
33ste vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 124 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Andela-Baur, Van 
Baars, De Beer, Beinema, Van den 
Bergh, J. D. Blaauw, P. M. Blauw, De 
Boer, Borgman, Braams, Brouwer, 
Buikema, Van der Burg, Buurmeijer, 
Castricum, Cornelissen, Couprie, 
Dales, G. C. van Dam, M. P. A. van 
Dam, Dees, Van Dijk, Dijkstal, Van Dis, 
Van der Doef, Dolman, Engwirda, 
Ernsting, Eshuis, Evenhuis, Evenhuis-
van Essen, Eversdijk, Franssen, 
Frinking, De Grave, Groenman, 
Gualthérie van Weezel, Haas-Berger, 
Van Heemskerk Pillis-Duvekot, Van 
der Heijden, Van der Hek, Hennekam, 
Herfkens, Hermans, Hermes, Hermsen, 
Hummel, Van lersel, Jabaaij, Jacobse, 
Janmaat, Jorritsma-Lebbink, Keja, 
Knol, De Kok, Kombrink, Konings, Van 
der Kooij, De Korte, Korthals, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, 
Laning-Boersema, Lankhorst, Lansink, 
Lauxtermann, Leijnse, Linschoten, 
Lucassen-Stauttener, Meijer, Metz, 
Moor, Van Muiden, Niessen, Van 
Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland, 
Nijpels, Van Noord, Nypels, Van 
Ooijen, Oomen-Ruijten, Den Ouden-
Dekkers, Paulis, Poppe, Rempt-Halm-
mans de Jongh, Van Rey, Rienks, Van 
Rossum, Schartman, Scholten, 
Schutte, Van der Spek, Spieker, 
Stemerdink, Tazelaar, Tommei, Van 
den Toorn, Toussaint, Ubels-Veen, 
Ter Veld, Veldhoen, Te Veldhuis, 
Vermeend, De Visser, Van der Vlies, 
Van Vlijmen, Voorhoeve, Vos, B. de 
Vries, De Waart, Wagenaar, Weijers, 
Weisglas, Wessel-Tuinstra, Wiebenga, 
Willems, Wolters, Wöltgens, Worrell 
en Zijlstra. 

en de heren Lubbers, minister-presi-
dent, minister van Algemene Zaken, 
Van de Broek, ministervan Buitenland-
se Zaken, Deetman, minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, Braks, 
minister van Landbouw en Visserij, 
Brinkman, ministervan Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, Van 
Leijenhorst, staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, en 

mevrouw Ginjaar-Maas, staatssecreta-
ris van Onderwijs en Wetenschappen. 

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

Ubels-Veen, na de middagpauze; 

Ter Veld, voor het slot-gedeelte van 
de vergadering; 

Van Es, wegens ziekte; 

Leerling, Den Uyl, Van der Linden, 
Gerritse, Van Erp en Faber, wegens 
bezigheden elders; 

Worrell, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Wagenaar, Oomen-Ruijten en 
Wolters, alleen voor het eerste 
gedeelte van de vergadering. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het voorstel van rijkswet Wijziging 
van de nieuwe Rijkswet op het 
Nederlanderschap (18754, R 1272). 

Dit voorstel van rijkswet wordt zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring van 
de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
brieven van de minister van Buiten 
landse Zaken over de Europese Raad 
in Dublin, 3 en 4 december 1984 
(18780, nrs. 1 en 2). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst wens ik de 
bewindslieden graag een goede 
morgen, na gisteravond. 

De Europese Raad heeft bevestigd, 
aldus zijn communiqué, dat hij de 
toetreding per 1 januari 1986 van 
Spanje geëffectueerd wi l zien. Dat is 
mogelijk geworden door de doorbraak 
in het wijndossier. De vraag is hoe er 
nu verder wordt geprocedeerd. Het 
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zal niet de eerste keer zijn dat er een 
laaiende onenigheid kan ontstaan na 
een Europese Raad. Ik heb daarover 
een paar vragen te stellen. 

