feit dat wij er 
op deze wijze mee bezig zijn in 
Europa en dat wij hier en daar een 
praktische stap kunnen zetten, toch 
een goede uitwerking heeft in de 
Amerikaanse denkbeelden over 
Europa. Wellicht zullen wij in de 
komende jaren niet steeds met 
dezelfde dreiging worden geconfron-
teerd. Dit legt op ons wel enige 
verplichtingen om hieraan ook iets te 
doen. 

De heer De Vries (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De minister sprak 
zoeven over zijn geringe appreciatie 
van de methode die soms gehanteerd 
wordt, Waarschijnlijk slaat dit onder 
andere op het verworpen amende-
ment van senator Nunn. Vindt u de 
dreiging die in dit amendement 
verpakt zat, behalve niet erg te 
appreciëren, eigenlijk wel acceptabel 
onder bondgenoten? 

Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Het woordje acceptabel 
- in het Nederlands aanvaardbaar 
met als tegenhanger onaanvaard-
baar - heeft een heel zware betekenis. 
Ik aanvaard het niet, in die zin dat ik 
het niet eens ben met een dergelijke 
benadering. 

Volgens mij moeten wij hierop 
reageren met door te gaan met het 
geven van behoorlijke voorlichting 
over de werkelijke Westeuropese 
defensie-inspanning. Daaruit kun je 
laten zien wat wij wel doen. Dikwijls 

is dit heel gecompliceerd met 
percentages aan te geven die je op 
allerlei manieren kunt groeperen. 
Toch is er een boodschap over te 
brengen. Verder moeten wij inderdaad 
als er een punt wordt gescoord, dat 
als zodanig kunnen erkennen. Daar 
komt bij, dat het Amerikaanse 
politieke systeem - zoals algemeen 
bekend is - zeer afwijkt van het onze. 

In ieder geval oefent de Amerikaan-
se regering in dit geval deze druk niet 
uit op Westerse bondgenoten omdat 
zij daar een zuiverder beeld hebben 
van het vraagstuk omtrent de 
'burden-sharing'. Voor een deel 
wordt het de Amerikaanse regering 
zelf moeilijk gemaakt door het 
Amerikaanse congres. Dat ligt wat 
meer gecompliceerd en er zijn nog 
veel meer complicaties in dat 
systeem te vinden die mij ervan 
overtuigen dat wij de zaak maar 
moeten nemen voor wat hij is. Wi j 
moeten proberen zo goed mogelijk te 
antwoorden op vragen over zaken die 
onjuist zijn, maar wij moeten proberen 
zo goed mogelijk te reageren in 
daden als wij zaken aantreffen waarin 
zij eigenlijk gelijk hebben. 

De heer De Vries (PvdA): Ik ben er 
voor dat er zakelijk over problemen 
gesproken wordt. Dat element stel ik 
niet ter discussie. Ik zou echter wel 
willen zien dat u bevordert dat niet in 
het Amerikaanse congres de mythe 
gaat leven dat als je de Europeanen 
maar de duimschroeven aanzet en 
als je ze maar chanteert - dat woord 
is in Duitsland gevallen - je wel je 
doel bereikt. Dat acht ik totaal 
onacceptabel. 

Minister De Ruiter: Ik ben er zeker 
van dat in talloze contacten die er 
aan weerszijden van de oceaan 
bestaan, heel duidelijk wordt uitgedra-
gen dat dit niet de manier is waarop 
de Westeuropese bondgenoten 
tegen deze zaak aankijken 

De heer Van der Spek (PSP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dit 
een goede gelegenheid om de 
minister nog eens de vraag te stellen 
die ik eerder in een mondeling 
overleg heb gesteld en die toen niet 
werd beantwoord. Als de kennis van 
het Amerikaanse Congres over de 
defensie-inspanning van de Europese 
bondgenoten zo slecht is als blijkt uit 
de noodzaak tot voorlichting, heeft 
de minister dan enige illusie over de 
mate van kennis van het Amerikaanse 
Congres ten aanzien van de Sovjet-
defensie-inspanning? Dat zijn toch 
feiten op grond waarvan zij budget-
beslissingen nemen. 

Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij begeven ons nu een 
beetje op een speculatief vlak van 
vergelijking. Het is geheel open 
welke kennis het Amerikaanse 
Congres heeft over de omvang van 
de Sovjet-strijdkrachten. Als daarbij 
kanttekeningen zouden zijn te maken 
door wie dan ook, kan dat volledig in 
alle openheid gebeuren. Zo lang dat 
niet gebeurt, praten wij hier inderdaad 
over een theoretisch geval 

De vergadering wordt van 18.45 uur 
tot 20.1 5 uur geschorst. 

Voorzitter: Eversdijk 

De Voorzitter: Willen de leden goed 
op de spreektijden letten, zodat wij 
vanavond het geheel kunnen afslui-
ten? 

D 
De heer De Vries (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De minister van 
Defensie heeft vanmiddag een 
uitvoerig betoog gehouden over de 
rol die kernwapens spelen. Wij weten 
allen dat kernwapens ons volk zeer 
verdeeld houden. Het is een van de 
ernstigste vraagstukken in de 
veiligheidsdiscussie in ons land, in 
heel Europa en veel verder in de 
wereld. 

Ik geloof dat de minister bij het 
begin van zijn uiteenzetting waarde-
volle elementen voor een verdere 
discussie heeft aangereikt. De 
problematiek wordt alleen klemmen-
der en ingewikkelder naarmate je tot 
een uitwerking van de filosofie komt. 
Dan rijst de vraag of het inderdaad 
redelijk is bij kernwapens een 
onderscheid te maken tussen 
militaire en politieke wapens, als je 
ziet dat er tienduizenden van die 
wapens zijn in alle soorten en bijna in 
alle maten en dat deze wapens ook 
volstrekt geïntegreerd zijn in de 
militaire opstelling van de NAVO. De 
problematiek wordt ook ingewikkel-
der, zo is vanmiddag gebleken als 
men probeert deze te concretiseren 
naar het beleid dat men wil voeren. 

In de eerste termijn heb ik een 
motie ingediend, die voor de aan-
staande discussie van de ministers 
over de reductie van tactische 
kernwapens probeerde een bood-
schap te formuleren vanuit dit 
parlement. Juist omdat kernwapens 
ons land zo verdeeld houden, heb ik 
getracht in die motie te zoeken naar 
twee elementen waarvan ik dacht dat 
die in deze Kamer op een grote 
meerderheid berustten. Wij weten 
allen dat de meningen over kruis-
vluchtwapens, middellange afstands 
wapens hier zeer sterk verdeeld zijn. 
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Het was in deze Kamer echter ook 
gebleken, dat er overeenstemming 
bestond over de afwijzing van deze 
Kamer van neutronenwapens en ook 
van het nucleair maken van het 1 55 
mm geschut. Daarover is door het 
CDA een aantal jaren geleden een 
motie ingediend in deze Kamer, de 
bekende motie-De Boer die breed is 
ondersteund. 

Aan deze twee elementen had ik 
gerefereerd. Ik meende dat op deze 
wijze een brede basis zou kunnen 
worden gevonden voor het komend 
overleg over de reductie van kernwa-
pens in de NAVO. De minister heeft 
deze motie afgewezen. Op zich is dat 
heel interessant omdat de motie al 
was aangenomen, in die zin dat de 
materie die in de motie verwoord 
staat al was aangenomen. De 
motie-De Boer is deze Kamer al 
gepasseerd. 

Ik heb in de korte tijd die ons ten 
dienste stond niet kunnen nagaan of 
indertijd ook gezegd is, dat dit geen 
goede motie was. Ik meen echter dat 
er een algemene overeenstemming 
was ten minste tussen de Partij van 
de Arbeid en het CDA en zeker ook 
met een aantal andere partijen dat 
die 155 mm niet dual capable 
gemaakt zouden moeten worden. Nu 
heeft de minister gezegd, dat hij deze 
materie eigenlijk wil betrekken bij de 
uitvoering van het 1 juni-besluit en 
dat wij in november dan wel zullen 
zien hoe het gaat. 

Voorzitter! Er is de laatste tijd veel 
gesproken over de rol van de Kamer; 
er is ook veel kritiek geweest op de 
rol van de Kamer. Mij dunkt dat het 
nu maar weer zal moeten blijken of 
de Kamer zichzelf wel serieus neemt. 
Die motie-De Boer is indertijd niet 
geformuleerd na een kort debat 
waarin een snelle uitspraak werd 
gevraagd maar na een zeerfundamen-
tele discussie over de vraag hoe 
nucleaire gevechtsveldwapens 
zouden kunnen worden gereduceerd 
in de arsenalen, omdat er brede 
overeenstemming is over het feit dat 
deze wapens tot de meest gevaarlijke 
behoren. 

Nu is het zo dat ik de afgelopen 
jaren ook vele malen met collega's 
van het CDA in discussie ben 
getreden en eigenlijk nooit gemerkt 
heb dat dit standpunt niet het 
CDA-standpunt zou zijn geweest. De 
minister heeft nu gezegd, dat hij 
grote bezwaren heeft tegen het feit 
dat nu aan die motie-De Boer wordt 
gerefereerd en dat gevraagd wordt 

dat die het uitgangspunt voor zijn 
beleid zal zijn in het komend NAVO-
overleg. 

Voorzitter! Ik ben daardoor 
verbaasd. In de eerste plaats zie ik 
twee bewindslieden van het CDA 
tegenover mij. Dat is niet altijd een 
reden tot verheugenis, maar ik dacht 
dat dit bij deze zaak een winstpunt 
zou kunnen zijn omdat zij waarschijn-
lijk toch het gedachtengoed van de 
partij meedragen. 

Ik had de hoop dat wij op deze 
wijze tot een opstelling van de 
Nederlandse regering zouden kunnen 
komen. De minister heeft gezegd dat 
dit maar op 1 november moet 
gebeuren. Ik vind dat 'oneigenlijk'. 
De NAVO buigt zich al eerder over 
deze problematiek. Nederland kan 
daar niet met gesloten mond bij 
zitten. Wij hebben daar opvattingen 
uit te dragen en standpunten in te 
nemen. In de tweede plaats vind ik 
zo'n verwijzing naar 1 november 
ruiken naar het gebruik van deze 
wapens als wisselgeld bij de 
besluitvorming over het stationeren 
van middelllange afstandswapens. 

Ik zou mij kunnen voorstellen dat 
het als volgt is. De minister zal mij 
wel tegenspreken als dat niet zo is. 
De fractie van de VVD krijgt misschien 
haar zin bij het plaatsen van kruisra 
ketten, waarbij een concessie wordt 
gedaan aan de fractie van het CDA 
op het punt van het 1 55 mm geschut. 
Als dat zo is, zou ik dat buitengewoon 
betreuren. Daarvoor is de zaak toch 
werkelijk te ernstig. 

De minister is eigenlijk verplicht 
aan de Kamer uiteen te zetten wie 
hem belet, thans te zeggen: ik voer 
de motie uit die enige tijd geleden 
door deze Kamer is aangenomen. De 
minister moet uitleggen wat de rol en 
de betekenis is van het feit dat hij 
gezegd heeft: wij betrekken dit bij het 
1 november-besluit. 

De collega's van de fractie van het 
CDA hebben zoeven niet gereageerd 
op de mededeling van de minister. Ik 
wacht uiteraard met grote belangstel-
ling hun betoog in tweede termijn af. 

België! Wij hebben vanmiddag 
even gediscussieerd over de interven 
tie van onze minister van Buitenlandse 
Zaken bij de heer Tindemans. Als ik 
de minister goed heb aangezien op 
de televisie, was hij er zelf diep van 
doordrongen dat het een enigszins 
gênante vertoning was. Hij is 
vanmiddag ook begonnen met 
eigenlijk zijn excuus aan te bieden 
voor zijn optreden in België. Ik heb 
daar begrip voor. Ik wil daar verder 
geen woorden over vuil maken. 

Wat wel interessant is, is dat de 
minister toegaf, dat het accent in 
België niet lag op een veiligheidspoli-
tieke discussie. Daaruit durfde ik de 
conclusie te trekken dat het een 
partijpolitieke discussie was en dat 
de minister het Nederlandse stand-
punt niet aan zijn Belgische collegae 
heeft aanbevolen. Ik vind dat opmer-
kelijk omdat daarmee weer wordt 
aangetoond dat de Nederlandse 
minister eigenlijk niet gelooft in zijn 
eigen standpunt. 

Ik heb altijd gezegd dat als je de 
weg kiest - en ik vind die weg 
ongeloofwaardig - van een 1 -juni-be-
sluit, het natuurlijk in de reden ligt 
dat je ook probeert anderen van de 
wijsheid daarvan te overtuigen en dat 
je probeert of je ze kunt winnen voor 
je eigen aanpak. 

In mijn eerste termijn heb ik de 
regering verweten dat zij te weinig 
initiatief ontplooit op het gebied van 
het bestrijden van kernwapens. Ik 
heb daarbij twee voorbeelden 
genoemd: nucleairvrije zones en 
no-first-use. Ik wil mijn beklag doen 
over het antwoord op een vraag die 
ons schriftelijk is geworden. Ik heb in 
eerste termijn gesproken over het 
rapport van het Aspen-instituut, 
geschreven door westerse 
staatslieden die zich onder meer over 
de problematiek van de no-first-use 
hebben gebogen. Ik heb gesproken 
over de opvatting van de zogenaamde 
'Gang of Four.' Dit zijn . mara, 
McGeorge Bundy, McNamara, George 
Kennan en Gerald Smith. Ik lees in de 
antwoorden die ons zijn toegezonden: 
de heer De Vries heeft een vraag 
gesteld over het no-first-use-voorstel 
van Gromyko. Nu heeft Gromyko in 
ons debat een prominente rol 
ingenomen, maar ik vind dit toch 
geen behoorlijk antwoord. Als door 
vooraanstaande westerse politici, 
oud-politici en wetenschapsmensen 
standpunten worden ingenomen, 
moeten deze niet worden afgedaan 
met verwijzing naar het voorstel van 
Gromyko. Ook in het Westen zijn er 
zeer velen die hun verdienste hebben 
op het gebied van veiligheid en 
vredespolitiek en die een no-first-use-
aanpak bepleiten. Van deze regering 
hoor ik niet anders dan dat het niet 
kan. Hetzelfde geldt voor de nucleair-
vrije zones. Dat kan niet. Daar moet 
je niet aan beginnen in Europa. 

Enige tijd geleden heeft de Kamer 
een motie aangenomen waarin aan 
de regering werd gevraagd een 
studie te verrichten naar de vraag 
onder welke omstandigheden 
nucleairvrije zones wel gerealiseerd 
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zouden kunnen worden. Wij hebben 
van die studie niet veel meer verno-
men. Wel is herhaalde malen het 
inzicht van de regering herhaald, 
namelijk dat zij in die zones niets ziet 
en dat zij niet tot een wezenlijke 
bijdrage aan het een en ander 
zouden leiden. 

De fracties van de PvdA en het 
CDA hebben hier gepleit voor een 
studie naar de voorwaarden waaron-
der dit wel zou kunnen. Het gaat niet 
aan dat er een betoog wordt afgesto-
ken waarbij gezegd wordt dat 
nucleairvrije zones een bijdrage tot 
vertrouwenwekkende situaties in 
andere delen van de wereld zouden 
kunnen leiden, maar dat voor Europa 
niet positief kan worden nagedacht 
over het tot stand komen van een 
dergelijke zone. 

Nogmaals, er zijn in dit verband 
aanbevelingen gedaan, ook door 
vooraanstaanden in de veiligheids po-
litieke discussie. Zij zijn van mening 
dat daarmee weliswaar onze proble-
men niet worden opgelost, maar dat 
zij wel degelijk een aanzet vormen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn 
vandaag verblijd met een publikatie 
van het IKV, waarin een interview 
staat met de heer Kamminga. De 
heer Kamminga is voorzitter van de 
VVD. Het interessante is, dat de heer 
Kamminga in dat interview kennelijk 
een andere lijn aangeeft dan de heer 
Voorhoeve hier over het algemeen 
uitdraagt. Ik vraag de aandacht voor 
dit interview, niet omdat ik denk dat 
dit betoog van de heer Kamminga 
reeds wortel geschoten heeft in de 
VVD, maar omdat men tekens van 
hoop in een vroeg stadium moet 
signaleren, zodat zij reliëf krijgen en 
de mogelijkheid krijgen tot groei en 
bloei te komen. 

De heer Kamminga zegt: Ik zou 
graag zien dat er een kracht op gang 
komt die het voor de VVD moeilijk zal 
maken om te zeggen: ,'Neen, wij 
willen daar niet over praten'. En dat 
'Neen, wij willen daar niet over 
praten' gaat over: 'Niet plaatsen'. 
Dus het niet plaatsen van middellange 
afstandsraketten. 

De heer Kamminga heeft nog iets 
anders gezegd, hetgeen ook interes-
sant is als wij het bezien in het licht 
van het betoog dat de heer Voorhoeve 
in deze Kamer heeft gehouden. Dat 
ging over strategie defense initiative. 
Moet Nederland zich tegen dat soort 
initiatieven gaan keren, is de vraag 
die de heer Kamminga wordt 
voorgelegd Hij antwoordt dan: wij 
moeten eisen van de grootmachten 

- en dat moeten wij breed aanpakken -
dat er gezegd wordt: 'Zo kan het niet, 
dat willen wij niet'; dat moeten wij 
ook Europees doen, dan zal blijken 
dat de tegenstellingen in Europa 
minder groot zijn dan men wellicht 
denkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is ook 
een iets ander betoog dan de heer 
Voorhoeve heeft afgestoken. Ik wil nu 
niet betogen dat er twee VVD's zijn. 
De heer Voorhoeve zal ogenblikkelijk 
van mij aannemen dat dit niet zo is. 
De heer Kamminga is vandaag, na 
wat gefluit , ook ogenblikkelijk wat 
dichter bij het vertrouwde hok 
gekomen. Ik vind het echter interes-
sant om te signaleren dat ook binnen 
de VVD over deze vraagstukken een 
discussie begint te ontstaan. 

Het is namelijk naar mijn smaak 
onwezenlijk dat men die 30% van het 
VVD-electoraat in de kou laat staat 
en dat men hun geluid niet laat horen. 
Die 30% is ook tegen de plaatsing van 
raketten in dit land. Ik denk overigens 
dat er nog veel meer zijn die over de 
bewapeningswedloop in de ruimte 
net zo denken als de heer Kamminga. 
De heer Voorhoeve zal daar ongetwij-
feld cijfers over hebben. Velen zullen 
veel sceptischer tegenover een 
bewapeningswedloop in de ruimte 
staan dan de heer Voorhoeve hier liet 
blijken. 

Ik moet op dit punt ook iets zeggen 
tegen de regering. Die vindt het 
buitengewoon belangrijk om over de 
problematiek van de ruimte te 
blijven spreken. Voorzitter, blijven 
spreken over alles en nog wat is reuze 
interessant, maar daarvoor zijn 
regeringen niet. Wij hebben regerin-
gen om op den duur ook tot conclusies 
te komen en standpunten in te 
nemen waarmee wordt geprobeerd 
de belangen van de bevolking te 
dienen en, wat dit onderwerp betreft, 
hun veiligheidsbelangen. 

Mijnheer de Voorzitter! Als dat 
plan voor die ruimtewapens doorgaat, 
tien jaar lang, en het onderzoekpro-
gramma zoals het nu luidt, doorgaat, 
terwijl er geen druk ontstaat om dit 
tegen te gaan, dan zal men zien dat 
die ontwikkeling werkelijkheid wordt. 
De regering heeft op dit punt een 
keus te maken. Het betoog van de 
minister van Buitenlandse Zaken, dat 
erop neerkomt dat wij in lengte van 
dagen over deze problematiek 
moeten blijven praten, vormt een 
excuus en een alibi om de geschetste 
ontwikkeling tot stand te laten 
komen. 

Ik vind dat wij hier een standpunt 
moeten innemen. Ik refereer in dit 

verband weer aan een uitspraak van 
de Kamer die kennelijk weinig indruk 
op de regering heeft gemaakt. Die 
uitspraak stond in de motie die werd 
ingediend door de heer Engwirda. 
Die uitspraak zegt dat er een verdrag 
tot stand moet komen dat de 
ontwikkeling, het testen en het 
stationeren van dergelijke wapensys-
temen verbiedt. De heer Kamminga 
had zo zijn handtekening wel onder 
die motie willen zetten. Volgens deze 
uitspraak van de Kamer moet de 
ongewenste ontwikkeling worden 
voorkomen. Men moet niet eerst de 
mogelijkheden van deze ontwikkeling 
beproeven, maar, mijnheer de 
Voorzitter, zij moet worden voorko-
men en de Nederlandse regering 
heeft daarbij een rol te vervullen. 

Er is op dit punt een belangrijke 
relatie met de onderhandelingen in 
Genève. Het is zo klaar als een 
klontje dat tussen de drie groepen 
die daar gevormd zijn in de ene 
onderhandelingsdelegatie een nauw 
verband is. De minister heeft daarover 
ook gesproken. Het is duidelijk dat 
wanneer er op het gebied van het 
tegengaan van de wapenwedloop in 
de ruimte geen, voortgang wordt 
geboekt, de andere groepen de 
gevangenen zullen worden van deze 
stagnatie. 

Nu kunnen wij wel tegen de 
Amerikanen blijven zeggen: Blijven 
jullie maar doorgaan met die ontwik-
keling van de ruimtewapens; wij 
staan allemaal achter jullie en wij 
steunen jullie onderhandelingspositie. 
In dat geval is echter tegelijkertijd 
duidelijk dat wij tegen onze eigen 
belangen in werken. Mede daarom 
ook heb ik een motie ingediend met de 
strekking: Westeuropeanen, wees 
nou verstandig en bezin je op de 
belangen die je zelf in West-Europa 
hebt te dienen; bezin je op je eigen 
veiligheidsbelangen. Het kan niet zo 
zijn, dat wij een ruimtebewapenings-
ontwikkeling ongestoord laten 
doorgaan gedurende een jaar of vijf. 
Tegen die tijd is namelijk geheel 
Europa volgezet met middellange 
afstandsraketten. 