1. Wat staat er nu nog open? Zou 
de Minister van Buitenlandse Zaken 
iets kunnen zeggen over de overgangs-
termijnen? 

2. Wanneer valt de fatale datum? In 
het mondeling overleg dat aan de 
Europese Raad voorafging, heeft de 
regering meegedeeld dat de toetreding 
nauwelijks meer zin heeft wanneer 
niet tegelijkertijd het probleem van de 
overschotten in de huidige gemeen-
schap wordt opgelost. Er moet dus 
een structurele oplossing komen voor 
een aantal problemen, de toetreding 
moet worden gerealiseerd en het 
landbouwbeleid moet op een nieuw 
spoor worden gezet. Kan dat alles in 
de verschillende dossiers nog voor 1 
januari 1985 worden gerealiseerd? 
Immers, wij hebben een jaar nodig 
om tot ratificatie van de verdragen 
over te gaan. Ik stipuleer, dat ook als 
de datum 1 januari 1986 niet wordt 
gehaald de b.t.w.-verhoging tot 1,4% 
toch moet doorgaan. 

Tegelijkertijd komt de noord-zuid-
verhouding in de EEG steeds duidelij-
ker aan de orde. Het programma voor 
de Middellandse Zee-landen zal niet 
meer van de tafel verdwijnen. De druk 
van Zuid-Europa om zijn deel te 
krijgen zal slechts toenemen. In onze 
visie zal aan een aantal randvoorwaar-
den moeten worden voldaan. 

In de eerste plaats zullen de pro-
gramma's moeten passen in het 
macro-economische kader dat is 
overeengekomen. Wij zijn nu immers 
op weg naar een gemeenschap die 
minder wordt gekenmerkt door 
subsidies en meer door een herstel 
van de marktsector op eigen kracht. 

In de tweede plaats zullen, in lijn 
hiermee, de programma's moeten 
voldoen aan de eis van marktconfor-
miteit. 

In de derde plaats zullen de program-
ma's het streven naar Europeanisering 
van overheidsinvesteringen niet in de 
weg mogen staan. Dat wordt van 
Nederlandse zijde steeds beklenv 
toond. 
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In de vierde plaats zal moeten 
worden overlegd of de EEG-gelden 
kunnen worden aangewend voor 
verbetering van de infrastructuur van 
de factor arbeid in het bijzonder: de 
opleiding, de scholing, de vorming en 
de herscholing. Is thans al enige 
indicatie te geven over de financiële 
implicaties van het programma voor 
de Middellandse Zee-landen? 

Over de begrotingsdiscipline is een 
akkoord bereikt. Ik heb gezien dat er 
enige wijziging is aangebracht in de 
procedure met het oog op het overleg 
met het Europees Parlement. In ieder 
geval zal tot het uiterste vermeden 
moeten worden, dat het Europees 
Parlement zich genoodzaakt acht de 
begroting te verwerpen. 

Het akkoord neemt overigens niet 
weg dat de begroting er slecht uitziet. 
Ik noem drie elementen. In de eerste 
plaats zal zij slechts gelden voor tien 
maanden. In de tweede plaats vindt 
een inkrimping van de niet verplichte 
uitgaven plaats. In de derde plaats 
menen wi j , zoals wi j in het mondeling 
overleg reeds zeiden, dat het plafond 
van 1,4% van de b.t.w. vanaf 1 januari 
1986 vermoedelijk te laag is. Het 
gevecht om de begroting is bij lange 
na niet ten einde, zeker niet wanneer 
men daarbij ook het Brits mechanisme 
in aanmerking neemt. Hoe men het 
ook draait of keert, de weg naar 
hernationalisatie van de eigen 
middelen is en blijft krachtig ingesla-
gen. 

Uit de conclusies blijkt, dat de Raad 
de aanbevelingen van de Commissie 
op het gebied van de economische 
aanpak steunt. Zij lopen parallel aan 
het regeringsbeleid, zoals wi j ook al in 
het mondeling overleg hebben 

'besproken. Daarmee moeten wij dan 
ook doorgaan. De convergentie van 
beleid is niet alleen van belang met 
het oog op het gezond maken van de 
binnenlandse economie, maar ook 
voor het realiseren van de gemeen-
schappelijke markt. Tot mijn vreugde 
heh ik gezien dat de minister-president 
1985 heeft uitgeroepen tot het jaar 
van de interne markt. 