Ik ken mensen die dat niet erg 
zouden vinden, maar degenen die 
menen dat dit moet worden verhin-
derd, zouden het een opdracht 
moeten vinden om te zeggen: wij 
gaan daartegen iets doen. 

In eerste termijn heb ik de minister 
van Buitenlandse Zaken gevraagd, 
waarom hij kritiek heeft uitgeoefend 
op een uitspraak van de heer 
Gromyko, nadat deze een persconfe-
rentie had belegd in Moskou. De 
minister kon dat toen niet plaatsen. 
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Ik heb hem inmiddels een drietal 
artikelen gegeven, die hem duidelijk 
hebben gemaakt, waarop ik doelde. 

Ik zou het op prijs stellen, te weten 
waarop die kritiek van de minister nu 
precies stoelde en wat de opportuni-
teit was van het uitspreken van die 
kritiek. Is er ook enig verband, zij het 
misschien in data, tussen het 
uitspreken van die kritiek door de 
minister van Buitenlandse Zaken en 
het moment waarop de heer Gromyko 
ons mededeelde dat hij hier niet kon 
komen? Het zou buitengewoon 
interessant zijn, dat te weten. 

De conventionele bewapening, die 
op dit ogenblik alleen in Stockholm 
en Wenen aan de orde is, valt op het 
punt van de meer moderne ontwikke-
lingen aardig tussen wal en schip. Er 
was enige hoop op, dat dit ook zou 
worden betrokken bij de discussies 
die de Amerikanen en de Russen 
gaan entameren. Naar mijn smaak is 
er bij de Europese bondgenoten 
dringend behoefte aan bezinning om 
te bezien of er, naast de fora in 
Wenen en Stockholm, niet naar 
mogelijkheden moet worden gezocht 
om met de Sovjet-Unie te spreken 
over de ontwikkeling van conventio-
nele bewapening. Voor wij het 
namelijk weten, gaan er ingrijpende 
ontwikkelingen plaatsvinden, 
ontwikkelingen die niet alleen veel 
kosten met zich brengen maar ook 
op den duur geen wezenlijke bijdrage 
leveren aan de verbetering van de 
veiligheid van Europa. Dat zal 
iedereen duidelijk zijn. 

D 
De heer Frinking (CDA): Voorzitter! 
Voor een gemeenschappelijk 
NAVO-beleid ten aanzien van een 
dialoog met de Sovjet Unie hebben 
de ministers van Buitenlandse Zaken 
in december, blijkens het communi-
qué, uitspraken gedaan die leiden tot 
de vaststelling dat bilaterale contac-
ten tussen de landen van Oost en 
West zullen plaatsvinden. Wij hebben 
van de minister ook zijn plannen voor 
dit jaar gehoord. Hij gaat naar 
Oost-Duitsland en zijn Hongaarse 
ambtgenoot komt hier. Dit zijn zaken 
die wij uiteraard toejuichen en die 
passen in een beleid waarin de 
dialoog tussen Oost en West wordt 
nagestreefd. 

In deze rij ontbreekt één naam. Het 
is nu de vraag of Gromyko naar 
Nederland komt of niet. Wij hebben 
gehoord dat dit thans nog onzeker is. 
Wij zouden het in ieder geval jammer 
vinden, als hij niet komt. Wij willen 

hem namelijk in ieder geval de vraag 
stellen, wat er is gebeurd sinds het 
1 -juni-besluit. Toen besloten de 
Sovjets om geen SS-20's meer te 
plaatsen, althans dat bleek uit de 
gegevens. Nu is de trein weer op 
gang gekomen, want men gaat 
kennelijk wel weer verder met 
plaatsen. Die vraag zal de heer 
Gromyko in ieder geval moeten 
beantwoorden en dat is voor ons van 
zeer groot belang. 

Is het niet hier in Den Haag, dan 
maar in Moskou, want ergens zal dat 
gesprek voor 1 november moeten 
plaatsvinden. Dat hoeft natuurlijk niet 
alleen over wapenbeheersing te 
gaan; dat is evident. Er zijn veel meer 
onderwerpen die beide landen 
betreffen, zoals de ontwikkeling van 
de handelsbetrekkingen en de 
uitvoering van de Helsinki-akkoorden. 

De onderhandelingen in Genève 
gaan weer beginnen. Wij verheugen 
ons daarover en stellen vast dat het 
Nederlandse 1-juni-besluit in ieder 
geval de mogelijkheid om tot 
onderhandelingen te komen niet 
heeft aangetast. Alles hangt er nu 
van af, of er bij de onderhandelings-
partijen genoeg bereidheid is om tot 
één of meer overeenkomsten te 
komen. Ik voel best dat de vraag of 
er een linkage is - waarover collega 
De Vries sprak - een hinderpaal kan 
zijn voor het tot stand brengen van 
overeenkomsten. Je kunt het echter 
ook omdraaien en zeggen: als je te 
strakke verbanden legt, kom je op 
een gebied waarop gemakkelijk tot 
overeenstemming te komen is, ook 
geen stap verder. Ik denk dus dat het 
in de besprekingen geen doorslagge-
vend onderwerp kan zijn. Wij moeten 
kijken naar de resultaten. 

Het is in ieder geval van belang dat 
er nu ook in Stockholm, naar het lijkt, 
voortgang wordt geboekt. Er zou 
althans een positieve invloed kunnen 
uitgaan van het starten van de 
onderhandelingen. Wie weet, 
misschien kunnen de onderhandelin-
gen in Wenen na 10 jaar snel tot een 
afronding komen. De impuls, die het 
begin van de onderhandelingen in 
Geneve op andere besprekingen kan 
hebben, kan misschien dat effect wel 
hebben. 

Wij zouden toch op korte termijn 
ergens in de onderhandelingen 
tussen Oost en West een resultaat 
moeten kunnen boeken. 

Met betrekking tot de NAVO-stra-
tegie is de minister van Defensie 
uitgebreid ingegaan op een aantal 
vragen die ik heb gesteld. Daarbij is 
voor ons nogal van belang de wijze 

waarop inhoud wordt gegeven aan 
een benadering die wij toejuichen, 
namelijk hoe komen wij af van een 
vroegtijdig gebruik van nucleaire 
wapens in een conflict. Het is 
buitengewoon wezenlijk hoe wij de 
afhankelijkheid daarvan kunnen 
verminderen. Dit heeft ook te maken 
met de relatie tussen conventionele 
en nucleaire gevechtsveldwapens. 

De uiteenzetting van de Ministerie 
van Defensie was interessant. Eén 
van de redenen waarom wij om een 
notitie hebben gevraagd, is dat wij 
graag verder met de minister willen 
spreken over dit onderwerp. Ik ben 
dankbaar voor het feit dat de 
minister die notitie heeft toegezegd. 
Ik wil overigens graag met de 
minister en de commissie voor 
defensie een nader mondeling 
overleg voeren, opdat er geen 
misverstand bestaat over de opzet 
van die notitie. Er is aangekondigd 
dat die notitie voor het zomerreces 
zal verschijnen. Ik vind dat niet erg, 
als er in de tussentijd maar geen 
beslissingen worden genomen in 
Brussel. Ik kom hier dadelijk nog op 
terug. 

De heer De Vries (PvdA): Voorzitter! 
Ik heb er geen bezwaar tegen dat er 
nog een mondeling overleg plaats-
vindt over de manier waarop die 
notitie ingedeeld moet worden. Ik 
zou het wel op prijs stellen als de 
heer Frinking in dit debat, waarin die 
notitie zo prominent heeft gefigureerd, 
nog even wil omschrijven wat naar 
zijn smaak in die notitie behandeld 
zou moeten worden. 

De heer Frinking (CDA): In die 
notitie zouden wij nader moeten 
ingaan op de vraag hoe in de NAVO 
inhoud zal worden gegeven aan een 
beleid waarin de afhankelijkheid van 
een vroegtijdig gebruik van nucleaire 
wapens kan worden voorkomen, wat 
dit voor consequenties heeft op het 
doorvoeren van nieuwe doctrines, 
zoals FOFA, hoe technologische 
ontwikkelingen daarin een plaats 
hebben en wat wij te verwachten 
hebben van voorstellen die door 
Carrington worden ontwikkeld met 
betrekking tot de verbetering van 
conventionele wapens. 

Kortom, er moet een 'voordiscussie' 
plaatsvinden met de regering over 
zaken die op dit ogenblik blijkens het 
communiqué van de DPC van 
december volop in beweging zijn, 
opdat wi j , alvorens uiteindelijke 
besluitvorming in de NAVO plaats-
vindt, van gedachten kunnen wisselen 
over de beschouwingen en de criteria 
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die de regering aanhoudt om de 
eigen Nederlandse opvatting naar 
voren te brengen. Dit is belangrijk, 
omdat het natuurlijk over nieuwe 
technieken en nieuwe doctrines gaat, 
die vooral in de centrale sector zullen 
worden toegepast. Daar zijn wij een 
belangrijk onderdeel van. Ik hoop 
hierover nog verder van gedachten te 
kunnen wisselen met de minister. 

Ik maak nog een opmerking over 
het Montebello-besluit. Ik heb 
gelezen dat generaal Rogers in de 
Nuclear planning group in maart met 
een uitwerking van het Montebello-
besluit komt. Dit ruikt naar definitieve 
beslissingen. Het zal echter duidelijk 
zijn dat wij ons ons niet kunnen 
voorstellen dat de Nederlandse 
regering zich in het voorjaar zou gaan 
binden aan besluitvorming met 
betrekking tot nucleaire koppen of 
nucleaire systemen, als wij in 
Nederland nog niet hebben beslist 
wat te doen in verband met de 
eventuele plaatsing van raketten en 
de Nederlandse kerntaken. 

De minister is ingegaan op de 
motie die de heer De Vries heeft 
ingediend. Wij hopen dat de minister 
niet heeft willen uitspreken dat hij de 
aangenomen motie-De Boer over het 
toekennen van een nucleaire rol aan 
het 1 55-mill imeter-geschut nu naast 
zich neer zou leggen. Ik kijk ook nog 
even naar het CDA-program en het 
regeerakkoord, waarin behalve het 
probleem van de kruisvluchtwapens 
de invoering van nieuwe en de 
uitbreiding van bestaande gevechts-
veldwapens categorisch worden 
afgewezen. 

De heer De Vries (PvdA): Ik wil de 
heer Frinking toch een vraag stellen 
over die motie. De motie-De Boer 
heeft de afgelopen jaren in de 
discussie over nucleaire wapens een 
belangrijke rol gespeeld - de heer 
Frinking weet dat - en is voor het 
CDA ook een toetssteen geweest 
voor de geloofwaardigheid op het 
gebied van het terugdringen van 
kernwapens. Nu maakt de heer 
Frinking daar vooral een aantal 
procedurele opmerkingen over. Mag 
ik aannemen dat het CDA nog steeds 
achter die motie staat of is dat niet 
meer zo? 

De heer Frinking (CDA): Heeft u uit 
mijn inbreng kunnen opmaken dat 
dat procedurele opmerkingen waren? 

De heer De Vries (PvdA): In die zin 
dat u sprak in termen van: wij nemen 
aan dat u zich niet commiteert. 

De heer Frinking (CDA): Dat was 
met betrekking tot de Montebello-
beslissing. Over de motie heb ik 
gezegd dat wij niet aannemen en dat 
wij niet hopen dat de minister deze 
uitspraak van de Kamer inzake de 
1 55 mm houwitser alsnog naast zich 
neer zou leggen. 

De heer De Vries (PvdA): Die hoop 
deel ik. Staat u echter nog steeds 
achter de motie De Boer? 

De heer Frinking (CDA): Daar staan 
wij achter. 

Mijnheer de Voorzitter! Kennelijk is 
er nu een nieuw planningssysteem in 
de NAVO. Je komt althans almaar 
nieuwe termen tegen. Een van die 
nieuwe termen is het 'conceptual 
military frame-work'. Dat betreft 
zoals nu blijkt, een lange-termijn-plan-
ning. Er is sprake van 'ministerial 
guide-lines'. Dat betreft de middelba-
re termijn. Er is sprake van 'force 
goals'. Dat heeft betrekking op de 
korte termijn. Naast het FOFA-plan 
van Rogers zijn er nog technologische 
ontwikkelingen en dit soort nieuwe 
planningssystemen. Wij beginnen de 
kijk op de gehele planning en de 
gang van zaken in de NAVO een 
beetje kwijt te raken. Het is nog 
nauwelijks zichtbaar welke beslismo-
menten er zijn. 

Bovendien hebben wij de indruk 
dat het geheel nogal militair wordt 
bepaald. Zoals het nu lijkt vinden de 
ontwikkelingen geleidelijk plaats 
zonder precieze beslismomenten. 
Daarom zijn wij - dit ook in aansluiting 
op wat ik al eerder zei - er buitenge-
woon tevreden over dat wij daarover 
verder zullen spreken. Ik weet alleen 
niet of de minister de vrijheid heeft 
om hier te verzekeren dat tot aan het 
zomerreces geen enkele besluitvor-
ming op dit gebied zal plaatsvinden. 

Ik zeg dit omdat ten aanzien van de 
FOFA-problematiek enerzijds wordt 
gezegd dat er alleen maar over 
guide-lines wordt gesproken terwijl 
het anderzijds duidelijk is dat het 
militaire comité van de NAVO dit als 
een doctrine op tafel heeft liggen en 
daaraan verder werkt. Het is niet 
allemaal even duidelijk. Maar goed, 
wij zullen er verder nog over praten. 

Vervolgens merk ik nog iets op 
over de ruimtedefensie. Uiteraard is 
er een groot aantal bezwaren tegen 
de ontwikkeling van een systeem van 
ruimtedefensie in te brengen Men 
wil spiegels in de ruimte. Ik weet niet 
of dat niet zal leiden tot luchtspiege-
lingen. De technische haalbaarheid 
staat zeer ter discussie. Natuurlijk, er 
moet nog onderzoek worden ge-

pleegd; het is niet haalbaar daarorrv 
trent 100% zekerheid te krijgen. 
Delen van het systeem zullen in de 
ruimte worden geplaatst. Dat is een 
buitengewoon kwetsbare zaak, je 
behoeft er niet lang op te studeren 
om dat te weten. 

Je kunt nooit bewijzen dat het een 
betrouwbaar systeem is omdat het 
gewoon niet te testen is. Het is een 
systeem waarvan een snel gebruik 
noodzakelijk is; anders ben je te laat. 
Waarschijnlijk zal een en ander dan 
ook nog moeten gebeuren via 
computers. Het ABM verdrag is in 
het geding, het enige echte verdrag, 
geratificeerd en al, dat wij hebben. 
Bovendien zegt men dat dit systeem 
nucleaire wapens overbodig zal 
maken. Bij een 'second strike' heb je 
echter toch weer nucleaire wapens 
nodig; verificatie van wapenbeheer-
sing zal buitengewoon moeilijk zijn. 

Er is maar een groot voordeel aan 
het nieuwe systeem. Ik denk dat wij 
daar midden in staan; dat voordeel is 
dat de Sovjets daarover kennelijk nu 
willen onderhandelen, uiteraard 
zolang er een uitzicht is op een 
vergelijk. Dat uitzicht moet mijns 
inziens buitengewoon geloofwaardig 
blijven. Daarin vindt naar mijn idee 
ook de 'linkage'-discussie een eigen 
plaats. Ik wil waarschuwen voor 
mogelijke ontwikkelingen waarbij wij 
als gevolg van de ontwikkeling van 
dit systeem in Europa losgekoppeld 
worden van de Amerikaanse garan-
ties. De vraag kan gesteld worden of 
Europa mee moet doen. 

Welnu, het zal ontzaglijk veel geld 
kosten als Europa besluit ja te 
zeggen. Zelfs als Europa besluit niet 
mee te doen, zal het geld kosten, 
want dan zal de conventionele 
verdediging versterkt moeten 
worden. Met andere woorden: een 
groot aantal vragen blijft over. Ik 
denk dat de regering een wijze weg 
inslaat door te besluiten en aan te 
geven dat men in nauwe consultatie 
met de Verenigde Staten wil blijven 
waarbij Nederland eventueel op de 
rem zal trappen, zeker nu in de 
research-fase. Dat op de rem trappen 
zal helemaal nodig zijn als de onder 
handelingen daartoe aanleiding 
geven. Ik hoop dat die ruimte er dan 
ook is. 

In mijn eerste termijn heb ik al de 
noodzaak benadrukt van een meer 
gemeenschappelijk Europees 
optreden, niet alleen op economisch 
gebied in de Europese Gemeenschap, 
maar ook op het gebied van het 
buitenlands beleid De WEU biedt 
nieuwe mogelijkheden, ook mogelijk 
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heden tot coördinatie van het 
veiligheidsbeleid. Een militaire 
presentie buiten het NAVO-verdrags-
gebied, bij voorbeeld een oefening, 
of vlagvertoon in de Golf of in de 
Indische Oceaan blijft een nationale 
verantwoordelijkheid en moet in 
overeenstemming zijn met nationale 
wetten. Zo zijn Frankrijk en Groot-Brit-
tannië al in die regio aanwezig. 

De presentie van die twee landen 
zou voor Europa aan kracht winnen 
als beide landen hun aanwezigheid in 
onderling verband zouden brengen. 
Wanneer daaraan dan ook nog eens 
een schip van een ander land, zoals 
Italië of zelfs Nederland zou worden 
toegevoegd, zou dat een nieuw 
model van Europese presentie 
kunnen betekenen. Hoe ziet de 
minister de kansen voor een dergelijke 
ontwikkeling? 

De consultatie met Amerika over 
de onderhandelingen is op drie 
manieren geregeld. Hoe hebben wij 
dat nationaal geregeld? Is er op de 
departementen een nieuwe instantie 
ingesteld? Of doen wij het op de 
bestaande manier? Betekent dit dat 
over de drie onderwerpen gelijktijdig 
door dezelfde voorbereidende 
instantie wordt gesproken? Kan de 
minister daarover nog iets zeggen? 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de ministers 
voor hun antwoorden. Ik begin met 
de onderhandelingen in Genève. De 
Minister van Buitenlandse Zaken 
heeft uiteengezet dat het misschien 
een langdurig onderhandelingsproces 
wordt. Verder zei hij dat er drie fora 
zijn, waartussen een zekere samen-
hang bestaat en dat wij moeten 
oppassen dat stagnatie in het ene 
forum niet leidt tot stagnatie in 
andere fora. Dat gevaar lijkt mij 
reëel. Wij zullen er met name 
rekening mee moeten houden dat er 
stagnatie optreedt in het gesprek 
over de ruimtewapens en dat dat 
invloed zal hebben op de gesprekken 
over de middellange afstandswapens 
en de strategische wapens. 

De verwachting van de Amerikaan-
se president dat in de komende vier 
jaar niet op resultaat moet worden 
gerekend, gerelateerd aan het 
Amerikaanse programma van 
onderzoek op het gebied van de 
ruimtewapens doet mij zeer vrezen 
voor de resultaten. Dat wijst op de 
cruxiale noodzaak juist op het gebied 
van de ruimtewapens tot een 

doorbraak te komen. Ik kom daarop 
nog terug. 

Toch denk ik dat het in dit stadium 
in elk geval te vroeg is om consequen-
ties uit de hervatting van het overleg 
tussen de Verenigde Staten en de 
Sovjet-Unie te trekken voor het 
Nederlandse standpunt inzake de 
plaatsing van kruisraketten. Aan de 
andere kant valt er niet te ontkomen, 
ook niet door de regering, aan het 
feit dat het verdere verloop van de 
besprekingen in Genève te zijner tijd 
een factor zal moeten zijn ook in de 
Nederlandse besluitvorming later dit 
jaar. Graag hoor ik daarop een 
reactie van de bewindslieden. 

Wij hebben gehoord hoe de 
minister is geconsulteerd over het 
Belgische besluit tot plaatsing van 
kruisraketten en hoe hij daarop heeft 
gereageerd. 

Ik zou hem willen vragen of hij al 
enig vermoeden heeft van het 
resultaat van de consultaties, die de 
Belgische regering met de NAVO-
bondgenoten heeft geëntameerd en 
wat dit precies voor de Belgische 
besluitvorming betekent. 

In dit verband wil ik ook een vraag 
stellen aan de fractie van de PvdA. 
Collega De Vries is uitvoerig ingegaan 
op de rol van de minister. Ik zou de 
heer De Vries willen vragen wat de 
reden was dat de PvdA-fractie zo 
snel na het bekend worden van dat 
besluit met een reactie kwam, die 
nogal positief was. Was die reactie 
niet prematuur? Als ik het goed heb 
begrepen, gaat het Belgische besluit 
minder ver in gunstige zin dan het 
1-juni-besluit van de Nederlandse 
regering, omdat het Nederlandse 
besluit immers voorziet in een uitstel 
van zowel de begindatum van 
plaatsing als de voltooiingsdatum, 
alsmede in de introductie van een 
aantal criteria. Als ik het goed heb 
begrepen, is het Belgische besluit in 
feite een positief plaatsingsbesluit, 
waarbij alleen de begindatum van de 
plaatsing is opgeschort. 

De heer De Vries (PvdA): Voor zover 
ik mij kan herinneren heeft onze 
fractie geen officiële verklaring 
uitgegeven. Ik neem daarom aan, dat 
de heer Engwirda doelt op commen-
taren, zoals ik die heb gegeven. Die 
hebben uitsluitend betrekking gehad 
op het feit, dat ik het toejuich dat in 
België vlak voor het moment dat men 
volgens schema iets zou doen 
kennelijk door interne politieke 
discussie in het land de noodzaak 
opkwam om het automatisme te 
doorbreken en daarmee de plaatsing 

van kruisraketten in België weer ter 
discussie te stellen. Dat is de enige 
reactie, die ik op dit moment kan 
geven. 

De heer Engwirda (D'66): Ik hoor 
graag hoe de minister het Belgische 
besluit precies interpreteert. In een 
reactie van de heer Den Uyl, voorzitter 
van de PvdA-fractie, staat dat de 
beslissing wordt toegejuicht. Wij 
zullen straks wel horen wat precies 
wordt toegejuicht. Naar mijn inschat-
ting is het Belgische besluit negatiever 
dan de heer De Vries meent. 

De heer De Vries (PvdA): Wij weten 
op dit moment nog niet precies wat 
de Belgische regering gaat doen. De 
beslissing om de plaatsing ter 
discussie te stellen hebben wij van 
harte toegejuicht. 

De heer Engwirda (D'66): Ik vroeg 
dit mede daarom, omdat - en dat is 
toch wel pikant - de Vlaamse 
socialisten nogal furieus hebben 
gereageerd. Zowel fractieleider 
Tobback als partijvoorzitter Van Miert 
waren zeer ontdaan over het besluit. 
Ik vond dat een merkwaardige 
discrepantie. 

De heer De Vries (PvdA): De heer 
Tobback heeft natuurlijk gereageerd 
op hetgeen er in België aan de hand 
was. Wij mengen ons niet in de 
affaires van andere landen. Wij 
hebben alleen geconstateerd, dat in 
België een discussie ontstond, die 
naar onze smaak buitengewoon 
noodzakelijk was, ten minste als je 
hoopt dat dat land te zijner tijd zal 
overgaan tot niet-plaatsing. 

De heer Engwirda (D'66): Ik begrijp 
dat de heer Tobback nog niet van de 
reactie van de heer Den Uyl op de 
hoogte is. 

De heer De Vries (PvdA): Hij krijgt 
nog een hoop strijd te leveren. 
Daarbij wens ik hem alle succes. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik hoop 
dat hij luistert. 

De heer Engwirda (D'66): Voorzitter. 
Ik kom terug op het strategische 
defensie-initiatief. Ik moet zeggen 
dat bij mij de duidelijke indruk na de 
beantwoording is achtergebleven dat 
er sprake is van een flink verschil in 
toonzetting tussen het antwoord van 
Minister Van den Broek en dat van 
Minister de Ruiter. Sterker nog, mij 
trof een verschil in toonzetting 
tussen hetgeen Minister Van den 
Broek zei in 1984 en wat hij vandaag 
heeft gezegd. Ik wil dit illustreren met 
een paar uitspraken. 
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Op 9 februari 1 984 zei de minister: 
Naar mijn oordeel zouden beperkin-
gen op dit soort wapens de stabiliteit 
bevorderen en een aspect van de 
dreigende wedloop in de ruimte 
kunnen stuiten. In tweede termijn 
voegde hij daaraan toe, sprekende 
over de ruimtewapens: Die categorie 
kan een belangrijke bedreiging 
vormen en een destabiliserende 
werking hebben, wanneer die bij 
voorbeeld tegen communicatiesatel-
lieten en dergelijke wordt gericht. 

Kortom, veel meer zorg van de 
kant van de minister het vorige jaar 
dan dit jaar. Als ik zijn antwoorden 
goed begrepen heb, zei hij dit jaar 
vooral: wij moeten de zaken afwach-
ten; het duurt nog erg lang, namelijk 
vier a zes jaar voordat het onderzoek 
is afgerond; 

Als dat onderzoek is afgerond, 
gaan wij de criteria van de heer 
Voorhoeve toepassen en dan zullen 
wij tot een stellingname komen. Van 
de kant van de Minister van Defensie 
klonk toch duidelijk meer zorg in het 
antwoord door. Willen beide minis-
ters, maar vooral de Minister van 
Buitenlandse Zaken, in tweede 
termijn duidelijk maken welke positie 
zij innemen, mede in het licht van de 
door mij verleden jaar ingediende en 
door de Kamer aanvaarde motie, 
waarin werd uitgesproken dat de 
Kamer van mening was dat de 
ontwikkeling van de ruimtewapens 
een ernstige bedreiging vormt voor 
vrede en veiligheid in de wereld. 

Ik ben deze mening nog steeds 
toegedaan. Van de Minister van 
Buitenlandse Zaken hoor ik graag of 
hij dat oordeel deelt, dan wel dat hij 
zegt: laten wij het maar afwachten, 
het is misschien wel zorgelijk, maar 
ik kan er niet veel aan doen. Juist 
gezien de samenhang tussen de 
ontwikkelingen op het gebied van 
ruimtewapens, de wapens voor de 
middellange afstand en de strategi-
sche wapens is het volgens mij van 
het grootste belang om in het 
gesprek met de Amerikanen - ik ben 
het er van harte mee eens dat de 
minister dat wil blijven voeren - grote 
druk uit te oefenen om in de onder-
handelingen in Genève met de 
Russen resultaten te bereiken. 

Graag krijg ik hierop een reactie 
van de minister. De kansen op een 
autonoom proces, waarbij de 
ontwikkeling uit zichzelf tot toepas-
sing van de bereikte resultaten leidt, 
omdat er zoveel geld in is geïnves-
teerd, zijn naar mijn smaak zeer 
groot. 

Ten aanzien van de West Europese 
Unie... 

De Voorzitter: Ik attendeer u erop 
dat u over uw tijd heen bent. U zit nu 
bijna in blessuretijd. Wilt u uw 
betoog afronden? 

De heer Engwirda (D'66): Mijn 
fractie had nogal wat blessuretijd. 

De Voorzitter: Die heb ik reeds 
meegerekend. 

De heer Engwirda (D'66): Naar mijn 
mening stonden er voor mijn fractie 
nog 25 minuten. 

De Voorzitter: Inderdaad, maar in 
eerste termijn heeft uw fractie 19 
minuten gebruikt. U zit nu al 9 
minuten, zodat u totaal al op 28 
minuten staat, terwijl u er nog maar 
25 had. 

De heer Engwirda (D'66): Ik dacht 
dat de 25 minuten de ruimte was die 
mij nog resteerde na de 19 minuten 
van de eerste termijn. Het spijt mij 
dat ik deze kruideniersdiscussie 
veroorzaak... 

De Voorzitter: Het is goed, maar ik 
verzoek u, nu uw betoog af te 
ronden. Ik zal het rode lampje 
intussen nog maar even laten 
branden. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Blaauw heeft 
in eerste termijn met veel genoegen 
geconstateerd dat de fractie van 
D'66 de ideeën uit het rapport van de 
Teldersstichting uit 1983 zou hebben 
overgenomen. Ik heb het reces 
gebruikt om dat rapport eens te 
lezen, maar ik heb moeten constateren 
dat het niet gaat over militaire 
samenwerking. Niettemin hoop ik dat 
de heer Blaauw en zijn fractie kunnen 
instemmen met het betoog dat ik in 
eerste termijn heb gehouden over de 
versterking van de Westeuropese 
defensiesamenwerking, ook op 
militair gebied, want dat zou een 
goede zaak zijn. 

De Minister van Buitenlandse 
Zaken heeft gezegd dat de Franse 
reactie op het voorstel van Helmut 
Schmidt om te komen tot versterking 
van de conventionele defensiesamen-
werking terughoudend was. De 
voornaamste reden daarvoor was 
naar mijn mening dat in het voorstel 
een nucleaire component zat. De 
Franse atoomparaplu zou namelijk 
over Duitsland en wellicht ook over 
de rest van Europa moeten worden 
uitgeklapt... 

Min is terVan den Broek: De Duitse 
kerntaken zouden dan worden 

afgestoten en het geld dat daarmee 
zou worden bespaard, zou worden 
gebruikt voor de inzet van conventio 
nele strijdkrachten. Dat impliceert 
inderdaad uitstrekking van de Franse 
nucleaire paraplu over de Bondsrepu-
bliek. 

De heer Engwirda (D'66): Dat was 
mij bekend. In eerste termijn had ik 
ervoor gepleit om dat onderdeel van 
het voorstel van de heer Schmidt niet 
over te nemen, maar wel te komen 
tot een sterkere conventionele 
samenwerking tussen Frankrijk, 
Duitsland en andere Westeuropese 
NAVO-landen. Daarop heb ik 
eigenlijk geen reactie van de minister 
gehoord. De minister zegt dat de 
Franse belangstelling voor de WEU 
vooral van politieke aard is. Dat 
impliceert dat, indien men daaruit 
politieke winst wil behalen, daaruit 
ook militaire consequenties moeten 
worden getrokken. Op dat punt wil ik 
de Kamer een motie voorleggen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende: 
- dat het gewenst is, dat de Europese 
NAVO-landen een grotere rol spelen 
met betrekking tot de Europese 
veiligheid; 
- dat daartoe in sterkere mate 
Europese veiligheidssamenwerking 
noodzakelijk is; 

van mening: 
- dat een deelname van Frankrijk aan 
deze samenwerking van essentiële 
betekenis is; 
- dat zo'n grotere Europese rol 
verder gestalte zou moeten krijgen 
via nauwere militaire samenwerking 
tussen de Europese NAVO-landen, 
inclusief Frankrijk; 

verzoekt de regering, met name in 
het kader van de WEU, een actief 
beleid te voeren ten einde aan een 
meer gezamenlijk Europees veilig-
heidsbeleid vorm te geven, en zich 
daarbij onder andere op de bovenge-
noemde uitgangspunten te baseren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 58 (18 600-V en X). 
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De heer Engwirda (D'66): Voorzitter! 
Ik maak nog een slotopmerking aan 
het adres van de Minister van 
Defensie. Hij heefteen interessante 
uiteenzetting gegeven over de rol van 
de kernwapens. Heb ik goed begrepen 
dat hij heeft gezegd dat wij zouden 
moeten proberen, de gevechtsrol van 
die kernwapens terug te dringen, 
maar dat de afschrikkingsrol toch 
essentieel is? Ik kan dat niet volgen. 
In het communiqué dat door de 
Ministers Shultz en Gromyko is 
uitgegeven na hun besprekingen van 
7 januari j l . , deden zij het aanbod om 
uiteindelijk te komen tot uitbanning 
van alle kernwapens. Dan is er dus 
ook geen afschrikking meer. Graag 
heb ik hierop een reactie van de 
Minister van Defensie. 

D 
De heer Voorhoeve (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kan heel kort zijn. Ik 
dank de regering voor de antwoorden 
op de vragen van mijn collega 
Blaauw en mij zelf. Ik heb geen 
behoefte aan een nadere reactie op 
hetgeen de regering naar voren heeft 
gebracht. Wel zal ik even kort 
reageren op opmerkingen van de 
heer (Klaas) De Vries. Hij had met 
veel genoegen het interview met mijn 
partijvoorzitter in het IKV-Kernblad 
gelezen. 

De heer De Vries releveerde dat de 
heer Kamminga graag een kracht ziet 
die het voor de VVD mogelijk maakt 
om niet te plaatsen. Die kracht zie 
ook ik graag komen, namelijk de 
kracht van de tweezijdige wapenver-
mindering; als de Sovjet-Unie bereid 
blijkt te zijn om de SS-20's weg te 
halen, is de plaatsing van kruisvlucht-
wapens niet meer nodig. 

De heer De Vries zei voorts, 
positief te staan tegenover de 
woorden van mijn partijvoorzitter. Ik 
hoor dat graag, want als ik het blad 
'Voorwaarts' van januari 1985 eens 
bestudeer, zie ik dat de heer De Vries 
soms een klein meningsverschil, 
althans een verschil van inzicht over 
het defensiebeleid heeft met zijn 
eigen partijvoorzitter en zijn eigen 
fractievoorzitter! 

De heer Kamminga stelt in het 
IKV-blad dat de discussie over 
vredespolitiek breder en veelzijdiger 
moet worden. De VVD houdt 
namelijk niet van de nadruk op 
eenzijdige stappen van het IKV. De 
VVD voelt meer verwantschap met 
de vredesbewegingen die tweezijdige 
ontwapening bepleiten. 

De heer De Vries (PvdA): Er zijn 
vandaag kennelijk twee edities van 
het kernblad verschenen! Ik heb het 
blad dat is uitgegeven door het IKV! 
Ik weet niet of de heer Voorhoeve 
een nummer voor zich heeft liggen 
van een 'tweezijdige' vredesbewe-
ging. 

De heer Voorhoeve (VVD): Steekt u 
van wal! 

De heer De Vries (PvdA): Ik zal nog 
iets zeggen over de twee onderwerpen 
die ik heb genoemd en die mij 
interessant leken. Op de vraag of er 
bij de VVD wel ruimte is om in 
coalitiebesprekingen bij het niet 
plaatsen uit te komen antwoordt de 
heer Kamminga: 'Het is geen kwestie 
van het omdraaien van een knop. Als 
nu aan mij gevraagd wordt wat de 
VVD vindt, dan moet ik het standpunt 
van de partij geven, en dat is 
duidelijk.' Ik neem aan dat wij 
moeten lezen: het standpunt van de 
heer Voorhoeve. De heer Kamminga 
stelt vervolgens: 'Maar, en dat klinkt 
misschien gek, ik zou graag zien dat 
er een kracht op gang komt die het 
voor de VVD moeilijk maakt om te 
zeggen: nee, wij willen daar niet over 
praten.' Hij praat dus voor een 
beweging tegen het officiële partij-
standpunt in. Dat is heel interessant. 

Ik geloof dat de heer Voorhoeve 
ook een andere tekst over de 
ruimtewapens voor zich heeft liggen 
dan ik. De heer Kamminga zegt 
daarover: 'Wij moeten eisen van de 
grootmachten - en dat moeten wij 
breed aanpakken - dat er gezegd 
wordt: zo kan het niet, dat willen we 
niet.' Dat is niet de tekst die de heer 
Voorhoeve hier in de Kamer heeft 
uitgedragen. Het zijn markante 
verschillen. Het gaat niet aan, dat nu 
te verdoezelen, tenzij de heer 
Voorhoeve zijn partijvoorzitter nu op 
een zeer subtiele wijze in de hoek 
heeft gezet. 

De heer Voorhoeve (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter!-Oe kracht die het de 
VVD mogelijk maakt, te zeggen dat 
er niet moet worden geplaatst, is de 
kracht van de tweezijdige wapenver-
mindering. Ons standpunt is altijd 
geweest dat er alleen moet worden 
geplaatst als dat nodig is. Zolang de 
Sovjet kernwapendreiging tegen 
West-Europa aanhoudt en blijft 
groeien, is het nodig een solidair 
bondgenoot en een geloofwaardige 
partner te blijven van die landen in de 
NAVO die het NAVO-dubbelbesluit 
hebben genomen. Ik heb hieraan 
niets toe te voegen. 

Ik heb het standpunt van mijn 
fractie over de strategische defensie, 
het SDI, in eerste termijn duidelijk 
uiteengezet. Kort samengevat is het 
een open, kritische benadering. Ik 
heb vijf vragen gesteld en opgemerkt 
dat wij eerst een positief antwoord 
op die vragen willen horen voordat 
wij voor SDI zijn. 

De heer De Vries (PvdA): Ik wil het 
misverstand uit de weg ruimen dat ik 
gesuggereerd zou hebben dat de 
heer Voorhoeve niet duidelijk was. Ik 
vind hem buitengewoon duidelijk! Ik 
zeg alleen dat het wel eens aardig is 
om een ander geluid te horen. Maar 
ik heb ook in een reactie op de 
uitlatingen van de heer Kamminga 
gezegd: het telt wat hier namens de 
VVD gezegd wordt. Ik vind het reuze 
leuk dat een voorzitter ook ideeën 
heeft, maar wat de heer Voorhoeve 
namens zijn fractie uitdraagt, telt 
natuurlijk. 

De heer Voorhoeve (VVD): Zo is 
het. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik had de regering 
verzocht om een verslag van de heer 
Nitze aan de Nederlandse regering. 
Er is namens de regering een 
summier overzicht gegeven. Ik had 
liever een brief gehad; de zaak is 
belangrijk genoeg. Maar ik zal ingaan 
op wat er nu is gezegd. 

Naar mijn oordeel ontbreekt één 
element in het verslag, namelijk wat 
de heer Nitze heeft gezegd over de 
Nederlandse situatie, over het besluit 
van de Nederlandse regering en over 
de gevolgen daarvan. Ik kan het wel 
even toelichten. In kranteberichten is 
gezegd, dat ook de heer Nitze hier 
zou hebben aangedrongen op een 
niet afwijkende positie van ons land, 
want dat zou de onderhandelingen in 
Genève schaden. 

Minister Van den Broek: Voorzitter, 
wij kunnen dit kortsluiten. De heer 
Nitze heeft over de Nederlandse 
besluitvorming niets - niet 'nitze' -
gezegd. Het enige wat hij erover 
heeft gezegd, was tijdens een 
persconferentie en daarvan heeft u 
publiekelijk kennis kunnen nemen. 
Door ons is hierop verder niet 
gereageerd. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter, 
het lijkt mij niet de aangewezen weg 
om te verwijzen naar een persconfe-
rentie. Het lijkt mij, dat de Kamer 
officieel door de regering hierover 
moet worden ingelicht. 
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Minister Van den Broek: Ik hoef u 
toch niet in te lichten over datgene 
wat buitenlanders hier op een 
persconferentie vertellen? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter, 
ik heb gevraagd om inlichtingen over 
wat de heer Nitze aan u heeft 
gezegd. 

Minister Van den Broek: Voorzitter, 
aan de regering worden inlichtingen 
gevraagd die zij kan hebben uit 
gesprekken die zij voert met gespreks-
partners. Maar er kan niet van de 
regering worden verlangd dat wij aan 
u de krant toesturen, want daar komt 
het op neer. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat vraag 
ik ook niet, want dat zou eigenlijk een 
dubbele taak zijn voor de regering en 
zij heeft het al druk genoeg. Wat dat 
betreft, laat ik het hierbij. Ik begrijp 
dat er niets over gezegd is. 

Wat de onderhandelingen zelf 
betreft, wil ik het voldende opmerken. 
Er zijn mooie doelstellingen aangege-
ven: vermindering en zelfs eliminering 
van kerwapens op aarde èn voorko-
ming van een wapenwedloop in de 
ruimte. Prachtig! Heel mooi; om 
tranen van in de ogen te krijgen. 
Maar willen deze onderhandelingen 
serieus worden genomen, dan zullen 
er stappen moeten volgen. 

Het minste wat je nu kunt doen, is 
zorgen dat er intussen niet meer 
kernwapens komen; dus ervoor 
zorgen dat er niet meer middellange 
afstandsraketten worden geplaatst. 
Dat zou een stap zijn die inderdaad 
de onderhandelingen een stap verder 
zouden kunnen brengen. Anders 
gaan de onderhandelingen opnieuw -
zeker als het nog wel vier jaar kan 
duren voordat er, volgens de minister, 
iets uit komt - achter de feiten 
aanlopen. Ik moet zeggen, dat weinig 
mensen nog vertrouwen in de 
onderhandelingen hebben. Op zich 
zelf is dat een heel serieuze zaak, 
want dat schaadt ook de politiek. 

Voorzitter! De minister heeft 
gezegd, dat de Verenigde Staten 
flexibel zijn. Die indruk krijgen wij 
ook. Het standpunt dat in Genève is 
ingenomen, is het voorkomen van 
een wapenwedloop in de ruimte. 
Maar research en testen van ruimte-
wapens moet doorgaan. Ook dat 
standpunt is ingenomen door 
president Reagan. Dan is er maar 
één indruk - en daarover wil ik de 
mening van de Nederlandse regering 
horen - namelijk, dat de Verenigde 
Staten geen echte overeenkomst 

over ruimtewapen willen, omdat zij 
de ontwikkeling van deze wapens 
willen voortzetten. 

Het is natuurlijk juist die ontwikke-
ling, die een enorme bedreiging vormt 
voor de Sovjet-Unie maar ook voor 
Europa zelf. Inderdaad - de minister 
van Defensie heeft dit opgemerkt -
als het in die richting doorgaat, is het 
evenwicht zoek omdat er een andere 
basisstragegie zal uitkomen. Ik wil 
ook de reactie weten van de Neder-
landse regering op uitspraken van de 
onderhandelaar van de Verenigde 
Staten de heer Kampelman, die 
- naar ik meen - ik The New York 
Times van zondag j l . aangaf het een 
goed idee te vinden, dat de research 
op ruimtewapens verder gaat en dat 
er eigenlijk geen grote verwachting 
is, dat er concrete en reële resultaten 
uit de onderhandelingen komen. 

Voorzitter! Over de Belgische 
beslissing hoeven wij naar mijn 
mening niet zo ingewikkeld te doen. 
Er is zoveel weerstand onder de 
Belgische bevolking tegen plaatsing, 
dat de huidige Belgische regering 
voor haar eigen bestaan vreest. Is het 
niet nu, dan wel bij de volgende 
verkiezingen. Een bekende zaak, ook 
voor Nederland! Dat is de achtergrond 
van het uitstel. Dat is ook het 
resultaat van de vredesbeweging. 

Wat had Nederland naar onze 
mening moeten doen onder deze 
omstandigheden? Het werd gevraagd 
om een inlichting, een consultatie, 
een advies over de Belgische situatie. 
België is een soevereine staat en het 
kan beslissen zoals het wil. Nederland 
had naar ons idee in het licht van de 
onderhandelingen de beslissing 
moeten aangrijpen - Nederland kan 
dat ook nu nog doen - om bij 
voorbeeld samen met België initiatie-
ven te nemen tot bevriezing in Europa 
gedurende de onderhandelingen. In 
ieder geval! Ik zou toch wel eens 
willen weten van de Nederlandse 
regering hoe zij uitlegt, dat een 
dergelijke stap niet in het voordeel 
van de onderhandelingen zou zijn 
maar dat kennelijk research van 
ruimtewapens wél doorgang mag 
vinden gedurende de... 