Wij gaan volledig akkoord met het 
leggen van nadruk op de harmonisatie 
van het vervoer, maar is op dit punt 
ook een voortgangscontrole voorzien? 
Het communiqué legt een krachtig 
accent op verbetering van het mecha-
nisme in het kader van het Europees 
Monetair Stelsel en de ECU. In een 
mondeling overleg zei de minister-pre-
sident hierover dat er weinig uitzicht 
op verbetering zou zijn, maar in het 
communiqué lees ik. dat er verder 

wordt gewerkt aan versterking van de 
rol van de ECU en het EMS op basis 
van dè relevante mededelingen van 
de Commissie. 

Er zijn dus voorstellen van de 
Commissie, die zijn besproken in het 
Monetair Comité. Ze zijn overigens 
van beperkte aard. Hierbij is naar onze 
mening wezenlijk, dat er maatregelen 
worden genomen om het officiële 
gebruik van de ECU te versterken. Wij 
zijn daar altijd voor geweest. Wij 
merken nu dat de politieke steun 
hiervoor in Europa groter wordt. Het 
is overigens opmerkelijk dat de 
Belgen zich zeer teleurgesteld hebben 
uitgelaten over de beperktheid van de 
operatie. In dit verband herinner ik 
eraan dat de Belgen bij de totstandko-
ming van het EMS een belangrijke rol 
hebben gespeeld. Wordt in het kader 
van de BeNeLux ooit over dit soort 
problemen gesproken en, zo ja, 
kunnen de bewindslieden daar dan 
nadere mededelingen over doen? 

Ik kom vervolgens tot het zeer 
belangrijke onderdeel van de techno-
logie. Bij de behandeling van de 
verschillende begrotingen hameren 
wij steeds op dit punt. Tot ons grote 
genoegen hebben wi j kunnen consta-
teren dat de minister-president op dit 
punt een krachtig betoog heeft 
gehouden. Vooral zijn oproep om de 
concurrentie met de VS en Japan 
vanuit Europa georganiseerd aan te 
gaan, spreekt ons zeer aan. Wij staan 
volledig achter dit betoog. Hiervan 
kan veel worden gerealiseerd zonder 
dat het een cent kost. 

De minister-president heeft 1985 
uitgeroepen tot het jaar van de 
interne markt, maar wat is daarvan 
het vervolg? Wie trekt de kar? Komt er 
nog een apart Nederlands document 
om een steviger basis aan dit speciale 
jaar te geven? Wat is de voortgangs-
controle in Nederland zelf? De 
minister-president zegt dat het 
mededingingsregime in de Gemeen-
schap in overeenstemming moet 
worden gebracht met de industriepo-
litiek. In Europees verband heb ik daar 
enkele jaren geleden over gediscussi-
eerd met commissaris Andriessen. De 
vooruitzichten op dit punt waren toen 
niet erg gunstig. 

Zou de minister-president nader 
kunnen aangeven welke weg moet 
worden behandeld om dit doel te 
bereiken? Als wij zien welke wijzigin-
gen op het ogenblik in de VS worden 
aangebracht in het mededingingsregi-
me, is er alle aanleiding toe om die 
weg te bewandelen, maar hoe moet 
dat worden gedaan? Wie controleert 
de Commissie in verband met de 

aanbevelingen waarop de minister-
president heeft aangedrongen? 

Er is op dit punt thans een instru-
ment, namelijk ESPRIT. Dit is een 
catalisator voor samenwerking via 
Brussel - en dus in EG-verband - en 
voor bilaterale projecten. Wij zien nu 
echter dat in het kader van de begro-
tingsdiscipline het budget voor 
ESPRIT wordt teruggebracht van 100 
naar 95 min. rekeneenheden. 

Mijn vraag luidt dan: hoe is het met 
Nederlandse instemming terugbren-
gen van de begrotingspost voor 
ESPRIT te rijmen met de krachtige 
interventie van de minister-president? 
Ik meen dit ernstig. Wij zien vaak dat 
in de Raad uitstekende uitspraken 
worden gedaan en dat zeer ver 
strekkende, perspectiefvolle redevoe-
ringen worden gehouden, maar dat 
men in de praktijk anders handelt. 

Ik kom ten slotte op de technologie 
in de verhouding tot de Verenigde 
Staten. Er komen hoe langer hoe 
meer problemen ten aanzien van de 
technologie-transfer. In de Verenigde 
Staten is de Omnibus Trade Act 
aangenomen. Die gaat volkomen de 
verkeerde kant uit. De Verenigde 
Staten worden steeds restrictiever op 
technologiegebied. Wat dit betreft 
moet naar de mening van de CDA-frac-
tie een geïntegreerde economische en 
politieke benadering worden ontwik-
keld, zowel via de EPS als in de 
ECOFIN. Ik hoor hierover graag de 
opvatting van de bewindslieden. 

• 
De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De algemene indruk van 
deze top is dat er eindelijk weer eens 
beslissingen zijn genomen. De Raad 
in Dublin steekt gunstig af bij een 
aantal voorgaande Europese topont-
moetingen. In bepaald opzicht is dat 
juist. De begrotingsproblemen lijken 
even te zijn bedwongen. Het is ook 
een goede ontwikkeling dat, in 
navolging van de beperking van de 
zuivelproduktie in de Gemeenschap, 
een soortgelijk akkoord over de wijn 
tot stand is gebracht. Dat betekent 
immers dat schaarse gemeenschaps-
financiën steeds minder behoeven te 
worden aangewend voor de financie-
ring van voorraden. Uitbreiding van 
planning van produktie, op behoeften, 
op velerlei terrein, is een goede 
ontwikkeling binnen de Gemeenschap. 
Of het wijnakkoord de toetreding van 
Spanje en Portugal daadwerkelijk 
naderbij heeft gebracht, staat echter 
nog te bezien. Ik ben daar niet gerust 
op. 

Ik heb evenmin de indruk dat op 
andere terreinen in deze top sprake 
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was van nieuwe impulsen. Ik denk bij 
voorbeeld aan de verhouding met het 
Europees Parlement inzake de 
begroting voor 1985, belangrijke 
onderwerpen in EPS-verband, zoals 
het Midden-Oosten, en hervatting van 
het wapenbeheersingsoverleg. Het 
probleem van de begroting voor 1985 
tussen Raad en Commissie enerzijds 
en Europees Parlement anderzijds, 
dat de volgende week een nieuwe 
fase zal ingaan, lijkt mij nog lang niet 
opgelost. 

Ronduit teleurstellend vind ik echter 
de conclusies met betrekking tot het 
sociaal-economisch beleid. In de 
slotverklaring van de regeringsleiders 
wordt het grootste kwaad in en de 
belangrijkste bedreiging van de 
Europese Gemeenschap, de werkloos-
heid, weggeschreven als een onher-
kenbaar probleem. Wie de slotverkla-
ring goed bestudeert, komt tot de 
ontstellende ontdekking dat de 
regeringsleiders andermaal met 
nietszeggende vage teksten komen 
over problemen rond het functioneren 
van de arbeidsmarkt, werkloosheid en 
dergelijke. 

Met bijna 13 miljoen werklozen 
verkeert de Europese Gemeenschap 
in grote sociale en politieke verlegen-
heid. De top in Dublin vormde 
daarvan deze week een pijnlijk 
symbool. De Europese Commissie 
heeft in haar rapportage aan de 
regeringsleiders duidelijk de zorg 
verwoord over een mogelijke versto-
ring van het economisch herstel. Er 
wordt vooral gewezen op de onzeker-
heid rond de dollarkoers, het begro-
tingstekort en het groeitempo van de 
Amerikaanse economie. De prognose 
voor de wereldhandel in 1985 ligt 
beduidend lager dan voor het succes-
jaar 1984. De Commissie wil dat de 
Europese Gemeenschap op eigen 
kracht het opgetreden economische 
herstel in stand houdt, wanneer de 
Verenigde Staten in 1985 betalingsba-
lans- en begrotingstekort gaan 
verminderen. Dit staat voor de deur. 

Op dit vitale punt van het sociaal-
economisch beleid voor het komende 
jaar vertonen de regeringsleiders 
grote aarzeling. 

De laatste twee jaar heeft de 
PvdA-fractie hier in de Kamer voorstel-
len gedaan met betrekking tot een 
meer stimulerend beleid in de EG. 
Ons werd steeds voorgehouden dat 
eerst de inflatie moest worden 
bestreden, vóórdat een meer reflatoor 
beleid mogelijk zou worden. 

En wat zien wi j nu? De inflatie loopt 
terug, er ontstaat een verbetering van 

de betalingsbalans van de EG, de 
begrotingstekorten lopen terug en er 
is een matige economische groei. 
Onder deze op zich zelf gunstige 
omstandigheden blijft de werkloosheid 
echter stijgen, niet alleen in 1984, 
maar volgens de voorspellingen ook 
in 1985. En wat doen de regeringslei-
ders, nu een situatie is ontstaan die zij 
twee jaar geleden voor zeer wenselijk 
hielden? 