Minister Van den Broek: Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik mevrouw 
Brouwer... 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik ben 
nog niet klaar! Gedurende de 
onderhandelingen over dit onderwerp. 

Minister Van den Broek: Ik zal 
natuurlijk in mijn antwoord hierop 
terug komen, maar het wordt een 
repeterende breuk. Ik kan mij nog 

zeer wel herinneren, dat mevrouw 
Brouwer bij een vorige gelegenheid 
zei, dat wij tot een bevriezing en een 
moratorium moesten komen, anders 
konden de onderhandelingen niet 
worden hervat. Nu worden de 
onderhandelingen hervat en moet er 
wéér een moratorium komen. Wat 
verwacht mevrouw Brouwer van een 
moratorium, gezien de drastische 
onevenwichtigheid op dit moment op 
het gebied van middellange-afstands-
wapens tussen Oost en West? 

Wat is nog langer de drijfveer voor 
de Sovjet-Unie, die zon grote 
overmacht heeft op dit gebied, als nu 
eenzijdig een moratorium - zonder 
dat dit het resultaat is van onderhan-
delingen - in het Westen wordt 
afgekondigd? Wat is de kans op 
resultaat daarvan? Kan zij mij dat 
uitleggen? Kan zij mij ook uitleggen 
hoe het komt, dat tussen 1979 en 
1983, toen een praktisch, feitelijk 
moratorium heeft bestaan, dit niet 
heeft geleid tot enige stopzetting in 
de opbouw van SS's-20 in de 
Sovjet-Unie? Kunnen wij daarover nu 
misschien een keer klaarheid krijgen? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Neen, 
voorzitter! Ik heb ook gezien, dat aan 
de westelijke zijde geen stopzetting 
heeft plaatsgevonden van de ontwik-
keling van andere wapens, zoals 
ruimtewapens! Als de minister zegt... 

Minister Van den Broek: Maar 
mevrouw Brouwer, de Sovjet-Unie 
heeft veel meer research gepleegd 
dan de Verenigde Staten tot dusverre 
op dit gebied! 

Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter, 
kunt u mij vertellen waar wij dit kunnen 
controleren? Kan de minister mij dat 
vertellen? Hij kan dat wel zeggen 
maar... 

Min is terVan den Broek: Maar 
mevrouw, als het niet te controleren 
is, waarom moeten wij er dan afspraken 
over maken? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dan is het 
juist zaak voor Nederland om een 
eigen positie te kiezen en een eigen 
initiatief te nemen, als wij ook niet 
kunnen controleren wat er aan 
Amerikaanse zijde gebeurt maar 
alleen kunnen zien in welke richting 
de ontwikkelingen gaan! Wij moeten 
dat ook doen naar andere kleine 
landen! Dat is iets wat nog nooit is 
gebeurd en het is evenmin iets wat 
de Nederlandse regering van plan is 
te doen. Ik zou dus inderdaad een 
reactie van de Minister van Buiten-
landse Zaken in tweede termijn willen 
krijgen op de vraag waarom gepro-
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beerd zou kunnen worden om 
gezamenlijk met andere kleine landen 
tot een Europese 'freeze' te komen, 
ook richting Oost-Europa en de 
kleine landen daar. 

D 
Mevrouw Beckers-De Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! De vraagstel-
ling die ook aan mij elke keer weer 
wordt voorgelegd door de minister is 
onjuist. Hij baseert zich in zijn vragen 
op een scheve verhouding in Europa 
op het gebied van de middellange 
afstandswapens. Het bezwaar dat 
een aantal mensen in Nederland 
tegen die vraagstelling heeft, is dat er 
elke keer weer een nieuw te bereiken 
evenwicht wordt gecreëerd, beperkt 
tot een bepaalde soort wapens en 
beperkt tot een bepaald gebied. Ik 
accepteer in elk geval die vraagstelling 
niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom 
terug op twee kritiekpunten in eerste 
termijn. Ten eerste is dat het automa-
tisme van de wapenwedloop waarvan 
ik gezegd heb dat dit te weinig door 
de bewindslieden wordt onderkend 
en ten tweede de wijze waarop de 
bewindslieden zich geheel identifice-
ren met de NAVO tegenover het 
Oostblok, hoewel echte wapenbe-
heersing juist zou vragen dat 
individuele landen en bewindslieden 
uit beide blokken proberen die 
polarisatie te doorbreken. 

Inzake het automatisme van de 
wapenwedloop vind ik het heel 
opvallend hoe de Minister van 
Buitenlandse Zaken nu ronduit zegt, 
dat het vanaf het begin geheel 
duidelijk is geweest waarop het 
Nederlandse voorbehoud tegen de 
kruisraketten in 1979 sloeg, namelijk 
alleen op de plaatsing in Nederland 
zelf. Dat kon niet anders, zegt de 
minister. Hij loopt echter al langer 
mee hier, hij weet heel goed hoe de 
discussie in 1979 is gegaan, hij weet 
heel goed welk standpunt zijn 
fractievoorzitter toen innam. Het 
slaat terug op het hele besluit, op 
plaatsing van alle 572 raketten en 
slaat dus ook terug op de produktie, 
zei de heer Lubbers. Deze minister 
heeft toen in zijn functie als kamerlid 
geen bezwaar tegen de redenering 
van zijn fractie aangetekend. 

Voorzitter! Het gaat mij niet om die 
discussie, want zo gaan deze 
discussies namelijk al jaren lang. De 
toenmalige minister-president liet 
inderdaad de zaak in de mist hangen. 
Een paar jaar later aanvaardde de 
Kamer dat NAVO-dubbelbesluit als 

basis voor de onderhandelingen, dat 
weet ik ook wel. Nu gaat er opnieuw 
onderhandeld worden, maar mijnheer 
Reagan verwacht er de eerste vier 
jaar niets van. En wat zegt deze 
minister? 'Ja, daar moeten wij ons 
dan maar op instellen dat het lang 
duurt'. 

Waar stellen wij ons dan op in? Op 
plaatsing, op het doorgaan van Star 
Wars, want dat lijkt mij de bedoeling 
van het geheel. Ik zie aankomen - en 
dat is de aanleiding tot mijn bezorgd-
heid - dat het hele verhaal weer 
opnieuw begint, nu ten aanzien van 
de ruimtewapens. De Ministervan 
Buitenlandse Zaken is inderdaad al 
wat minder negatief dan vorig jaar. 
Nu gaat het over intensief volgen van 
de militaire ontwikkelingen, het 
intensief volgen van de onderhande-
lingen, invloed houden in het 
bondgenootschap; research is niet 
onze zaak; produktie is niet onze 
zaak. Weten wij dan nog niet hoe dat 
afloopt? Straks hebben wij die 
ruimtewapens toch. De enige manier 
is dat wij daartegen nu 'nee' zeggen! 

Mijn tweede punt betreft de 
voorspelbaarheid waarmee ook 
Nederlandse bewindslieden zich in 
reacties op verklaringen, in hun 
verhaal naar de Kamer, in hun 
voorlichting voegen in die Oost-West 
polarisatie, een kwestie van taal maar 
toch heel belangrijk. Als de minister 
van Buitenlandse Zaken zojuist in 
eerste termijn formuleert dat er licht 
zit tussen de verklaringen van de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie 
na de besprekingen van januari, is 
dat neutraal geformuleerd. Toen hij 
echter de verklaring van Minister 
Gromyko in het openbaar afdeed met 
'propaganda', ging hij op de vijand-
toer. Het zou mij erg veel waard zijn 
als wij ons daarvan nu eindelijk eens 
los zouden kunnen maken. 

Ik heb het voorbeeld genoemd van 
de voorlichtingsbrochure, met aan de 
ene kant een foto van het Witte Huis 
dat staat te stralen in de lentezon en 
aan de andere kant een foto van het 
Rode Plein met een grimmige parade 
erop. Het zijn hele kleine dingen, 
maar in voorlichting zijn dat soort 
zaken heel belangrijk. 

Voorzitter! Het schriftelijk antwoord 
op mijn vragen en met name het 
antwoord over het voorlichtingsbeleid 
waren mij wat al te diplomatiek. Ik 
heb daarom de eer, u een motie te 
overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Beckers-
de Bruijn wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de voorlichtingsbro-
chure die de regering heeft uitgegeven 
over veiligheid en vrede qua toon, 
vormgeving en informatie nog 
onvoldoende evenwichtig is en 
bovendien niets zegt over de gevolgen 
voor mens en milieu van een mogelijke 
kernoorlog op Europees grondgebied; 

tevens van oordeel, dat voorlichting 
over veiligheid en vrede zich niet 
moet beperken tot het veiligheidsbe-
leid in engere zin, maar ook de 
samenhang tussen bewapening en 
onderontwikkeling aan de orde moet 
stellen; 

verzoekt de regering, in haar voorlich-
tingsbeleid met het bovenstaande 
rekening te houden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 59 (18 600-V en X). 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank beide bewindslie-
den voor hun antwoord, in het 
bijzonder voor de verstrekte inlichtin-
gen over de komende onderhandelin-
gen in Genève. Het spreekt vanzelf 
dat wij met deze hervatting van het 
gesprek blij zijn, al gaat het voorlopig 
om niet meer dan een noodzakelijk 
begin. 

De bewindslieden zullen mij niet 
bestrijden als ik zeg dat de bereidheid 
van de Sovjet-Unie om weer te gaan 
onderhandelen niet zozeer veroor-
zaakt is door Nederlandse signalen, 
als wel door het besef bij de Sovjet-
leiders dat onderhandelingen ook in 
het belang van de Sovjet-Unie zijn. 
Ook om deze reden is het terecht dat 
de regering zowel de stand van de 
onderhandelingen in Genève als de 
besluitvorming bij onze Zuiderburen 
los ziet van de op 1 november 
aanstaande te nemen beslissing in 
Nederland, tenzij die onderhandelin-
gen op dat moment tot een echte 
overeenkomst hebben geleid. 

Ik ben mijn bijdrage in eerste 
termijn begonnen met enkele 
kritische kanttekeningen te plaatsen 
bij enkele uitspraken in de memorie 
van toelichting bij de begroting van 

Tweede Kamer 
31 januari 1985 NAVO 2971 



Schutte 

Buitenlandse Zaken. Ik heb hierop 
geen reactie vernomen. Het zijn 
inderdaad uitspraken die met veel 
voorbehouden zijn omringd, maar zij 
worden wel gedaan. Ik noem: 
eenzijdige stappen op het gebied van 
wapenvermindering zijn niet uitgeslo-
ten; de bereidheid bestaat, zo nodig 
het non-agressie beginsel te herbe-
vestigen; een no-first-use-verklaring 
kan worden overwogen. Wat bewoog 
de minister tot het doen van deze 
uitspraken? Wat is de materiële 
betekenis ervan? 

Over de reactivering van de WEU 
heeft de minister opnieuw geruststel-
lende woorden gesproken. Toch was 
zijn reactie op mijn concrete vragen 
vaag. NAVO-landen die geen deel 
uitmaken van de WEU zullen goed 
worden ingelicht, zo hoorden wij . Het 
ging mij om meer. Ik noemde 
Denemarken. Delen de bewindslieden 
de zorgen over de rol van deze 
bondgenoot in de gezamenlijke 
verdediging? Ziet de regering hierin 
een taak en mogelijkheden voor 
Nederland? 

In de tweede plaats noem ik 
Canada. Anders dan in Denemarken 
is daar een hoopgevende ontwikkeling 
gaande. De Ministervan Defensie is 
er pas geweest. Canada kan een brug 
zijn over de Atlantische Oceaan, 
schijnt de minister verklaard te 
hebben. Kan hij hierover in dit debat 
wat concreter zijn? Wat kan Neder-
land, wat kan de WEU eraan doen 
dat niet alleen vanuit Canada, maar 
ook vanaf deze zijde van de oceaan 
gewerkt wordt aan die transatlanti-
sche brug? Kan in dit verband alsnog 
antwoord gegeven worden op mijn 
vraag of het juist is dat de Canadese 
leger- en luchtmacht onderdelen in 
West-Duitsland zo snel mogelijk op 
het gewenste niveau zullen worden 
gebracht? 

D 
Minister Van den Broek: Voorzitter! 
De opmerkingen van de heer De 
Vries over de consultatie van de 
Belgische regering waaraan ik heb 
deelgenomen, zijn door mij in mijn 
eerste termijn al beantwoord. Ik 
verbaas mij een beetje over de 
hardnekkigheid waarmee de heer De 
Vries zich blijft verwonderen over het 
feit dat wij in België geen overname 
van het Nederlandse standpunt 
hebben bepleit. Ik heb er in mijn 
eerste termijn uitdrukkelijk op 
gewezen dat de Belgische situatie 
niet vergelijkbaar is met de Nederland 
se. Naar mijn oordeel, en getuige de 

behoefte van de Belgische regering 
aan consultaties, gaat men er daar 
vanuit dat bij voorbeeld het volgen 
van het Nederlandse standpunt of 
zelfs het thans instemmen met het 
uitstellen van plaatsing in strijd zou 
komen met eerder gemaakte 
afspraken. Deze indruk zou dit 
althans bij het bondgenootschap 
kunnen overbrengen. Ware dat niet 
zo, dan zou de Belgische regering 
niet hebben verklaard uitsluitend en 
alleen haar beslissing te willen 
nemen in overeenstemming met de 
bondgenoten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom 
voorts toe aan de vragen van 
mevrouw Brouwer en mevrouw 
Beckers over een moratorium en een 
bevriezing van de bewapening. Een 
moratorium wordt met grote hardnek-
kigheid bepleit. Ik ken natuurlijk het 
standpunt van deze oppositiepartijen 
ten aanzien van bevriezing. De kracht 
waarmee voorstellen hieromtrent 
naar voren worden gebracht, wordt 
natuurlijk niet groter naarmate 
bedoelde partijen evenzeer van 
oordeel blijven dat plaatsing onder 
alle omstandigheden, ongeacht wat 
er gebeurt, dient te worden uitgeslo-
ten. 

Op die manier blijft men natuurlijk 
een gevangene van zich zelf. Een 
partij die zich jaar in jaar uit tegen 
plaatsing heeft gekeerd, ongeacht 
wat de onderhandelingssituatie is en 
ongeacht wat er aan de kant van de 
Sovjet-Unie gebeurt, kan niet 
geloofwaardig een moratorium 
bepleiten, althans niet zonder dat 
daaraan door de regering de conclusie 
wordt verbonden dat een dergelijk 
pleidooi wordt ingegeven vanuit de 
optiek: uitstel is altijd beter, want dat 
kan leiden tot afstel. Men weet dat 
dit niet de benadering van het Neder-
landse kabinet is. Hiermee is ook het 
antwoord gegeven, waarom het 
pleiten voor een moratorium, zoals 
de heer De Vries, mevrouw Brouwer 
en mevrouw Beckers hebben gedaan, 
bij ons op verzet stuit. Wij nemen 
hun suggesties op dit punt niet over. 

Ik zou daarom ook wat terughou-
dendheid willen bepleiten bij het 
verwijten van de regering van 
ongeloofwaardigheid wanneer zij niet 
bereid is om het Nederlandse 
standpunt bij de andere bondgenoten 
aan te bevelen. Dat zou neerkomen 
op het aanbevelen van het voorgestel-
de moratorium. 

Mevrouw Brouwer heeft mijn, bij 
interruptie gestelde, vragen hierover 
angstvallig gemeden en deze niet 
beantwoord. Ik had haar gevraagd 

welke resultaten zij van een dergelijk 
moratorium verwacht en waarom in 
de periode toen er van een daadwer-
kelijk moratorium sprake was, 
namelijk toen er slechts opbouw van 
de bewapening aan één kant plaats-
vond en wel gedurende vier jaar aan 
de kant van de Sovjet-Unie, dat 
moratorium kennelijk niet heeft 
mogen leiden tot enig echt effect. 

De heer De Vries (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is naar mijn smaak 
onbegrijpelijk, dat de Nederlandse 
regering, die meent een hanteerbare 
en operationele benadering te 
hebben om iets te kunnen doen aan 
het automatisme van plaatsing van 
kernwapens, er niet van overtuigd is 
dat haar aanpak ook de de goede 
aanpak voor anderen is. De minister 
straalt ongeloof in zijn eigen benade-
ring uit. 

Min is terVan den Broek: Neen, 
Voorzitter! 

De heer De Vries (PvdA): U zegt dat 
de Belgen moeten plaatsen, want dat 
helpt voor de onderhandelingen. U 
vindt dat wij dat niet moeten doen, 
omdat wij voor een andere oplossing 
gekozen zouden hebben die kennelijk 
ook helpt voor de onderhandelingen. 
Zo iets kan natuurlijk niet. 

Ik zou het overigens begrijpelijk 
hebben gevonden als de Belgen wat 
sceptisch waren geweest over de 
Nederlandse oplossing. De regering 
beweert hier echter dat de Nederland-
se oplossing een bijdrage vormt om 
te komen tot meer veiligheid, minder 
raketten en het doorbreken van 
spiralen. Het is onbegrijpelijk dat zij 
die oplossing ook niet elders wil 
bepleiten. 

Minister Van den Broek: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal op deze interruptie 
niet uitvoerig ingaan. Ik ben ervan 
overtuigd dat de heer De Vries ons 
standpunt goed begrijpt. Het enige 
waar men zich over kan verbazen is, 
dat er zo'n pleidooi wordt gehouden 
voor het uitdragen van het Nederland-
se standpunt terwijl in dit parlement 
door de partij die met dit pleidooi 
komt dit standpunt categorisch 
wordt afgewezen. 

De heer De Vries (PvdA): Ik bestrijd 
de bewering van de Minister van 
Buitenlandse Zaken dat het Neder-
landse standpunt inderdaad veilig-
heids-politiek gezien gemotiveerd is 
en daarom ook goed is in het licht 
van de veiligheidssituatie van dit 
ogenblik in Europa. 
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Wanneer hij dat gelooft - hij heeft 
er volstrekt gelijk in dat wij hem op 
dat punt bestreden hebben - en 
wanneer dit inderdaad zijn standpunt 
is en hij daarbij wordt gesteund door 
de regeringscoalitie, dan is er toch 
niets meer voor de hand liggend dan 
dat hij dat standpunt ook uitdraagt in 
andere landen. Zo gauw hij echter de 
Nederlands-Belgische grens over is, 
is dit standpunt niet meer het 
goede standpunt en dan vindt hij dat 
er raketten geplaatst moeten 
worden. Die mening draagt hij dan 
wel uit. Zo iets vind ik ongerijmd. 

Minister Van den Broek: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal de heer De Vries 
niet vragen het Nederlandse kabinets-
besluit nog eens onder de loupe te 
nemen. Dat lijkt mij overbodig. Ik 
mag hem er echter wel op wijzen dat 
de signaalwerking die de Nederlandse 
regering wilde doen uitgaan door het 
willen afzien van plaatsing indien de 
opbouw aan Sovjetzi jde zou worden 
gestopt, toch iets totaal en wezenlijk 
anders is, dan het pleiten voor een 
totaal moratorium aan Westelijke 
zijde. Hieromtrent zal de heer De 
Vries mij toch niet kunnen tegenspre-
ken. Ook hij zal toch vinden, dat de 
geschetste benadering toch een 
totaal andere benadering is dan het 
bevriezen van de totale arsenalen in 
Europa. Daardoor zou een drastische 
onevenwichtigheid worden besten-
digd. 

De heer De Vries (PvdA): Het is niet 
een totaal andere opstelling. Mis-
schien zouden andere landen, naar 
aanleiding van uw overredingskracht, 
ook zo handelen. In dat geval zou het 
signaal tenminste enige geloofwaar-
digheid gekregen hebben. U houdt 
het signaal echter zo klein, dat het in 
het totaal van de discussie nauwelijks 
een rol speelt. Wanneer u de 
Nederlands-Belgische grens over 
bent, zegt u: plaatsen die raketten, 
want dat helpt. Dat vind ik ongerijmd. 

Minister Van den Broek: Ook de 
heer De Vries laat na, mijn klemmende 
vraag te beantwoorden. Toen er 
gedurende vier jaar een moratorium 
was, is dit voor de Sovjet-Unie niet 
eens aanleiding geweest om haar 
eigen opbouw te stoppen. Integen-
deel. Met de verdere opbouw is het 
monopolie en de onevenwichtigheid 
verder uitgebreid. Daarop kon de 
heer De Vries kennelijk geen antwoord 
geven. 

De heer De Vries (PvdA): Maar u 
heeft mij die vraag ook niet gesteld. 

Zoals u het woord 'moratorium' 
gebruikte, is volstrekt oneigenlijk. Er 
is van deze kant geen moratorium 
geweest. De NAVO heeft een besluit 
genomen tot produktie en plaatsing. 
De fractie waarvan u toen lid was, 
was daartegen: die vond dat plaat-
singsbesluit niet goed en was 
eigenlijk ook niet voor die produktie, 
maar dat was een verantwoordelijk-
heid van de Amerikanen. Zo lagen de 
kaarten. Die aanpak was toen in de 
Kamer onderwerp van discussie. 

Een meerderheid in de Kamer vond 
dit eigenlijk geen goede benadering, 
maar het CDA koos toen een andere 
weg om hem moverende redenen. Het 
was echter geen moratorium. Een 
moratorium is een bewuste keuze om 
te zeggen: wij doen dat anders. Ik 
denk dat het CDA, terugkijkend op 
wat er in de tussentijd is gebeurd, 
misschien grote spijt heeft dat het 
toen niet echt gepleit heeft voor dat 
moratorium door te zeggen: geen 
besluit tot plaatsing en produktie, 
opdat wij kunnen onderhandelen in 
een sfeer die niets van doen heeft 
met prestige en het mes op tafel. 