In plaats van het geven van een 
stevige impuls op het meest bedreigde 
punt, namelijk de overheidsinvesterin-
gen en de bestedingen van de 
overheid, kaatst men de bal terug 
naar de Europese Commissie en 
vraagt nader rapport. Alsof dit soort 
rapporten al niet sinds de zomer van 
1983 in Stuttgart verstrekt zijn en niets 
hebben opgeleverd! Dat is ronduit 
teleurstellend. Het is ook teleurstellend 
van de Nederlandse minister-presi-
dent, op dat punt geen interventie te 
hebben gepleegd. Hij zou ten minste 
hebben moeten herhalen wat hij op 
dat punt nog in Stuttgart heeft bepleit. 

Wel treffen wij een passage aan 
over een Nederlands voorstel met 
betrekking tot de versterking van het 
technologisch onderzoek. Volgens de 
media heeft de minister-president als 
het ware een kruistocht ondernomen 
voor een Europese gemeenschap van 
de technologie. Misschien kan hij dat 
hier even toelichten? Daarbij gaat het 
vooral om de vraag, of er sprake is 
van een verbinding van dit voorstel 
met een strategie waarin men op zoek 
is naar een nieuwe Europese identiteit. 
Ik sluit mij aan bij de vraag van de 
heer Van lersel hoe deze utopische 
gedachten zich verhouden tot de 
concrete Nederlandse werkelijkheid. 

Heb ik het juiste, dan bevindt de 
gemeenschappelijke onderzoeksin-
spanning zich in ons land onder het 
Europees gemiddelde. Wij weten in 
ieder geval dat de universiteiten met 
hun wetenschappelijk onderzoek 
onder een geweldige druk staan. Is 
het niet wat ironisch, bij een dergelijke 
stagnatie in eigen land, een oproep 
tot anderen te doen? Bovendien 
ontstaat met voorstellen tot verbete-
ring van de interne markt en de 
bevordering van de mededinging en 
de standaardisering - hoe belangrijk 
op zich zelf ook - nog niet een 
zodanig expansief technologisch 
beleid dat in de slag met de Verenigde 
Staten en Japan marktbehoud, laat 
staan uitbreiding ervan kan worden 
bereikt. Daarvoor is een meer stimule-
rend beleid nodig. Ik heb echter al 
geconstateerd dat het woord 'stimule-
rend' niet voorkomt in de verklaring 
van de regeringsleiders. 

Ik heb een mededeling over het 
staalprobleem tussen de Verenigde 
Staten en Europa gemist. Ik zou nu 
ten minste een oordeel van de 
Nederlandse regering wil len vernemen 
over de houding van de administratie 
in de Verenigde Staten. Wat verwacht 
de regering concreet te doen? Welke 
politieke consequenties zijn er naar 
haar mening verbonden aan de 
huidige houding van de Verenigde 
Staten in deze staalaffaire? 

Ik sluit mij aan bij de vragen die de 
heer Van lersel heeft gesteld over de 
passage over het EMS. Ik zou ook 
graag nader ingelicht worden over de 
positie die het Verenigd Koninkrijk 
daarbij heeft ingenomen. 

Ik zal vervolgens enkele opmerkin-
gen maken over de toetreding van 
Spanje en Portugal. Politiek gezien 
heb ik in de slotconclusie geen 
herbevestiging van de toetreding 
aangetroffen. Dat zegt niet erg veel, 
want de brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken zal het nog wel 
eens vermelden. Termijnen van 
onderhandelingen zijn echter ander-
maal verschoven. Ik heb in deze 
zitting graag eens een schema, 
inclusief de wetgevingsprocedure in 
het Nederlands parlement. Dat moet 
dan een schema zijn omtrent de 
procedure van toetreding van beide 
landen in 1985. 

Ik herhaal: inclusief de wetgevings-
procedure. Ik bevestig hierbij opnieuw 
dat de Partij van de Arbeid haar 
bereidheid tot medewerking aan de 
verhoging van de eigen middelen 
- dus de doorbreking van het plafond 
van 1 % - verbindt aan de feitelijke 
toetreding van Spanje en Portugal. Ik 
zie beide wetgevingsprocedures hoe 
langer hoe meer in elkaar schuiven. 

Graag heb ik ook nog een toelichting 
op de Griekse positie. Ben ik goed 
ingelicht, dan heeft Griekenland een 
voorbehoud gemaakt bij de definitieve 
toetreding van Spanje en Portugal. 
Dat voorbehoud heeft direct te maken 
met de bereidheid om voldoende geld 
beschikbaar te stellen voor de medi-
terrane programma's. De minister-pre-
sident heeft verklaard, niet zo zwaar 
aan deze zaak te ti l len. Als de publika-
ties echter juist zijn, dan schijnt de 
Minister van Buitenlandse Zaken te 
hebben gesproken van 'een destructie-
ve houding van Griekse zijde'. Dat 
heeft mij wat verbaasd, want naar 
mijn gevoel houdt onze Minister van 
Buitenlandse Zaken ontzettend veel 
van Grieken en in het bijzonder van 
de huidige Griekse regering! Ik zie 
deze mededeling dan ook graag 
toegelicht. 
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Het woord 'chantage' is ook nog 
ergens gevallen. Het is natuurlijk niet 
gebruikt door de Nederlandse delega-
tie. Wel moet er op een bepaald 
moment nogal wat tumult geweest 
zijn, daar in Dublin. De vraag is hier 
dan relevant, wat er nu aan de hand 
is. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is pittig 
bezuinigd op het Sociaal en het 
Regionaal Fonds. Bovendien heeft de 
Ministerraad een voorstel van de 
Europese Commissie geweigerd, om 
in zes jaar circa 16,5 miljard uit te 
trekken voor de mediterrane program-
ma's. Uitbreiding van de Gemeen-
schap met Spanje en Portugal zal een 
flink aantal problemen veroorzaken 
voorde zuidelijke lid-staten. Nederland 
zal zich daarom moeten inzetten voor 
een gevarieerd programma, deels uit 
solidariteit met het Zuiden, deels om 
een tweedeling in de Noord-Zuidver-
houding binnen de Gemeenschap te 
voorkomen, en deels ook uit eigen 
belang. Naarmate immers de toetre-
ding van Spanje en Portugal sneller 
zal kunnen plaatsvinden en naarmate 
met name de daarbij te hanteren 
overgangstermijnen korter kunnen 
zijn, zullen ook onze problemen met 
deze toetreding geringer zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
wil ik nog een opmerking maken over 
de institutionele problematiek. Nu is 
besloten om het zogenaamde Dooge-
rapport niet in Dublin te behandelen, 
zou ik willen vragen, dit rapport toe te 
zenden aan de Kamer, zodat wij er 
ook eens met de Nederlandse regering 
over kunnen discussiëren. Ik zou 
graag het commentaar van de 
Nederlandse regering op dit rapport 
vernemen. Of is het zo dat, vanwege 
onze aanwezigheid - in de persoon 
van Staatssecretaris Van Eekelen - in 
de commissie, alles wat in het rapport 
aan Nederlandse standpunten is 
ingebracht, ook de Nederlandse 
houding ter zake dekt? 

Mijnheer de Voorzitter! Graag zie ik 
het antwoord op deze vragen tege-
moet. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is typerend voor de 
impasse waarin de Europese Gemeen-
schap verkeert, dat het moeilijk is te 
zeggen, of de top in Dublin nu 
geslaagd is of niet. Is de Europese 
Raad mislukt? Neen, niet echt: er 
vallen best positieve dingen over te 
zeggen. Maar was het dan een 
succes? Ach, dat nu ook weer niet. 
Het is dus maar net, hoe je het bekijkt. 

Ik begin met de goede dingen. In 
die categorie springt het meest in het 
oog het feit, dat de Europese Raad 
erin geslaagd is, een redelijke oplos-
sing te vinden voor de problematiek 
van de overproduktie op de wijnmarkt. 
Dit heeft ertoe geleid dat de weg is 
vrijgemaakt voor een voortzetting van 
de onderhandelingen over de toetre-
ding van Spanje en Portugal. Op zich 
zelf is dit een goede zaak. 