Minister Van den Broek: Ik begrijp 
dat een feitelijk en logisch antwoord 
op mijn vraag niet mogelijk is door de 
verlammende situatie waarin de 
Partij van de Arbeid zit, omdat zij 
categorisch en onder alle omstandig-
heden wil afzien van plaatsing. Ik 
herhaal echter mijn vraag aan de 
heer De Vries. Hij maakt een verschil 
tussen een bewust gekozen moratori-
um en een moratorium dat in feite 
concreet het gevolg was van het feit 
dat in 1979 het besluit werd genomen 
en dat de produktie voor de plaatsing 
pas in 1983 gereed was. 

Het was dus vier jaar mogelijk voor 
de Sovjet-Unie om zelf een signaal te 
geven, dat zij bereid was om maatre-
gelen te nemen die plaatsing aan 
Westelijke zijde zouden voorkomen. 
De Sovjet-Unie heeft daarvoor 
kennelijk geen aanleiding gezien. 
Waaruit moeten wij op dit moment 
het vertrouwen putten, dat de 
Sovjet-Unie tot een daadwerkelijke 
reductie komt als wij eenzijdig afzien 
van verdere plaatsing in West-Europa? 
Dat moet namelijk in ieder geval 
gebeuren, wil er in enige vorm van 
een globaal evenwicht sprake kunnen 
zijn. 

De heer De Vries (PvdA): Het 
betoog van de minister vraagt om 
twee reacties. In de eerste plaats 
stelt hij, dat de Partij van de Arbeid 
zich in een verlammende situatie 
bevindt. Ik spreek dat tegen. In deze 

discussie bepleiten wij de grootst 
mogelijke duidelijkheid. Degenen die 
aan zelfverlamming doen, zijn naar 
mijn smaak de twee CDA-politici 
achter de regeringstafel en misschien 
ook de CDA-fractie; dat wachten wij 
af. Die twee politici dragen de hele 
tijd uit, dat zij een bepaald besluit 
m.b.t. de nuclearisering van het 
1 55-mm geschut niet willen. Vana-
vond delen zij echter mede dat zij de 
opties open willen houden. Dat vind ik 
eigenlijk zelfverlamming en dat is 
heel iets anders dan het maken van 
een duidelijke politieke keuze, 
waarvoor ik pleit. 

In de tweede plaats wijs ik op de 
discussie die ook met participatie van 
de CDA-fractie is gevoerd. Was het 
in 1979 verstandig om het probleem 
van de middellange-afstandswapens 
aan te pakken via de weg van 
dreiging, van het mes op tafel door 
een besluit te nemen over produktie 
en plaatsing? Ik geloof dat er ook in 
de fractie van de minister een grote 
meerderheid was, die dat niet 
verstandig vond. Toch is die weg wel 
ingeslagen. 

Wij zien nu in België de discussies 
over plaatsingsschema's enzovoorts. 
De enige conclusie die je uit de 
bewandelde weg kunt trekken, een 
weg waarover in de Kamer grote 
aarzeling bestond, is dat wij na een 
aantal jaren zijn blijven steken met 
afgebroken onderhandelingen en met 
raketten in Oost-Duitsland, in 
Tsjechoslowakije en in West-Europa. 
Het onderhandelen onder druk 
tussen de grootmachten kan volgens 
mij nooit tot de oplossing leiden. Als 
wij dat ook gaan doen met ruimtewa-
pens, dan zal men zien dat de 
minister over enige tijd zal uitleggen, 
dat er geen andere mogelijkheid was 
om het te voorkomen dan de 
ontwikkeling en plaatsing van die 
wapens. Dat is een doodlopende 
weg! 

Min is terVan den Broek: Ik laat de 
rest van de bekering maar over aan 
geestverwanten van de heer De 
Vries, zoals de eerste minister van 
Italië, Craxi, de ex-bondskanselier 
Schmidt en president Mitterand. 

De heer Frinking (CDA): Is de 
minister van mening dat er door het 
1-juni-besluit in Nederland feitelijk 
sprake is van bevriezing, hetgeen 
voor de Sovjet-Unie een basis is om 
gunstig te reageren? Zoals het ernaar 
uit ziet, doet de Sovjet-Unie dat niet. 
Toch gaan de onderhandelingen 
door. Betekent dit niet dat het idee 
van bevriezing ter stimulering van de 
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onderhandelingen wel aardig is in 
Nederland, maar in ieder geval niet 
heeft gewerkt? 

Minister Van den Broek: Deze 
conclusie kunnen wij pas trekken op 
1 november. Als wij van de situatie 
van dit moment uitgaan, heeft de heer 
Frinking gelijk. 

Ik zeg echter nogmaals dat onze 
definitieve conclusies niet voor 1 
november getrokken kunnen worden. 
Ik kom op het punt van het strategi-
sche defensie-initiatief, waarop 
praktisch alle woordvoerders zijn 
teruggekomen. Ik constateer dat men 
ook in de PvdA in feite weer op 
dezelfde weg van het categorische 
neen zit. Ik heb duidelijk gemaakt dat 
het Nederlandse kabinet kritisch 
aankijkt tegen de SDI-ontwikkelingen, 
maar dat het evenzeer op dit moment 
voorbarig zou zijn om daar eindcon-
clusies aan te verbinden in een fase 
dat zich dit nog volstrekt in het 
onderzoeksstadium bevindt. 

Het is bovendien niet voor niets 
dat in 1972 in het ABM-verdrag 
research buiten de beperkingsafspra-
ken is gehouden. De internationale 
gemeenschap is het er namelijk 
volstrekt over eens dat het aan 
banden leggen van onderzoek 
oncontroleerbaar is en dat afspraken 
daarover volstrekt oncontroleerbaar 
zijn. Dat geldt voor de Verenigde 
Staten. Dat geldt voor de Sowjet-
Unie. Mevrouw Brouwer heeft 
gevraagd hoe ik weet dat dit er 
allemaal staat. Er staat het een en 
ander wat gewoon geconstateerd 
kan worden en wat intussen het 
resultaat is van onderzoek. Ik heb in 
mijn eerste termijn gezegd dat alleen 
de Sowjet-Unie op dit moment zowel 
een ASAT- als een ABM-systeem 
operationeel heeft staan. 

Ik verwijs net als de minister van 
Defensie naar de criteria die de heer 
Voorhoeve heeft aangedragen ter 
constante toetsing, al naar gelang die 
ontwikkelingen voortschrijden, of het 
hier een aanvaardbare of niet 
aanvaardbare ontwikkeling betreft. Ik 
geef ronduit toe - degene die nu al 
het eindantwoord weet te geven, 
doet dit naar mijn gevoel op basis 
van volstrekt ontbrekende informatie -
dat ik niet in staat ben op dit moment 
een definitief oordeel daarover te 
geven. Het zou mij ook bijzonder 
onverstandig lijken om dit op zulke 
losse gronden te doen, terwijl de 
onderhandelingen nog moeten 
beginnen - de Sowjet-Unie en de 
Verenigde Staten hebben gezegd 

hierover te willen spreken - en 
zonder dat ons iets bekend is over 
resultaten van dat overleg. 

Natuurlijk zullen er gaande de rit 
constant consultaties zijn over het 
verloop van dat overleg. Natuurlijk 
deel ik de vrees van de heer Engwirda 
dat de mogelijkheid bestaat dat de 
Sowjet-Unie, wellicht teleurgesteld 
over de voortgang in SDI, daaruit 
consequenties zal trekken voor de 
voortgang in andere fora. Moeten wij 
al die hypotheses hier naast elkaar 
zetten? 

Voorzitter! Het is allemaal een zaak 
van interne consultatie. In het 
bondgenootschap moet gezamenlijk 
bekeken worden hoe wij daar het 
beste uit kunnen komen. Mij lijken 
categorische uitspraken over deze 
onderwerpen in welke richting dan 
ook op dit moment prematuur, 
onjuist en alleen maar schadelijk voor 
de mogelijkheid om tot daadwerkelijke 
onderhandelingen te komen. Dit doet 
echter niets af aan de kritische 
kanttekeningen die zowel de Minister 
van Defensie als ikzelf bij meerdere 
gelegenheden over deze zaak hebben 
geplaatst. 

De heer De Vries (PvdA): Voorzitter! 
De inzet van de onderhandelingen in 
Genève is volgens het communiqué 
het voorkomen van een bewapenings-
wedloop in de ruimte. Ik vind dat de 
minister ten minste die keus zou 
moeten maken. De vraag die dan 
beantwoord moet worden is of de 
manier waarop de Amerikanen dit op 
het ogenblik aanpakken, inderdaad 
de benadering is die kan leiden tot 
het voorkomen van een ruimtewapen-
wedloop aan beide kanten. De 
Amerikanen gaan door met research. 
De president heeft ook de wens 
onder woorden gebracht om die 
mooie wapens toch maar te proberen. 

De minister probeerde de PvdA 
weer op een categorisch neen vast te 
pinnen. In de Kamer is de motie-Eng-
wirda/De Vries aangenomen met 
steun van het CDA. Daarin werd 
gezegd dat de regering zich op het 
standpunt moest stellen dat een 
bewapeningswedloop voorkomen 
moet worden. De minister laat de 
zaak op zijn beloop met kritische 
kanttekeningen. 

De heer Frinking (CDA): Wij hebben 
in die motie tot uitdrukking gebracht 
dat wij de regering verzochten om 
het tot stand komen van een verdrag 
mogelijk te maken. Daar zijn die 
onderhandelingen nu voor. Met 
andere woorden, die motie en onze 
gemeenschappelijke opvatting 

worden daardoor niet in het geding 
gebracht. 

Minister Van den Broek: Voorzitter! 
Ik zeg nogmaals dat de benadering 
van het kabinet van deze zaak toch 
ook duidelijk blijkt uit de initiatieven 
die op dit punt al in een vroeger 
stadium zijn ondernomen zowel in de 
commissie voor ontwapening in 
Genève als binnen de NAVO. De 
Minister van Defensie en ik hebben 
meegedeeld dat daarover door 
Nederland een document is inge-
bracht. 

Ik houd volstrekt tegen dat wij 
doende zijn de zaken maar op hun 
beloop te laten. Ik verzet mij tegen 
de benadering van het categorische 
'neen', dat verlammende 'neen', dat 
onbeweeglijke 'neen'. Daarvoor is het 
bepaald te vroeg. Wij wensen in die 
discussie te blijven participeren en 
ons niet door een categorisch 'neen' 
nu reeds buitenspel te laten zetten, 
zeker in een situatie waarin Europa 
niet kan tegenhouden dat de super-
machten met onderzoek door zouden 
gaan. Het probleem blijft bestaan 
- laten de onderhandelingen dat 
maar uitwijzen - dat afspraken over 
het nalaten van onderzoek een 
betrekkelijk illusoire zaak vormen. 
Daarom kiezen wij op dit moment 
niet voor die categorische standpun 
ten. 

De heer Engwirda (D'66): Het gaat 
niet om totale eindstandpunten; het 
gaat om de uitspraak die de Kamer 
heeft gedaan. In die motie staat dat 
de Kamer van mening is dat de 
ontwikkeling van de ruimtewapens 
een ernstige bedreiging vormt voor 
vrede en veiligheid in de wereld. De 
situatie waarin de onderhandelingen 
nu gaan beginnen is als volgt; de 
Sovjet-Unie zegt bereid te zijn 
- misschien is dat op grond van 
niet-altruïstische overwegingen - om 
tot zaken te komen op het gebied van 
de middellange afstandswapens en 
de strategische wapens op voorwaar-
de dat er dan ook een akkoord komt 
over de ruimtewapens; de Verenigde 
Staten zeggen zonder meer door te 
gaan met het onderzoek en te zullen 
bezien of tot een akkoord kan worden 
gekomen. Welnu, als u de stellingna-
me van de Kamer deelt dat dit een 
bedreigende ontwikkeling is, dan is 
ook een duidelijke stellingname van 
de Nederlandse regering vereist. 

Minister Van der Broek: Of dit 
daadwerkelijk een bedreiging zal zijn, 
zal afhangen van wat de supermach-
ten er uiteindelijk al dan niet over 
afspreken. Evenzeer een bedreiging 
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is - dat is meermalen door Kamer en 
kabinet uitgesproken - de ongeremde 
voortgang in de uitbouw van de 
strategische arsenalen. Er is een 
duidelijke relatie tussen die twee. 
Door de Amerikanen wordt ook 
telkens gezegd dat wanneer gespro-
ken wordt van het strategisch 
defensie-initiatief, men dat niet los 
kan zien van de voortgaande opbouw 
van offensieve systemen waartegen 
deze SDI juist bescherming beoogt 
te bieden. 

Er is dus een relatie tussen die 
twee. Welnu, moeten wij nu al 
beginnen in deze relatie direct en 
uitsluitend te kiezen voor de offensieve 
systemen? Ook volgens de Kamer 
heeft de praktijk van de afgelopen 
jaren geleerd dat wij onvoldoende in 
staat zijn geweest om de groei van 
die systemen terug te dringen en tot 
daadwerkelijke reducties te komen. 
Als die onderlinge samenhang in die 
zin bestaat, is het dan verstandig om 
over een ontwikkeling waarbij nog 
sprake is van het research-stadium 
- daarover zijn door ons uitdrukkelijk 
kritische vragen geformuleerd en 
gesteld in internationale fora -
op dit moment al tot een soort van 
eindconclusie te komen. 

Laat ik de Kamer verzekeren dat 
het hier niet gaat om de gedachte: 
wij verkeren nog in een onderzoeks-
stadium, dus wij staan volstrekt 
machteloos en daarom behoeven wij 
er in feite niet over te praten. Neen, 
wij wensen nu juist bij die discussie 
betrokken te blijven, vanwege de 
pre-occupaties die wij wat dat betreft 
hebben. Dat is iets anders dan wat 
de heer De Vries nu voorstelt, 
namelijk dat men zich nu moet 
uitspreken en dat de SDI-ontwikkeling 
dient te worden voorkomen. 

De heer De Vries (PvdA): Dat heeft 
de Kamer uitgesproken! 

Minister Van den Broek: Neen, dat 
heeft de Kamer niet uitgesproken. De 
Kamer heeft gezegd dat het een 
bedreiging is. Als dat niet zo is, ben 
ik het met de uitspraak niet eens. 

De heer De Vries (PvdA): U schijnt 
de moties niet de gehele dag bij u te 
hebben. De Kamer heeft zich als 
volgt uitgesproken: van mening, dat 
deze ontwikkeling een ernstige 
bedreiging vormt voor vrede en 
veiligheid in de wereld. In de motie 
staat vervolgens: verzoekt de 
regering bij de beide grootmachten, 
zowel bilateraal als in NAVO-verband 
aan te dringen op het tot stand 

komen van een verdrag dat de 
ontwikkeling, het testen en statione-
ren van dergelijke wapensystemen 
verbiedt. 

Minister Van den Broek: Dat doen 
wij dan ook. 

De heer De Vries (PvdA): Ondertus-
sen bent u het er ook mee eens dat 
het onderzoek doorgaat en heeft u 
nog geen oordeel over de vraag of 
het goed is of niet. Dat heeft u 
vanavond al vele keren gezegd. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De 
minister zegt: dat doen wij dan ook. 
In welke vorm doet hij dat dan? Als u 
zegt dat de regering aandringt op het 
tot stand komen van een verdrag, 
dan zult u inderdaad iets moeten 
doen. U kunt dan niet zeggen: wij 
hopen dat dat verdrag tot stand 
komt. Gaat u soms naar de Verenigde 
Staten om te zeggen dat de Kamer 
deze uitspraak heeft gedaan en dat er 
zo snel mogelijk een verdrag tot 
stand moet komen, waarbij u de 
Verenigde Staten vraagt of het dan 
niet beter zou zijn om het testen stop 
te zetten. Bepleit u dat bij de 
Verenigde Staten? Bepleit u dat bij 
de Sovjet-Unie? Bij wie bepleit u dit? 
Minister Van den Broek: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb in mijn eerste 
termijn, waarbij mevrouw Brouwer 
ook aanwezig was, gezegd hoe het 
gaat bij deze onderhandelingen en bij 
de daarbij behorende consultaties. 
Van Amerikaanse zijde is ons 
verzekerd dat die consultaties zich 
niet zullen beperken tot de middellan-
ge afstandswapens, maar zich ook 
zullen uitstrekken tot de intercontinen-
tale raketten en de ruimtewapens. 
Hoe gaat dat bij dit soort onderhan-
delingen? Er worden consultaties 
gepleegd, er zijn bilaterale contacten, 
wij hebben de fora in de NAVO en 
daar spreken wij over deze zaak. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat vraag 
ik niet. Ik vraag of de minister, naar 
aanleiding van deze motie aan de 
Verenigde Staten en aan de Sovjet-
Unie, eventueel aan beiden, heeft 
gezegd: probeer in ieder geval 
serieus tot een verdrag te komen; 
doe er iets aan; stop het testen en de 
produktie van dergelijke wapens. 
Heeft de minister dat standpunt, op 
welke manier dan ook, naar voren 
gebracht? 

Minister Van den Broek: De 
onderhandelingen moeten nog 
beginnen. Mag ik nu voor de laatste 
keer herhalen welke initiatieven 
Nederland op dit punt heeft genomen 

in de internationale fora? Daar heeft 
dan misschien niet in gestaan: wij 
dringen er bij de Sovjet-Unie en de 
Verenigde Staten op aan tot een 
verdrag te komen. Als je echter je 
preoccupaties etaleert over een 
bepaalde ontwikkeling, ligt het dan 
niet voor de hand de intentie en 
benadering als zodanig als begrijpelijk 
te beschouwen? 

Als wij nu, bij de verdere voorbe-
reiding van de onderhandelingen in 
discussie treden, dan zullen wij die 
ontwikkelingen blijven volgen op 
basis van de preoccupaties die wij 
daarover hebben. Echter, over die 
preoccupaties is op dit moment nog 
geen eindoordeel te geven. Doen wij 
dat wel en op onvoldoende gronden, 
dan zal het uiteindelijk resultaat zijn 
dat de ontwikkeling zonder ons 
doorgaat, dat wij er geen discussie 
meer over behoeven te hebben en 
dat de Verenigde Staten kunnen 
zeggen: dit is een beslissing die wij 
nemen, Europa is daar op geen 
enkele manier bij betrokken. De 
discussie is gesloten. Die situatie wil 
de regering graag voorkomen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Als het 
gaat om de vraag hoe wij de meeste 
invloed kunnen uitoefenen op de 
grootmachten, dan is dat een hele 
belangrijke discussie. Ik zou in dat 
verband kunnen verwijzen naar de 
uitspraken die zijn gedaan over de 
neutronenbom. Daarover heeft 
Nederland wel gezegd dat het vindt 
dat dat niet moet gebeuren. Dat zou 
hier ook kunnen. 

De Voorzitter: Ik wijs de Kamer 
erop dat het aantal interrupties niet 
alleen in aantal maar ook in lengte 
toeneemt. Wij willen vanavond dit 
onderdeel afronden. Daarom dring ik 
erop aan, de interrupties tenminste 
in lengte te beperken. 

Minister Van den Broek: Het spijt 
mij als ik te zeer bijdraag aan de 
verlenging van deze discussie over 
een onderwerp dat overigens 
alleszins de moeite waard is. 

Ik wil nog iets zeggen over de 
opmerkingen van de heer De Vries 
over mijn uitlatingen als reactie op 
uitlatingen van de heer Gromyko. Ik 
heb zelden zo gematigd gereageerd. 
Mij verbaast het dat de heer De 
Vries op zijn beurt daarop weer 
reageert. 

De heer De Vries (PvdA): Daarom 
viel het mij ook op. 

Minister Van den Broek: Ik heb het 
propagandataal genoemd Dat houd 
ik staande. Mij leek het ook propagan-
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dataal. Zo komt het althans over 
wanneer onderhandelingen nog 
helemaal niet zijn begonnen, partijen 
net afspraken hebben gemaakt over 
de procedure en de vorm van die 
onderhandelingen en dan hun 
voorwaarden vooraf gaan etaleren. Ik 
heb er ook direct bij gezegd - ik heb 
over propagandauitwisseling, of iets 
dergelijks gesproken - dat ik geloof 
dat dit soort discussies in de publiciteit 
nog wel vaker zal plaatsvinden. Ik 
hoop dat ik elke keer opnieuw in 
staat zal zijn daar zo gematigd op te 
reageren. 

De heer De Vries (PvdA): Vandaar 
dat die verklaring mij ook zo opviel. Ik 
dacht dat er iets achter zat. Daarom 
wilde ik er opheldering over vragen. 

Minister Van den Broek: Dan zijn 
wij rond. 

De heer De Vries (PvdA): Waarop 
had die opmerking eigenlijk betrek-
king? 
Dat heeft u vergeten aan te geven. 
Wat was het propagandistische van 
Gromyko? Heeft hij in die TV-uitzen-
ding iets gezegd waarvan u zegt: dat 
heeft de heer Nitze ons anders 
verteld, zo was het niet? 

Minister Van den Broek: Ik zie 
helemaal geen verband met wat de 
heer Nitze ons heeft verteld. 

De heer De Vries (PvdA): Dat was 
uw bron over wat er in Genève 
besproken was. 

Min is terVan den Broek: Dat niet 
alleen. Er is publiekelijk door de heer 
Gromyko gesproken in een van zijn 
zeldzame interviews. Dat was kort na 
'Genève', kort na 7 en 8 januari. Hij 
heeft toen gezegd: Als er geen 
voortgang wordt gemaakt op het 
gebied van de ruimte dat is het 
overbodig om te praten over de 
mogelijkheid om de strategische 
bewapening te verminderen. Als de 
VS zich niet houden aan de afspraken 
over ruimtewapens, dan zullen de 
gevolgen zeer ernstig zijn. Ik noem 
dat propaganda. Voor geen van 
beide uitspraken was er op dat 
moment een rechtstreekse aanwij-
zing. Ik beschouw dit soort uitspraken 
als gericht op onze eigen publieke 
opinie, om de ongerustheid wat te 
doen toenemen. 

Ik heb in eerste instantie gezegd 
- en ik houd dit staande - dat het 
lange, moeizame en ingewikkelde 
onderhandelingen worden, waarbij 
uitspraken over en weer niet altijd 
even genuanceerd zullen zijn. Wij 

zullen nu en dan moeten constateren, 
dat zij ook niet bevorderlijk zijn voor 
het klimaat. Volgens mevrouw 
Beckers is mijn uitspraak, dat het om 
propaganda gaat, er een die dezelfde 
kwalificatie verdient. Ik zal proberen 
mij de volgende keer nog meer te 
matigen. Dit was gewoon een 
aanduiding van de wijze, waarop dit 
soort uitspraken moet worden 
geïnterpreteerd. 

De heer De Vries (PvdA): De heer 
Shulz heeft over het interview van 
Gromyko gezegd dat Gromyko daarin 
niets nieuws heeft gezegd, althans 
niet iets wat hij niet al in Genève had 
uitgedragen. Kennelijk is dat de 
opvatting, die de Sovjet Unie in het 
gesprek met de Amerikanen ook naar 
voren heeft gebracht. Dat is voor ons 
belangrijke informatie en dat zou het 
ook voor u moeten zijn, omdat het 
betekent dat de veronderstelling van 
de Sovjet-Unie betreffende die 
onderhandelingen is dat er wel 
degelijk een zeer sterke samenhang 
tussen vooruitgang in de ene groep 
en vooruitgang in de andere groep 
bestaat. Dat kunnen wij betreuren of 
dat kunnen wij mooi vinden, maar dat 
is een feit. Ik denk dat als Gromyko in 
dat interview verteld heeft wat hij al 
aan Shulz had verteld, u hem niet van 
propaganda maken mag beschuldi-
gen. 

Minister Van den Broek: Ik mag er 
niet meer op antwoorden van de 
Voorzitter. Anders had ik gewezen op 
het voorbeeld dat niet zou worden 
onderhandeld alvorens de raketten 
uit West-Europa zouden zijn terugge-
trokken. Dat bewaar ik dan maar voor 
een andere keer. 

Voorzitter! De heer Frinking heeft 
gevraagd naar onze bilaterale 
contacten en sprak over het bezoek 
van de heer Gromyko. Hij heeft de 
hoop uitgesproken dat het in ieder 
geval mogelijk is, dat bilaterale 
gesprek voor 1 november as . te 
hebben. Ik zet mij daarvoor in. Men 
weet dat wij de heer Gromyko niet 
alleen hebben uitgenodigd maar ook 
data hebben genoemd. Aangezien 
die data hem niet schikken, 
hebben wij hem gevraagd zelf data 
te noemen. Ik hoop de mogelijkheid 
te hebben hem in Helsinki bij de 
herdenking van het tienjarig bestaan 
van de slotakte te spreken. Ik blijf er 
daarnaast op aansturen om het 
persoonlijke contact in een van beide 
hoofdsteden tot stand te laten 
komen. 

Voorzitter! Ik heb even moeten 
nadenken over de suggestie van de 

heer Frinking over de Europese 
presentie ter zee, zoals ik het 
gemakshalve maar noem. Ik heb 
daarover zolang nagedacht, dat ik 
het antwoord daarop zelfs kwijt ben. 
Ik probeer daarop straks nog terug te 
komen. 

De heer Frinking heeft gevraagd 
hoe het met de consultaties gaat in 
nationaal verband. Ook anderen 
hebben daarnaar gevraagd. In 
nationaal verband is het weinig 
gecompliceerd, omdat de stuurgroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers 
van het Ministerie van Defensie en 
dat van Buitenlandse Zaken, die 
tijdens de zittingsperiode van een 
eerder kabinet is opgericht en zich 
bezighoudt met veiligheidszaken en 
met name wapenbeheersing, nog 
steeds functioneert. Alle vragen, die 
in dit debat aan de orde zijn geweest, 
kunnen onderwerp van overleg 
vormen en zijn dat ook in de periodieke 
samenkomsten van deze stuurgroep. 

De heer Engwirda heeft gesproken 
over de behoefte aan versterking van 
de Westeuropese samenwerking op 
veiligheidsgebied en militair gebied. 
Hij heeft een motie ingediend, waarin 
wordt aangedrongen op meer 
Europese samenwerking inclusief 
samenwerking met Frankrijk. Ik laat 
de defensiematerieelsamenwerking 
even buiten beschouwing, want dat 
betreft een ander chapiter. 

Ik wijs erop dat, als het om de 
Westeuropese bondgenoten gaat, 
die militaire samenwerking de facto, 
vanwege het geïntegreerde comman-
do van de NAVO, plaatsvindt. 
Frankrijk vormt echter een hoofdstuk 
apart. In eerste termijn heb ik gezegd 
dat nog steeds tot het Franse 
politieke veiligheidscredo behoort 
het garanderen van de onafhankelijk-
heid van de nationale Franse defen-
siemacht en dat Frankrijk zich dus 
niet op de een of andere manier zal 
laten integreren. Dat neemt niet weg 
- maar daarop kan de Minister van 
Defensie beter reageren - dat op 
bepaalde niveaus ook met de 
Fransen op militair gebied wordt 
samengewerkt. Dat is een andere 
zaak dan institutionaliseren en 
spreken over, zoals wij in de NAVO 
doen, een geïntegreerde militaire 
structuur. 

Ik weet niet of ik het heb uitgespro-
ken - het stond wel in mijn eerste 
termijn - maar ik moet zeggen dat, 
gezien deze Franse opstelling en 
gezien de ervaringen die zijn opge-
daan blijkens de gesprekken tussen 
Schmidt en Mitterrand, ik niet geloof 
dat wij erop kunnen rekenen dat 
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binnen afzienbare termijn Frankrijk 
weer wil terugkeren in de militaire 
structuur van de NAVO. 

Over zaken als moratorium en 
freeze zal ik thans geen nadere 
opmerkingen meer maken. Daarover 
meen ik voldoende te hebben 
gezegd. Dat geldt ook voor het SDI. 

Blijft over de motie van mevrouw 
Beckers over de voorlichtingsactivitei-
ten. De veiligheidsbrochure, die 
gretige aftrek heeft gevonden - zo'n 
1 25.000 exemplaren, menig auteur 
zou er jaloers op zijn - vindt zij wat 
onevenwichtig. In de schriftelijke 
beantwoording heb ik haar al laten 
weten dat de door haar genoemde 
onderwerpen, zoals onder andere de 
relatie tussen bewapening en 
ontwikkeling, zullen worden bezien in 
een beoordeling van verdere voorlich-
tingsactiviteiten, waarbij wij ook 
rekening wensen te houden met 
publikaties en voorlichtingsbrochures 
die door andere voor particuliere 
instellingen worden verzorgd. 

Op dat punt is mijn voorlopige, maar 
wellicht ietwat te oppervlakkige 
indruk, dat met name aan de relatie 
tussen ontwikkeling en bewapening 
nogal wat aandacht wordt besteed. 
De uiteindelijke afweging op dit punt 
hebben wij echter nog niet gemaakt. 

Intussen heb ik het antwoord 
ontvangen op de vraag van de heer 
Frinking of ik in het kader van de 
revitalisering van de WEU mogelijk-
heden zie voor bepaalde interventies 
door een Europees vlootverband. Het 
woord 'interventies' is wellicht wat al 
te krachtig, ik neem aan dat het 
presentie zal moeten zijn. Ik aarzel 
wat op dit punt, maar ik geef toe dat 
ik een beetje door de vraag ben 
overvallen. Indien aan een dergelijke 
presentie behoefte zou bestaan, 
vraag ik mij af of het anders dan in 
nationaal verband dient te worden 
gedaan. 

Ik kan mij wel voorstellen dat 
hierover in het kader van de WEU 
van gedachten wordt gewisseld om 
te bezien - naar mijn mening is dit 
ook gebeurd bij het inschakelen van 
mijnenvegers in de Rode Zee - of bij 
bepaalde taken coördinatie kan 
plaatsvinden. Dat doet aan het 
nationale commando over het schip 
als zodanig echter niets af. Van een 
officiële Europese vlootverband - ik 
dacht echter niet dat de heer Frinking 
dat direct op het oog had - kan 
natuurlijk veel moeilijker sprake zijn. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer De Vries kwam 
nog terug op de beschouwingen die 
ik heb gewijd aan de verhouding 
tussen de conventionele en nucleaire 
bewapening, waarin hij een basis zag 
om verder over deze materie na te 
denken. Hij waarschuwde ervoor dat 
deze problematiek klemmender 
wordt, naarmate wij verder gaan in 
de richting van praktische toepassing 
ervan. Ik geloof dat hij daar groot 
gelijk in heeft, maar men moet toch 
beginnen met het ontwikkelen van 
enkele denkmodellen, voordat men 
de vervolgvragen kan beantwoorden. 

Hoewel nooit exact genoeg kan 
worden gezegd hoeveel dan wel 
genoeg is, kunnen wij snel tot de 
conclusie komen dat het niveau van 
de bewapening in de sfeer van de 
afschrikking op dit ogenblik, naar die 
maatstaven gerekend, veel en veel te 
hoog is. Om een realistisch niveau te 
bereiken dat zou liggen op, wat wel 
wordt omschreven als 'het laagst 
mogelijke peil' of 'datgene wat wij 
nodig hebben om het doel te 
bereiken' moeten onderhandelingen 
worden gevoerd. 

Als wij dergelijke, in principe 
mogelijk grote stappen eenzijdig 
nemen, halen wij via een andere weg 
weer grote onevenwichtigheden 
binnen. Deze op zichzelf wellicht nog 
wat theoretische manier van denken, 
kan tot de conclusie leiden dat de 
huidige niveaus veel en veel te hoog 
zijn. 

Ik zou op dit punt direct een 
verband willen leggen met een 
opmerking van de heer Engwirda. Hij 
heeft gevraagd hoe wij denken over 
de doelstelling die door de heren 
Shultz en Gromyko is geformuleerd, 
namelijk het via de weg van onder-
handelingen totaal afschaffen van de 
kernwapens, indien die afschrikkings-
rol werkelijk zo essentieel is. Op zich 
zelf is dit een voor de hand liggende 
vraag. Ik wijs de heer Engwirda er 
echter op dat hij mijn gedachten op 
deze manier wel erg mechanisch en 
puur logisch toepast op een situatie 
die, als zij ooit al zou intreden, veel 
en veel meer veranderingen met zich 
brengt dan hij nu veronderstelt. 

In de situatie waarin de kernwapens 
kunnen worden afgeschaft naar 
aanleiding van de onderhandelingen, 
zal ook een totaal ander politiek 
klimaat in de wereld ontstaan. Dat 
zou ook zeer vergaande gevolgen 
hebben voor de conventionele 
bewapening. De voorwaarden die 

aanwezig zouden moeten zijn bij zo'n 
grandioze reductie van het aantal 
kernwapens tot nul, moeten ook 
worden doorgetrokken naar andere 
terreinen in de verhoudingen tussen 
Oost en West. 

Dan zien wij een zo geheel ander 
politiek klimaat dat - gelukkig - ook 
op een andere politieke wijze over 
bewapening in het algemeen kan 
worden nagedacht. Wij zijn nu 
wellicht een beetje futuristisch bezig, 
maar hetgeen ik nu zeg wijst er toch 
weer op dat wij niet moeten beginnen 
aan de militaire kant, doch aan de 
politieke kant. Alle bewapeningsvra-
gen zijn dan ook een afgeleide van de 
politieke verhoudingen, en niet 
omgekeerd. 

Ik kom vervolgens tot een ander 
onderwerp dat de heer De Vries in 
tweede termijn heeft aangesneden. 
Dat betreft het vraagstuk van het 
door Nederland nucleariseren van de 
1 55 mm-Houwitsers. De heer De 
Vries heeft nog eens gezegd dat de 
Kamer in 1979 ter zake een uitspraak 
heeft gedaan. Ik begrijp dat volkomen. 
Ook de heer Frinking had vanzelfspre-
kend grote belangstelling voor dit 
punt. Ik zal trachten, ook hem te 
beantwoorden. 

Mijn standpunt is het volgende. De 
Kamer heeft die uitspraak in 1979 
inderdaad gedaan. In 1 979 heeft de 
regering deze aangenomen motie 
beoordeeld als een belangrijk politiek 
feit in de uiteindelijke besluitvorming 
over de totale nucleaire bijdrage van 
Nederland. De regering deed dat bij 
monde van mijn voorganger, 
minister Scholten. In het licht van de 
besluitvorming van 1 juni van het 
vorige jaar is mijn standpunt dat deze 
situatie beter nog kan voortduren 
totdat wij krachtens ons 1 junibesluit 
het totale Nederlandse nucleaire 
takenpakket onder ogen zien. 

Ik zie ook geen duidelijke reden om 
nu bij deze begrotingsbehandeling 
het proces dat al zo'n tien jaar in ons 
land aan de gang is, te onderbreken. 
Daarbij gaat het er dus om dat de 
beslissing over het al of niet nucleari-
seren van dit geschut is opgeschort 
in afwachting van nadere politieke 
besluitvorming. Ik vraag dus steun en 
begrip van de Kamer voor de plannen 
van de Nederlandse regering om dit 
in het kader van de uitvoering van het 
1 -junibesluit te doen, omdat dit in 
het besluit ook als zodanig is 
aangekondigd. Voor ons is het geen 
erg logische zaak - het zou ook erg 
onbevredigend zijn - om er één 
element uit te lichten en dat vooraf af 
te werken. 
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De heer De Vries heeft nog eens 
de bijzondere gevoeligheid van dit 
onderwerp in de kring van het CDA 
aangeroerd. Ik begrijp dat volkomen. 
Het CDA is ook mijn partij. Als wij het 
CDA-denken hierbij betrekken, moet 
ik hem erop wijzen dat er in het 
genoemde tijdsverloop juist binnen 
het CDA een zeker algemeen 
politiek-militair verband is aange-
bracht tussen de beslissing over de 
kruisvluchtwapens en de beslissing 
over andere taken. 

Dat is op zich zelf helemaal niet 
vreemd. Het wordt voor mij nu echter 
op de eerste plaats gedicteerd door 
de besluitvorming van het kabinet. Ik 
wil daaraan natuurlijk uitvoering 
geven. Ook meer inhoudelijk is het 
meer in lijn met het gedachtengoed 
van het CDA. Ik zeg nogmaals dat 
wij, evenals het voorgaande kabinet, 
de aangenomen motie willen blijven 
beschouwen als een belangrijk 
politiek feit voor de uiteindelijke 
besluitvorming. 

Wij vragen echter alleen de ruimte 
om dit - zoals wij eigenlijk al in het 
kabinet hebben gesloten; dat is hier in 
de Kamer aan de orde geweest - ter 
gelegenheid van de uitvoering van 
het 1 -juni-besluit te doen. Als de 
heer Frinking dan bijna rethorisch 
vraagt of wij de motie-De Boer toch 
niet naast ons neerleggen, dan kan ik 
hem antwoorden dat wij inderdaad 
de motie-De Boer in die zin niet 
naast ons neerleggen. Wij herhalen 
echter wat minister Scholten destijds 
heeft gezegd, namelijk dat wij die 
motie beschouwen als een belangrijk 
politiek feit voor de uiteindelijke 
besluitvorming. 

De heer Frinking (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou de minister 
willen vragen of het dictum van de 
motie van de heer De Vries: 'verzoekt 
de regering, aan deze standpunten in 
het komende overleg uitvoering te 
geven' relevant is. Wordt er in een 
komend overleg in maart in het NPG 
een discussie gevoerd die tot enige 
besluitvorming leidt? Of zal de 
regering erop aansturen - zoals ik 
ook heb verzocht - dat er geen 
enkele beslissing wordt genomen die 
de regering bindt, vóór 1 november 
van dit jaar? In dat geval zou die 
motie overbodig, prematuur zijn. 

Minister De Ruiter: Inderdaad, 
Nederland wil zich nationaal, maar 
uiteraard ook internationaal, ten 
aanzien van de omvang van het 
nucleaire takenpakket niet binden 
voordat de uitvoering op dit punt van 

het 1 juni-besluit aan de orde is. Dat 
spreekt vanzelf. Dat spreekt nog te 
meer vanzelf omdat de uitvoering 
van het Montebello-besluit, die naar 
ik hoop aanstaande is in het NAVO-
verband, vooral de verdeling van 
reducties over de verschillende 
wapensystemen die hiervoor in 
aanmerking komen, zal betreffen. 

Met andere woorden, de vraagstel-
ling voor de Nederlandse regering 
wat voor Nederland het juiste pakket 
van taken is, is door de uitvoering 
van dat besluit niet fundamenteel 
veranderd. Die vraag deed zich voor 
onder het oude aantal en de oude 
samenstelling en die zal zich ook 
voordoen bij het gereduceerde, 
nieuwe aantal en de samenstelling 
van het hele pakket in NAVO-verband. 

Wat wel mee is veranderd - dat 
moeten wij ons ook goed realiseren 
- is, dat het Montebello-besluit niet 
alleen maar een cijfermatige exer-
citie was. Daaraan heeft een hele re-
denering ten grondslag gelegen. Die 
redenering heb ik vandaag, wellicht 
met andere bewoordingen, getracht 
uit te werken. Wij zullen ons, ook als 
wij voorde Nederlandse verhoudingen 
over deze materie nadenken, die 
richtlijnen en beginselen die ten 
grondslag hebben gelegen aan het 
Montebello-besluit ook in rekening 
brengen. Daar ligt de verbinding. Ik 
geef u echter de verzekering dat wij 
per 1 november van dit jaar bij de 
Kamer zullen komen met een 
duidelijk voorstel voor de nucleaire 
taken die Nederland, ook voor de 
toekomst, op zich meent te moeten 
blijven nemen. 

De heer De Vries (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De minister wijst er 
terecht op dat Montebello niet alleen 
ging over reductie van kernwapens in 
Europa, maar ook over modernisering. 
Ik wil hem vragen of het niet te 
verwachten is dat SHAPE, generaal 
Rogers, straks aan de minister 
voorlegt welke wapens gereduceerd 
kunnen worden en uit de arsenalen 
gehaald kunnen worden en hoe de 
verdeling is, maar dat het dan wel 
noodzakelijk is dat Nederland zijn 
155 mm-geschut ook nucleair maakt. 
Is het denkbaar dat die situatie zich 
voordoet? 

Minister De Ruiter: Voorzitter, ik 
weet op dit moment echt niet wat 
SACEUR op dit terrein zal voorstellen 
en wat SACEUR is gevraagd. In ieder 
geval is om de reductie - een aantal 
van 1400 kernkoppen als het ware 
te spreiden over het grotere arsenaal, 

waaruit die reductie moet worden 
toegepast - gevraagd. Enig ander 
voorstel kan natuurlijk altijd worden 
gedaan. Hier is echter van belang, 
dat in elke context en op basis van 
elk voorstel Nederland zich de positie 
zal voorbehouden dat over het 
Nederlandse takenpakket aan de 
hand van de uitvoering van het 
1 juni-besluit in Nederland zal 
worden beslist. 

De heer De Vries (PvdA): Dat 
betekent dus als generaal Rogers of 
SHAPE zou zeggen dat ter uitvoering 
van het moderniseringsdeel van het 
besluit van Montebello het noodzake 
lijk is dat het 155-mm-geschut 
genucleariseerd wordt, de minister 
zal zeggen dat hij daar nog niets van 
weet. 

Minister De Ruiter: Ik heb even wat 
moeite met uw terminologie en 
vandaar dat ik niet direct 'ja' of 
'neen' zeg. U spreekt over het 
moderniseringsdeel van het besluit 
van Montebello. Dat is in feite niet 
een type besluitvorming zoals bij 
voorbeeld het besluit over de 
reductie. Als annex aan het besluit is 
geconstateerd, dat wij ook moeten 
denken aan factoren als verbetering 
van de overlevingskans als wij de 
weg opgaan van vermindering. 
Kortom: geprobeerd moet worden 
een aantal bezwaren weg te nemen 
die bij uitstek in Nederland juist 
tegen dit soort wapens zijn aangege-
ven. In ieder geval zal ik in de NAVO 
de Nederlandse positie, uiteraard in 
formele zin, uitdragen, namelijk dat 
het Nederlandse pakket eerst in een 
later stadium aan de orde zal komen. 
Als dat al nodig zou zijn, omdat 
voorstellen ter tafel zouden liggen 
die daarmee in strijd zijn. 

De heer De Vries (PvdA): Bent u 
bereid om daarbij te betrekken, dat 
het de uitgesproken opvatting van 
het Nederlandse parlement is dat in 
ieder geval het 1 50-mm-geschut niet 
zou moeten worden genucleariseerd? 

Minister De Ruiter: Ik heb al 
gezegd, dat Nederland dat bij de 
standpuntbepaling als een 
belangrijke politieke factor be-
schouwt. 

De heer De Vries (PvdA): Ik ben van 
mening, dat Nederlandse ministers 
niet in stituaties moeten komen, 
waarin zij niet in staat zijn om te 
reageren op wat hen logischerwijze 
kan worden voorgelegd. Die vraag 
komt op de minister af: Nederland 
moet zijn 155-mm-geschut op een 
bepaalde manier nucleariseren. Dan 
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moet de Nederlandse minister naar 
mijn mening zeggen, dat wij daartoe 
niet bereid zijn en niet, dat wij 
daarover nog eens zullen nadenken. 

Minister De Ruiter: Ik ben voorne-
mens om te zeggen, dat de Neder-
landse regering heeft besloten om als 
uitvoering van het 1-juni-besluit het 
nucleaire takenpakket van de 
Nederlandse krijgsmacht nader in 
ogenschouw te nemen. Dat lijkt mij 
de juiste gang van zaken, want 
daarmee lopen wij inhoudelijk niet 
vooruit op wat door de Nederlandse 
regering en later in overleg met het 
parlement wordt besloten. 

De heer De Vries (PvdA): Dat is 
tamelijk logisch in het kader van de 
besluitvorming die u voor zichzelf 
hebt uitgestippeld. Dat moet ik eerlijk 
toegeven. Het is echter volstrekt niet 
logisch als het om de aard van de 
materie gaat. In het Montebello-be-
sluit wordt niet gesproken over 
middellange-afstandsraketten. Die 
vraag wordt afzonderlijk behandeld. 
U moet dan toch in staat zijn om 
daarop afzonderlijk een antwoord te 
geven? U kunt het wel betrekken bij 
een politieke mêlee in november, 
maar dat is toch puur interne 
politiek? Het heeft toch met het 
bestrijden van gevechtsveldwapens 
niets te maken? 

Minister De Ruiter: Neen, Voorzitter, 
maar daarom kom ik even terug op 
hetgeen ik heb gezegd, namelijk dat 
de werkelijke uitvoering van het 
Montebello-besluit het reduceren is. 
In die zin is het iets dat al zeker niet 
in strijd is met enige Nederlandse 
doelstelling - daarvoor bestaat toch 
heel brede steun - maar op zichzelf 
roept het nog niet de vraag op naar 
een eventuele wijziging in het 
Nederlandse takenpakket. 

Om die reden is het wel degelijk 
mogelijk naar de aard van de materie 
die besluitvorming als het ware te 
reserveren voor een datum wat later 
in het jaar, omdat Nederland eerst 
dan in politieke zin gereed is om 
daarover te beslissen. Dat is inderdaad 
een duidelijk uitvloeisel van de 
Nederlandse politiek tot nu toe. 

De heer De Vries (PvdA): Maar 
desondanks ligt het in de rede om te 
verwachten, dat het ook bij de 
uitvoering van het Montebello-besluit 
aan de orde zal komen. Het is mijns 
inziens verstandig dat de Nederlandse 
regering wèl een duidelijk standpunt 
naar voren brengt. 

Minister De Ruiter: Als de Neder-
landse regering dan een standpunt 
kenbaar zou maken over de wenselijke 
omvang en de aard van het Neder-
landse takenpakket, zou zij niet het 
eigen besluit uitvoeren. 

Dat lijkt mij ook geen haalbare 
zaak. Om die reden willen wij de 
politieke situatie ter zake sedert het 
aannemen van de motie-De Boer 
ongewijzigd laten tot het tijdstip dat 
ik nu enige malen heb genoemd. 

De heer De Vries (PvdA): Maar de 
motie-De Boer heeft helemaal niets 
te maken gehad met een discussie 
over middellange-afstandswapens. Er 
is toen een discussie gevoerd over 
het terugdringen van gevechtsveld-
wapens. Daar krijgt u straks in de 
NAVO mee te maken. U weet nog 
niet welk standpunt daarin wordt 
ingenomen, want dat wordt betrokken 
bij een andere politieke veldslag die 
nog gevoerd moet worden. Ik vind 
dat zo oneigenlijk en juist na uw 
uiteenzetting over de aard van de 
wapens ook zo onbegrijpelijk! 

Minister De Ruiter: Dit onderwerp 
was aan de orde toen het 1 -juni-be-
sluit in de Kamer werd besproken. Ik 
meen dat wij ook voor dit onderdeel 
een soort politieke zegen van de 
Tweede Kamer hebben gekregen. Ik 
voel mij in ieder geval geroepen, ook 
dat element van het besluit uit te 
voeren. Dat is ook heel duidelijk te 
maken. De heer De Vries heeft gelijk 
wanneer hij zegt, dat het qua aard 
van de materie ook anders kon, zij 
het dan dat in CDA-stukken hierover 
wel degelijk vaak een verband is 
gelegd. 

Het kwam in het kort neer op 
plaatsing indien dat nodig zou zijn, 
maar dan wel scherp toezien dat 
andere nucleaire taken zouden 
kunnen worden afgestoten. Je kunt 
over dat verband verder inhoudelijk 
denken zoals je wilt. Ik geloof dat het 
denken hierover wel is doorgegaan, 
dat wij minder mechanistisch 
wellicht dan in die tijd de aard van 
elk van die wapens op zichzelf zijn 
gaan beschouwen en dat wij niet 
alleen maar zijn gaan denken in 
termen van aantallen taken. Dat heeft 
mij nooit aangesproken en ik heb dat 
ook veelvuldig uitgedragen. Wij staan 
nu voor een hele duidelijke Nederland-
se politieke situatie waarin het 
kabinet een besluit heeft genomen, 
dat besproken is in de Kamer en dat 
uitgevoerd moet worden. Daaraan wil 
ik graag meewerken en dat meen ik 
ook heel goed in NAVO-verband te 
kunnen uitleggen. 

De heer Frinking (CDA): Het is dus 
duidelijk dat de minister in zijn 
ontmoeting met de Nuclear Planning 
Group op geen enkele manier een 
commitment aangaat; het is ook 
duidelijk dat er een verband ligt 
tussen onze nucleaire taken en de 
middellange-afstandswapens, al was 
het alleen maar dat het aantal 
raketten dat in Europa zal worden 
geplaatst in mindering komt op de 
andere nucleaire wapens. Er is een 
automatische koppeling. Ik zou de 
minister graag willen horen verzeke-
ren dat hij bij het uiteindelijke 
voorstel dat na 1 november naar de 
Kamer komt in ieder geval het 
CDA-programma en het regeerak-
koord scherp in de gaten zal houden 
en derhalve in Montebello op geen 
enkele wijze daarop vooruitloopt. 

Minister De Ruiter: Die verzekering 
geef ik aan de hele Kamer. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
natuurlijk graag bereid - dit in 
antwoord op hetgeen de heer 
Frinking heeft gevraagd - te starten 
met een mondeling overleg met de 
defensie-commissie over de aard van 
de informatie die de Kamer wil 
hebben. Wij kunnen inderdaad nog 
eens rustig spreken over de vraag 
wat nodig zal zijn. Als daarbij nogal 
wat technische informatie aan de 
orde komt, is het misschien een 
goede gelegenheid om gehoor te 
geven aan de wens van de Kamer 
weer eens in contact te komen met 
de ambtenaren. Dan kan het geheel 
misschien het karakter krijgen van 
informatie-overdracht vanuit het 
kennisveld van de defensiestaf en 
andere mensen bij Defensie die goed 
met deze materie op de hoogte zijn. 
Het probleemveld kan dan wat meer 
in kaart gebracht worden. Verder kan 
bekeken worden over welke zaken de 
Kamer nader geïnformeerd wil 
worden om een goed debat te 
kunnen organiseren. 

De heer Frinking heeft gelijk dat 
daarbij ook aan de orde moet komen 
welke besluitvormingsfasen en 
momenten er precies zijn in zaken 

als deze. Alles moet eens goed op 
een rij worden gezet. Als wij voor het 
realiseren van dit project tijd nemen 
tot het zomerreces, zullen wij 
natuurlijk voordien niets doen wat 
het overleg met de Kamer zou 
kunnen frustreren. 

Ik zie dat ik meteen kan overgaan 
naar de beantwoording van de 
opmerkingen van de heer Schutte, 
die gesproken heeft over Canada. 

Ik wil mij niet opwerpen als iemand 
die nadat hij een overigens zeer 
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interessante reis naar dat land heeft 
gemaakt, een expert is in Canadees-
Europese verhoudingen. Ik wil toch 
wel iets van mijn ervaringen vertellen. 
De rol van Canada is inderdaad 
illustratief voor de vraagstelling rond 
de transatlantische dialoog. Qua 
maatvoering, gemeten naar de 
oppervlakte, is Canada echt een 
ander continent. Je bent dan in 
Amerika. 

Qua maatvoering, gemeten naar de 
bevolking en de tradities die daar 
leven, komen duidelijke overeenkom-
sten met Europese maatvoering in 
het zicht. Daarom heb ik inderdaad in 
een toespraak die ik daar voor een 
universiteit heb gehouden benadrukt 
dat wij bezig zijn met een sterkere 
Europese samenwerking. Ik heb 
betoogd dat wij daarin niemand 
willen uitsluiten. Wij willen niet 
exclusief denken. Wij willen inclusief 
denken. Dit vormt een basis voor de 
transatlantische dialoog. In dat 
verband heb ik op basis van de 
elementen die ik noemde gesugge-
reerd dat Canada wellicht een 
brugfunctie zou kunnen vervullen in 
de transatlantische dialoog. 

De heer Schutte heeft ook een 
vraag gesteld over de versterking van 
de Canadese strijdkrachten. De in 
september aangetreden regering 
heeft zeer duidelijk als voornemen 
aangekondigd de Canadese strijd-
krachten te willen versterken, ook ten 
aanzien van hun rol in Europa. De 
concretisering daarvan is evenwel op 
dit moment nog niet bekend. De 
regering wil eerst de uitvoering van 
de algemeen-politieke denkbeelden 
een groenboek publiceren om de 
discussie los te maken. Daarna wil zij 
een witboek publiceren. Daarin zullen 
de concrete beleidsvoornemens 
worden opgenomen. Ik heb 'opgesno-
ven' dat de versterking van de 
Canadese strijdkrachten in Europa 
zeker wordt overwogen. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over de 
begroting van Defensie en de daarbij 
behorende moties aanstaande 
dinsdag 5 februari te stemmen. 

De heer De Vries (PvdA): Zou het 
niet beter zijn, de eindstemming over 
het NAVO gedeelte te houden bij de 
eindstemming over de begroting van 
Defensie en van Buitenlandse Zaken? 
Dat zal pas over een week of drie het 
geval zijn. 

De Voorzitter: De Voorzitter van 
deze Kamer heeft mij gevraagd, voor 
te stellen - en dat doe ik dus - , 
aanstaande dinsdag over het 
defensiedeel dat wij nu in eerste en 
tweede termijn hebben besproken 
plus de daarbij ingediende moties te 
stemmen. Als de Kamer daartegen 
bezwaar heeft, gebeurt het niet. Ik 
stel het de Kamer alleen maar voor. 
De reden daarvoor is zoveel af te 
werken, als mogelijk is. Dat geldt ook 
voor de stemmingen. De Voorzitter 
had de indruk, dat hierover gestemd 
kon worden. 

De heer De Vries (PvdA): Voorzitter! 
Wij hebben nu over het NAVO-deel 
gesproken. 

De Voorzitter: Dat bedoel ik ook. 

De heer De Vries (PvdA): U sprak 
over het defensiedeel. Ik geef er 
sterk de voorkeur aan, de stemming 
over de begroting van Buitenlandse 
Zaken, van Defensie en de NAVO-de-
len daarvan zoveel mogelijk gemeen-
schappelijk te houden. Dat zou 
betekenen, dat wij ten minste 
moeten wachten op de behandeling 
van de begroting van Buitenlandse 
Zaken. 

De Voorzitter: Ik hoor nu de 
opvatting van de fractie van de Partij 
van de Arbeid. Is dit ook de opvatting 
van de overige fracties? 

De heer Voorhoeve (VVD): Mijn 
voorkeur gaat ernaar uit, dit deel 
gewoon af te handelen op dinsdag, 
en conform uw voorstel af te 
handelen, wat afgehandeld kan 
worden. 

De heer Frinking (CDA): Zolang nog 
gediscussieerd wordt over de 
begroting van Buitenlandse Zaken, 
heb ik daar wat problemen mee. De 
NAVO is een deel van de begroting 
van Buitenlandse Zaken. Dat deel zou 
apart kunnen worden afgewerkt. Er 
zal echter nog gesproken worden 
over de begroting van Buitenlandse 
Zaken. Het is dus mogelijk, dat 
daarbij zaken ter discussie worden 
gesteld, die betrekking hebben en 
terugslaan op de NAVO. Ik heb geen 
problemen met stemmen over het 
defensiedeel, maar het NAVO-deel 
moet wachten totdat de begroting 
van Buitenlandse Zaken behandeld 
is. Dat zou dus kunnen betekenen, 
dat wij over alles in één keer moeten 
stemmen. 

De Voorzitter: Als ik het goed 
begrijp, zijn de twee gote fracties van 
oordeel, dat wij dinsdag niet over 
datgene kunnen stemmen, wat wij 

enige tijd geleden en vandaag 
behandeld hebben. Zij willen dat 
uitstellen tot over drie weken. Ik vind 
dat wat bezwaarlijk, omdat wij de 
komende week over RSV praten. 

De heer Frinking (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wi j hebben altijd een 
bepaalde lijn aangehouden: de 
stemmingen over de begrotingen van 
Buitenlandse Zaken en van Defensie 
met als schakel het NAVO-gedeelte 
houden wij altijd op één dag. Dat 
doen wij niet, omdat wij hierover op 
één dag willen stemmen, maar 
omdat wij daarmee dan tegelijk de 
totale behandeling hebben afgeslo-
ten. 

De Voorzitter: Ik stel nader voor, 
dinsdag bij de regeling van werkzaam-
heden een voorstel te doen en dan 
nog niet te stemmen. Dat laatste is 
dan wel de consequentie. 

De heer De Vries (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Frinking wijst 
er terecht op, dat het NAVO-gedeelte 
een geïntegreerd onderdeel vormt 
van de begroting van Buitenlandse 
Zaken. Wanneer wij de stemmingen 
over het NAVO-gedeelte eerst willen 
houden, levert dat met betrekking tot 
de begroting van Defensie geen 
probleem op. Wij blijven dan echter 
nog zitten met de artikelen op de 
begroting van Buitenlandse Zaken. 
Die zouden wij dan ook moeten 
afhandelen, want ik neem aan, dat 
wij niet twee keer over het NAVO-ge-
deelte zullen stemmen. 

De Voorzitter: Ik concludeer, dat er 
geen bezwaar tegen bestaat, 
aanstaande dinsdag over de begroting 
van Defensie en de daarbij behorende 
moties te stemmen, met uitzondering 
van het NAVO-gedeelte. Ik stel 
daarom voor, aanstaande dinsdag te 
stemmen over de begroting van 
Defensie en de daarbij behorende 
moties en over het NAVO-gedeelte te 
stemmen als wordt gestemd over de 
begroting van Buitenlandse Zaken. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Sluiting 22.28 uur. 

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

1 " . de volgende brieven: 
twee, van de minister van Buiten-

landse zaken, t.w.: 
een, t.g.v. een verdrag betreffende 

het Panamakanaal (18836 (R 1277); 
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een, t.g.v. een internationale 
overeenkomst m.b.t. goederencontro-
lesaan de grenzen (18837 (R 1278); 

een, van de minister van Binnen-
landse Zaken, over looninlevering en 
herbezetting bij de overheid (18 600, 
VII, nr. 49); 

een, van de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, over administra-
tienummers bij de rijksoverheid 
(18 838); 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
mevrouw Ginjaar-Maas, t.g.v. de 
derde nota Onderwijsemancipatie 
(18 834); 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, de 
heer Van Leijenhorst, over het 
onderwijsvoorrangsbeleid (18 600, 
VIII/XVI, nr. 63); 

een, van de minister van Financiën, 
over de Wet toezicht schadeverzeke-
ringsbedrijf (15 612, nr. 13); 

twee, van de minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, t.w.: 

een, over de normstelijling IMP-
lucht (18 602, nr. 5); 

een, t.g.v. een afschrift van een 
brief aan GS van Overijssel over Old 
Ruitenborgh (18600, XI, nr. 81); 

een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Van 
Zeil, over het Handels- en transport 
reseach-orgaan (18 600, XIII, nr. 88); 

een, van de ministervan Landbouw 
en Visserij, t.g.v. enige stukken m.b.t. 
de evaluatienota superheffing 
(18600, XIV, nr. 61); 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld. 

2° . een brief van de minister van 
Economische Zaken t.g.v. het 
jaarverslag van de Rijks Geologische 
Dienst; 

De Voorzitter stelt voor, deze brief 
niet te doen drukken en hem voor 
kennisgeving aan te nemen. Kopie is 
gezonden aan de betrokken commis-
sie. 

3° . zeven brieven van de Voorzitter 
van de Eerste Kamer der Staten-Ge-
neraal, houdende mededeling dat de 
Eerste Kamer zich in haar vergadering 
van 29 januari j . l . heeft verenigd met 
de haar door de Tweede Kamer 
toegezonden voorstellen van Wet, 
gedrukt onder de nrs. 18402, 
18628, 17 765 (R1225), 18034, 
18 246, 16 695 en 16 978; 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen. 

4 ° . twee brieven van de Secretaris-
Generaal van het Europees Parlement, 
t.g.v. resoluties; 

Deze brieven, met de daarbij beho-
rende stukken, liggen op de griffie ter 
inzage. 

5°. de volgende brieven e.a.: 
een, van Comité Nisse tegen 

Kernenergie, over de vestiging van 
een tweede kerncentrale te Borssele; 

een, van M. Doré en N. Verbeek, 
over het functioneren van de Tweede 
Kamer; 

een, van R. R. Fernandes, ter 
herinnering aan een eerder schrijven; 

een, van het gemeentebestuur van 
Vught, over herstructurering voortge 
zet onderwijs; 

een, van Provinciaal Samenwer-
kingsverband Uitkeringsgerechtigden 
Limburg, over extra stookkosten ten 
gevolge van de strenge winter; 

een, van het Rijks Opleidingsinsti-
tuut, t.g.v. het programmaboekje 
1985; 

een, van Agglomeratie Eindhoven, 
over de financiële consequenties bij 
intrekking van de Wet agglomeratie 
Eindhoven; 

een, van het Interprovinciaal 
Overleg voor Onderwijs, over 
wetsvoorstel Wijziging W.V.O. i.v.m. 
HEF-VO.; 

een, van C. G. Groot-Kalverboer, 
over de Wet tweeverdieners; 

een, van A. Stello, over de maat-
schappelijke samenleving; 

een, van de Stichting WA0-Belan-
genbehartiging Alleenstaanden, over 
het wetsvoorstel Tweeverdieners; 

een, van het Gerechtshof te 
Amsterdam t,g,v, een aanvulling op 
de eerder verzonden inleiding Taak 
en functie van de openbare accoun-
tant bij de behoorlijke rekening en 
verantwoording over subsidies'; 

een, van de bedrijfsledengroep 
AbvaKabo-afd. wegen, over het 
personeel van de Amsterdamse 
Droogdok Maatschappij; 

een, van de Rijksuniversiteit te 
Groningen, over studiefinanciering en 
collegegelden; 

een, van het gemeentebestuur van 
Diemen, over het beleid ten aanzien 
van uitkeringsgerechtigden; 

een, van B. J . Leeftink, over de 
derde fase van de Tweeverdieners 
wet; 

een, van het OLCB, over individuele 
huursubsidie; 

een telex van de ouderenbond 
COSBO, over inkomensafhankelijk-
heid in het AOW-pensioen; 

een, van de Stichting Natuur en 
Milieu, over de Markerwaard; 

een, van J. E. Claproth, over een 
verzoek tot herziening disciplinair 
ontslag; 

een, van mevrouw A. Bosman, over 
de hulpverlening aan Polen; 

een, van P. C. J . Mensink, over een 
erkenning voor Prins Bernhard; 

twee, van P. Lourens, over de 
RSV-commissie; 

een, van het Internationale 
Gerechtshof, t.g.v. twee uitnodigin-
gen voor openbare zittingen; 

een, van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht, t.g.v. een mediabericht; 

een uitnodiging voor een Congres, 
van het Nederlands Studie Centrum; 

een, van de Organisatie voor 
Wereld Tourisme, t.g.v. een aanvulling 
op een eerder verzonden brief; 

een, van M. A. E. Temming-Ording, 
over de Wet op de tweeverdieners; 

een, van J. Moeij, over de inpolde-
ring van de Markerwaard; 

een persbericht, van de vrouwen-
groep DEBORAH, inzake veertig jaar 
na de bevrijding van Auschwitz; 

een, van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, over collegegeld-verho-
ging; 

een, van de Universiteit van 
Amsterdam, t.g.v. een motie; 

een, van E. Sandifort-Dresselhuis, 
over het 'passief roken'; 

een, van het gemeentebestuur van 
Rotterdam, t.g.v. een motie inzake de 
Financiële Verhoudingswet 1984. 

De brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. 
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Noten 

Noot 1 (zieblz. 2831) 

Op verzoek van de fractie van de 
PvdA benoem ik in de bijzondere 
commissie Hulpverlening aan 
drugsverslaafden (16 680) het lid van 
Nieuwenhoven tot lid in de bestaande 
vacature. 

Op verzoek van de fractie van het 
CDA benoem ik 

het lid Janmaat-Abee: 
- in de vaste Commissie voor 

Landbouw als plv. lid in de bestaande 
vacature; 

- in de vaste Commissie voor de 
Volksgezondheid als plv. lid in plaats 
van het lid Hennekam; 

- in de vaste Commissie voor 
Welzijn en Cultuur als plv. lid in de 
bestaande vacature; 

- in de vaste Commissie voor 
Emancipatie als plv. lid in plaats van 
het lid Van der Heijden; 

- in de vaste Commissie voor 
Onderwijs en Wetenschappen als 
plv. lid in plaats van het lid Oomen-
Ruijten. 

- in de bijzondere Commissie 
Waddenzee (12924) als lid in de 
bestaande vacature; 

- in de bijzondere commissie 
Integraal structuurplan noorden des 
lands (15 550) als lid in de bestaande 
vacature; 

- in de bijzondere Commissie 
Mindenhedenbeleid (16 102) als lid 
in de bestaande vacature; 

- in de bijzondere Commissie 
Initiatief Roethof/Wessel-Tuinstra, 
afbreking zwangerschap (16322) als 
lid in de bestaande vacature; 

- in de bijzondere Commissie Nota 
inzake Wetgeving, Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur als plv. lid in de 
bestaande vacature. 

Eveneens op verzoek van de fractie 
van het CDA benoem ik 

- in de Commissie voor de 
Werkwijze der Kamer het lid Van der 
Heijden als plv. lid in de bestaande 
vacature; 

- in de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
het lid Van der Linden als plv. lid in 
de bestaande vacature; 

- in de vaste Commissie voor 
Justitie het lid Van den Toorn als lid 
in de bestaande vacature en het lid 
Borgman als plv. lid in plaats van het 
lid Van den Toorn. 

Op verzoek van de fractie van de 
VVD benoem ik in de vaste commissie 

voor Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid het lid Nijhuis als lid in plaats 
van het lid Keja en het lid Metz als 
plv. lid in plaats van het lid Nijhuis. 

Noot 2 (zieblz. 2932) 

De commissie voor het onderzoek 
van de Geloofsbrieven met bijbeho-
rende stukken heeft de eer het 
volgende te rapporteren. 

In handen van de commissie zijn 
gesteld, behalve de geloofsbrief van 
de heer Jan G. Bruggeman te 
's-Gravenhage de volgende missives 
van de voorzitter van het Centraal 
Stembureau voor de verkiezing van 
de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

een, d.d. 26 januari 1 985, ten 
geleide van een afschrift van zijn 
besluit van die datum, waarbij in de 
vacature ontstaan door het overlijden 
van de heer Waalkens wordt benoemd 
verklaard tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal de heer 
Jan G. Bruggeman te 's-Gravenhage; 

een, d.d. 29 januari 1985, houdende 
mededeling, dat de heer Bruggeman 
hem heeft bericht, dat hij zijn 
benoeming aanneemt. 

Volgens het in handen van de 
commissie gestelde besluit van de 
voorzitter van het Centraal Stembu-
reau van 26 januari 1985 is de heer 

Noot 3 (zie blz. 2942) 

BIJVOEGSEL 

Vraag van de heer K. G. De Vries 
(PvdA) over de wenselijkheid 
mogelijke ontwikkelingen in conventi-
onele wapensystemen te voorkomen. 

Het is inderdaad van groot belang, 
dat bij wapenbeheersingsonderhan-
delingen ook gekeken wordt naar 
toekomstige ontwikkelingen. Dit is in 
het verleden op nucleair gebied ook 
gebeurd bij de SALT-II en ABM 
verdragen, waarbij de partijen zich 
verplichtten zich beperkingen op te 

Bruggeman benoemd verklaard tot 
lid van de Kamer met inachtneming 
van de volgorde, vastgesteld overeen 
komstig artikel N 19 van de Kieswet. 
Deze rangschikking is opgenomen in 
het besluit van het Centraal Stembu-
reau, voorkomende in het bijvoegsel 
van de Nederlandse Staatscourant 
van 14 september 1982. Hieruit is 
gebleken, dat de heer Bruggeman 
terecht benoemd is verklaard. 

Uit het bij de geloofsbrieven 
ingezonden uittreksel uit het geboor-
te/persoonsregister blijkt, dat de 
heer Bruggeman de vereiste leeftijd 
heeft bereikt. 

Voorts blijkt uit de geloofsbrief van 
de benoemde, dat hij geen betrekkin-
gen bekleedt welke onverenigbaar 
zijn met het lidmaatschap der Kamer, 
terwijl aan de commissie ten aanzien 
van hem niet is gebleken van enige 
omstandigheid, welke zijn Nederlan-
derschap in twijfel zou moeten doen 
trekken, noch van enige omstandig-
heid, ten gevolge waarvan hij op 
grond van artikel 54 der Grondwet 
van de verkiesbaarheid ontzet zou 
zijn. 

De commissie heeft derhalve de 
eer voor te stellen, hem als lid der 
Kamer toe te laten, nadat hij de 
voorgeschreven eden (verklaring en 
beloften) zal hebben afgelegd. 

leggen of zelfs geheel af te zien van 
het ontwikkelen van bepaalde 
systemen. Ook in de komende 
besprekingen zal dit ongetwijfeld aan 
de orde komen, aangezien het 
- zeker voor wat betreft de ruimte -
voor een zeer belangrijk deel over 
nog niet voltooide programma's zal 
gaan. Onderhandelen over zaken die 
bij wijze van spreken nog slechts op 
de tekentafel bestaan is echter wel 
veel moeilijker, omdat deze materie 
per definitie veel minder tastbaar en 

Schriftelijke antwoorden van de ministers van 
Buitenlandse Zaken en van Defensie op vragen, 
gesteld bij de openbare behandeling in eerste 
termijn van de hoofdstukken V (Buitenlandse 
Zaken) en X (Defensie), voor zover betreft de 
delen NAVO (18 600 V en X) 
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concreet is dan bestaande ontwikke-
lingen. Het onderscheid conventio-
neel/nucleair is bij een belangrijk 
deel van de militair relevante 
technologie moeilijk te maken 
aangezien het gaat om computer-
technologie en vrij algemeen 
toepasbare electronische, laser en 
dergelijke technologieën. 

De lopende besprekingen over 
conventionele strijdkrachten in 
Wenen concentreren zich thans op 
personeelsreducties, ten einde de 
onderhandelingen niet te veel te 
compliceren. Het soort vertrouwen 
en veiligheid bevorderende maatrege-
len dat in EOC-kader wordt nage-
streefd zou bijdragen tot een grotere 
openheid over en weer, die in het 
licht van de invoering van nieuwe 
conventionele wapensystemen te 
meer van belang kan zijn. Het is de 
bedoeling om in een tweede fase van 
de EOC over te gaan tot daadwerke-
lijke wapenbeperking. 

Vraag van de heer Schutte (GPV) 
met betrekking tot een vermeende 
tegenstrijdigheid in het schriftelijk 
antwoord van de regering over de 
betekenis van de SS-22 en SS-23. 

De bedreiging van West-Europa 
wordt, zoals bekend, vooral gevormd 
door de invoering van SS-20-syste-
men. Het streven is er dan ook op 
gericht primair die bedreiging weg te 
nemen. 

Opstelling van de SS-22 in de DDR 
en Tsjechoslowakije en de voorziene 
invoering van de SS-23 vormen op 
zich geen nieuwe bedreiging voor 
West-Europa en hebben geen 
invloed op de militaire krachtsverhou-
ding. In het licht van de voortdurende 
militaire inspanningen van de 
Sovjet-Unie zijn zij van beperkte 
betekenis. 

De SS-22 en SS-23 dienen echter 
bepaald wèl mee in beschouwing te 
worden genomen bij onderhandelin-
gen over INF om te voorkómen dat 
dergelijke systemen een eventueel 
akkoord over enerzijds de SS-20 en 
anderzijds kruisvluchtwapens en 
P-III's vervolgens zouden kunnen 
ondergraven. 

Dit ook in antwoord op de vraag 
van de heer Voorhoeve. 

De heer Frinking (CDA) vraagt wat 
Frankrijks veiligheidsfilosofie is als 
kernwapenstaat en wat haar rol is in 
Europa. 

De Franse president heeft herhaal-
delijk onderstreept dat de bevoegd-
heid tot inzet van de force de frappe 

niet uit handen gegeven kan worden; 
ook heeft hij gesteld dat de force de 
frappe alleen nog maar het Franse 
grondgebied kan beschermen. De 
nucleaire veiligheidsproblematiek is, 
zoals de heer Frinking bekend, 
onderwerp van gesprek tussen 
Frankrijk en de Bondsrepubliek. 

Vraag van de heer Wagenaar (RPF) 
en de heer Van der Vlies (SGP) 
inzake hun bezorgdheid over sabota-
ge-activiteiten. 

We zijn ons voortdurend bewust 
van het gevaar dat uitgaat van 
terreurorganisaties. Op grond van 
voortdurende evaluaties worden, 
waar nodig in overleg met de 
bondgenoten, maatregelen getroffen. 

Er zijn voor de bescherming van 
installaties en pijpleidingen zorgvuldig 
maatregelen getroffen of in voorbe-
reiding. 

Vraag van de heer J . D. Blaauw 
(VVD) met betrekking tot de relatie 
IEPG-WEU. 

De heer Blaauw heeft vragen 
gesteld over een hechter samenwer-
king tussen Europese fora. Zo op het 
oog lijkt het heel goed mogelijk voor 
het werk van de WEU en de IEPG in 
een aantal gevallen dezelfde ambte-
naren in te schakelen. Daarbij doen 
zich echter wel problemen voor. Zo 
zijn niet alle lEPG-leden in de WEU 
vertegenwoordigd. Evenmin zijn alle 
Europese NAVO-landen in de WEU 
vertegenwoordigd. Wat er met de 
werkgroepen van de WEU gaat 
gebeuren hangt, zoals U zult begrij-
pen, voor een belangrijk deel af van 
de nieuwe stappen die de WEU 
straks kan zetten. 

Vraag van de heer Van der Spek 
(PSP) inzake de Rapid Deployment 
Force. 

De heer Van der Spek heeft enige 
vragen gesteld over de RDF. Ik kan 
hem zeggen dat het bij de aanleg van 
twee vliegbases in Oost-Turkije gaat 
om een bilaterale zaak tussen de 
Verenigde Staten en Turkije. Of nu 
wel of geen RDF beschikbaar wordt 
gesteld, is niet van invloed op 
financiering van projecten uit het 
NAVO-infrastructuurfonds. Uit dit 
fonds worden in het algemeen zaken 
gefinancierd als aanleg van startba-
nen, bouw van opslagplaatsen, van 
hoofdkwartieren en van vliegtuigshei 
ters en plaatsing van elektronische 
installaties. Voorwaarde is dat deze 
projecten een gemeenschappelijk 
belang dienen en in voldoende mate 

voor gemeenschappelijk gebruik 
bestemd zijn. 

De heer J . D. Blaauw (VVD) heeft 
nader informatie gevraagd over de 
operationele manoeuvre-groepen van 
de Sovjet-Unie. 

Deze groepen moeten eventuele 
penetraties in een NAVO-verdediging 
verder uitbuiten. Zij zullen daartoe, in 
de eerste fase van een aanval, 
worden opgesteld in de tweede 
echelons. Een binnengedrongen 
groep zal met reserve-eenheden 
onschadelijk moeten worden ge-
maakt. 

De heer Frinking (CDA) vraagt zich 
af, waar de afstemming van operatio-
nele behoeften in lEPG-verband 
plaats vindt. 

Het is de bedoeling de operationele 
behoeften in lEPG-verband te laten 
harmoniseren in Panel I dat recht-
streeks rapporteert aan de vergade-
ring van 'national armaments 
directors'. 

Vraag van de heer Schutte (GPV) 
over de betekenis van handel en 
samenwerking voor de spanningsver-
mindering tussen Oost en West. 

In de eerste plaats moet worden 
opgemerkt dat we hier te maken 
hebben met de CVSE-slotakte die 
ondermeer voorziet in het aanmoedi-
gen van betrekkingen op allerlei 
economische terreinen. De slotakte 
zegt hiervan ook, dat deze betrekkin-
gen moeten worden ontwikkeld 'tot 
wederzijdse tevredenheid van de 
partners en op basis van wederkerig-
heid'. Daaraan kan worden toege-
voegd dat deze formulering de 
mogelijkheid openlaat om in de 
uitbouw van economische betrekkin-
gen met de staten van het Warschau-
pakt rekening te houden met onze 
veiligheidsbelangen. Dit impliceert 
o.a. dat geen steun wordt geleverd 
aan de modernisering van het 
Sovjet-militaire apparaat. 

Vraag van de heer Scholten (groep 
Soholten/Dijkman) met betrekking 
tot vrijwillige bijdrage wereldontwa-
peningscampagne. 

De Regering is van mening dat de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
van de wereldontwapeningscampag-
ne, met name meer voorlichting en 
bewustwording op ontwapeningsge-
bied, niet zo zeer afhankelijk is van 
het geven van geld maar meer van 
het geven van de gelegenheid tot 
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vrije informatie-uitwisseling en vrije 
meningsvorming. Dit kan worden 
verwezenlijkt door enerzijds activitei-
ten van nationale overheden, 
niet-gouvernementele organisaties 
en onderzoeksinstituten en anderzijds 
door activiteiten onder VN-auspiciën. 
Voor de eerste soort activiteiten 
wordt reeds overheidsgeld beschikbaar 
gesteld, terwijl voor de VN-activiteiten 
de regering van mening is dat die 
gefinancierd dienen te worden uit de 
reguliere VN-begroting, zoals ook is 
aangeven in het Stotdocument van 
de Tweede Bijzondere Ontwapenings-
zitting in 1982. 

Vraag van de heer Frinking (CDA) 
met betrekking tot kernwapenvrije 
strook. 

Tegen de instelling van een 
(smalle) kernwapenvrije strook 
tussen Oost- en West-Europa 
bestaan diverse bezwaren, die in de 
memorie van toelichting van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken op 
blz. 16 zijn aangegeven. 

Vraag van de heren Wagenaar 
(RPF) en J . D. Blaauw (VVD) inzake 
de Adviesraad Vrede en Veiligheid. 

De Regering heeft er de voorkeur 
aan gegeven de wenselijkheid van 
oprichting van een nieuwe adviesraad 
Vrede en Veiligheid te bezien in 
samenhang met de uitkomsten van 
het onderzoek van de commissie-Van 
der Ploeg. De besluitvorming in het 
Kabinet daarover wordt binnen 
afzienbare tijd verwacht. Nu enige 
vertraging is opgetreden worden de 
meest betrokkenen daarvan op de 
hoogte gesteld. 

Vragen van de heren Scholten 
(groep Scholten/Dijkman) en Schutte 
met betrekking tot het Nederlands 
CVSE-beleid, evaluatie van 10 jaar 
CVSE en herdenking van de 10e 
verjaardag CVSE. 

Het CVSE-proces vormt een 
richtsnoer voor het Nederlandse 
beleid gericht op verbetering van de 
Oost West betrekkingen. Daadwerke-
lijke ontspanning kan eerst gestalte 
krijgen als op behoorlijke wijze 
uitvoering wordt gegeven aan de 
afspraken neergelegd in de Slotakte 
van Helsinki en het Slotdocument van 
Madrid Het zou overigens een illusie 
zijn geweest te verwachten dat alle 
bepalingen van de Slotakte terstond 
volledig zouden worden uitgevoerd; 
het CVSE proces is er een van lange 

adem. De CVSE-vervolgbijeenkom-
sten hebben juist tot doel grondige 
gedachtenwisseling over de voortgang 
van de implementatie en de geleidelijke 
verdieping van het CVSE-proces 
mogelijk te maken. 

Aannemend dat het Oost-West 
klimaat dit toelaat, moet een herden-
king van de 10e verjaardag van de 
CVSE op politiek niveau wenselijk 
worden geacht. Een dergelijke 
bijeenkomst zou ook kunnen bijdragen 
aan de intensivering van de contacten 
met de Oosteuropese landen. In EPS-
en NAVO-verband wordt deze 
gedachte gedeeld. 

Na de uitvoerige verslaglegging 
aan - en overleg met - het Parlement 
over de voortgang van het CVSE-pro-
ces tijdens en na afloop van de 
vervolgbijeenkomst van Madrid ziet 
de Regering weinig aanleiding voor 
een aparte notitie hierover. 

Vraag van mevrouw Beckers-de 
Bruijn (PPR) naar aanleiding van 
voorlichtingsbrochure Vrede en 
Veiligheid. 

De geciteerde uitspraak van de 
ministervan Buitenlandse Zaken in 
de UCV van 18 juni j l . had betrekking 
op het buitenlands beleid in zijn 
totaliteit, waarvan het veiligheidsbe-
leid een onderdeel vormt. In de 
brochure over dat onderwerp hebben 
de auteurs zich beperkt tot de 
onderwerpen die meer rechtstreeks 
in verband staan met het veiligheids-
beleid. 

Uiteraard kan men deze problema-
tiek in een veel breder kader plaatsen 
en daarbij ook de Noord-Zuid 
problematiek betrekken. Op dit 
moment wordt bezien hoe dit soort 
aspecten in de verdere voorlichting 
van overheidszijde kunnen worden 
meegenomen. 

De twee onderwerpen gesugge-
reerd voor mogelijke nieuwe voorlich-
tingsbrochures (gevolgen van een 
kernoorlog en relatie ontwapening-
ontwikkeling) zullen mede in beschou-
wing worden genomen bij de 
voorbereiding van toekomstige 
publicaties. 

Wel moet er reeds thans op 
worden gewezen dat daarbij tevens 
zal worden gelet op: a de mate 
waarin reeds door andere instanties 
voorlichting wordt gegeven over 
bepaalde onderwerpen b de vraag in 
hoeverre sprake is van overwegend 
feitelijke en materiële informatie of 
van meer beleidsmatige aspecten. 

Vraag van de heren Scholten (groep 
Scholten/Dijkman) en K. G. de 
Vries (PvdA) om een reactie op de 
suggestie van minister Gromyko 
inzake een dubbele 'no first use'. 

Evenals in de schriftelijke voorberei-
ding van dit begrotingsdebat moet er 
op worden gewezen dat het hier niet 
alleen gaat om een ontbreken van 
conventioneel evenwicht, maar dat 
de NAVO-strategie er op is gericht 
de potentiële aanvaller zoveel 
mogelijk in het onzekere te laten over 
de wijze waarop door de NAVO zal 
worden gereageerd in geval van 
agressie. Dat betekent ook dat de 
NAVO over een zo breed mogelijk 
scala van opties moet beschikken 
waaruit een keuze kan worden 
gemaakt. Een no-first-use verklaring 
zou de beschikbare opties in aanzien-
lijke mate beperken, ook indien deze 
tweezijdig is. 

Vragen van de heren K. G. de Vries 
(PvdA) en J . D. Blaauw (VVD) over 
horizontale proliferatie, het NPV en 
het kernstopakkoord. 

Het antwoord op de eerste vraag 
moet simpel nee zijn. De regering is 
ook voor het verminderen van de 
aantallen bestaande kernwapens bij 
voorkeur waar dit door middel van 
evenwichtige wapenbeheersingsver-
dragen mogelijk is, of door middel 
van eenzijdige stappen waar deze 
stroken met het bondgenootschappe-
lijke beleid. Daar kan aan toegevoegd 
worden dat het non-proliferatiever-
drag in essentie gaat over wat de 
heer De Vries horizontale proliferatie 
noemt: het voorkomen van de 
verspreiding van kernwapens naar 
meer landen. Dat is de kern van het 
verdrag en dat is ook de enorm grote 
waarde. Daarmee is niet gezegd dat 
artikel VI onbelangrijk is. Het was en 
is een essentieel onderdeel van het 
verdrag. In het artikel beloven alle 
partijen in goed vertrouwen te 
onderhandelen over de stopzetting 
van de nucleaire wapenwedloop. 

De Regering hoopt en verwacht 
dat de huidigefase van niet-onderhan-
delen binnenkort weer tot het 
verleden behoort. Het zou echter van 
te overspannen verwachtingen 
getuigen voor september as . al 
concrete resultaten te verwachten. 
Met andere woorden er is de 
afgelopen vijf jaar weinig concreet 
resultaat geboekt. Daarmee wordt de 
toetsingsconferentie van het verdrag, 
die dan plaatsvindt echter nog geen 
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farce. Het is van groot belang dat alle 
partijen de grondgedachte die in het 
verdrag belichaamd is - namelijk dat 
voor alle partijen, kernwapenstaten 
en niet-kernwapenstaten, de wereld 
er onveiliger op wordt als er meer en 
meer kernwapenstaten zouden 
komen - gezamenlijk onderschrijven. 

Op de vraag of de Nederlandse 
regering voor de toetsingsconferentie 
nog initiatieven neemt, is uitvoerig 
ingegaan naar aanleiding van de 
vragen voor het andere deel van de 
BZ-begroting die de Kamer is reeds 
toegegaan, en die te zijner ti jd 
desgewenst mondeling uitvoeriger 
besproken kunnen worden. 

Over de stopzetting van kernproe-
ven waarover de heer De Vries heeft 
gesproken en waarop ook de heer 
Blaauw in het door hem opgestelde 
rapport van de WEU-assemblée is 
ingegaan, diene het volgende. Het 
beleid van de Regering is erop 
gericht om, ondanks het op dit punt 
niet gunstige politieke klimaat, zo 
concreet mogelijke vooruitgang te 
boeken. De Nederlandse Regering 
blijft voor de spoedige totstandkoming 
van een volledige stopzetting van 
kernproeven, voor een spoedige 
hervatting van de trilaterale bespre-
kingen tussen de Verenigde Staten, 
het Verenigd Koninkrijk en de 
Sovjet-Unie en de spoedige ratificatie 
van de drempelverdragen die tussen 
de VS en de SU gesloten zijn. 

Tijdens de zojuist beëindigde 
Algemene Vergadering van de VN 
heeft Nederland een resolutie mede 
ingediend waarin voor een spoedige 
comprehensive test Ban wordt 
gepleit en wordt aanbevolen zo 
spoedig mogelijk een seismisch 
netwerk op te zetten voor het 
detecteren en identificeren van 
aardbevingen en kernexplosies, om 
op zo'n manier te pogen langs 
praktische weg de nog bestaande 
verificatieproblemen op te lossen. 
Amendering van het Gedeeltelijke 
Kernstopakkoord uit 1963 lijkt echter 
geen begaanbare weg. Belangrijkste 
bezwaar is dat het dit beperkte, maar 
zeer nuttige akkoord in gevaar zou 
brengen. Bovendien is voor amende-
ring een voorstem van de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk en de 
Sovjet-Unie nodig, en juist tussen 
deze drie bestaan meningsverschillen 
over de nog uitstaande problemen 
om te komen tot een totaalverbod. 
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