Daarnaast zou ik de minister-presi-
dent willen complimenteren met zijn 
interventie over een technologische 
Gemeenschap. Ik zeg daar meteen bij, 
dat concrete actie natuurlijk nog moet 
worden afgewacht en sluit mij aan bij 
de kritische vragen die door de 
collega's Van lersel en Meijer op dit 
punt zijn gesteld. 

Ik kom dan echter al gauw op de 
slechte zaken die over Dublin te 
zeggen zijn. Ten eerste betreft dit de 
keerzijde van de bereikte overeenstem-
ming over het toetredingsdossier. Is 
immers het risico niet buitengewoon 
groot, dat de bereikte interne oplossing 
betreffende de wijnsector en vooral 
de bereikte oplossingen over de 
groente- en fruitsector en de vissrijsec-
tor de aanvaardbaarheid van de 
toetredingsvoorwaarden voor de 
kandidaatlanden, in het bijzonder 
voor Spanje, verminderen? Hoe zien 
de bewindslieden dit? 

Als dit laatste inderdaad het geval 
is, dan is in Dublin een Pyrrusoverwin-
ning behaald. Er is dan weliswaar een 
voortzetting van de onderhandelingen 
mogelijk gemaakt, maar tegelijkertijd 
is, door de inhoud van de onderhan-
delingspositie van de Gemeenschap , 
een onderhandelingsresultaat geen 
realistische verwachting, zeker niet 
vóór het einde van dit jaar. Wat komt 
er dan terecht van de politieke 
committering van de Gemeenschap 
ten opzichte van Spanje en Portugal? 
Hoe groot schatten de bewindslieden 
de kans in, dat de onderhandelingen 
vóór het einde van dit jaar met succes 
zullen zijn voltooid? 

In verband hiermede wil ik nog de 
vraag stellen, hoe bedreigend de 
bewindslieden het Griekse voorbe-
houd achten voor de toetreding van 
Spanje en Portugal. Het is zojuist al 
door de heer Meijer gememoreerd. 
Wij hebben daarover verschillende 
geluiden gehoord: de minister-presi-
dent liet zich daarover tamelijk luchtig 
uit, terwijl de minister van Buitenland-
se Zaken zich er in felle bewoordingen 
over uitliet. Wie van de twee sprak op 
dat moment namens de regering? 

Voorzitter! Een tweede negatieve 
aspect van Dublin is eigenlijk funda-

menteler. In zijn brief over de Europese 
Raad stelt de Minister van Buitenland-
se Zaken, dat de Raad slaagde in de 
vervulling van zijn voornaamste 
opdracht, namelijk het deblokkeren 
van de mandaatsbesprekingen voor 
de toetredingsonderhandelingen. Is 
de top daarom dus geslaagd? Integen-
deel. Ik geloof dat dat niet het geval 
is. 

Eerder lijkt mij tekenend voor de 
verwording van de functie van de 
Raad van de Europese Gemeenschap, 
dat überhaupt dit soort zaken op een 
Europese Raad behandeld moeten 
worden. Dat lijkt mij namelijk geen 
taak voor de Europese Raad. De Raad 
wordt daarmee een beroepsinstantie 
die het onvermogen van de Raad van 
Ministers om tot besluitvorming te 
komen, moet opvangen. Gaarne hoor 
ik op dat aspect een reactie van de 
bewindslieden. 

Een derde negatief punt betreft de 
gang van zaken rond het interimrap-
port van het comité voor institutionele 
vraagstukken, het comité-Dooge. De 
Europese Raad is aan een werkelijke 
bespreking van dat rapport in feite 
nauwelijks toegekomen. Ik kan mij 
niet aan de indruk onttrekken, dat dat 
een aantal regeringsleiders nog zo 
slecht niet uitkwam. Zeker, het 
interimrapport is op belangrijke 
punten nog vaag. 

Een onderdeel dat voor de naaste 
toekomst nog van het meest onmid-
dellijke belang is, is echter heel 
duidelijk, namelijk dat er een intergou-
vernementele conferentie moet 
komen om te onderhandelen over een 
Europees unieverdrag. Mijn fractie 
vindt dat de Europese Raad daarover 
een besluit had moeten nemen. Ik 
denk dat ook de Nederlandse inbreng 
in Dublin dat sterker had moeten 
benadrukken. Waarom is dat besluit 
niet genomen? Wat hehben de 
bewindslieden hieraan gedaan? 

De Europese Raad had inhoudelijk 
richting en een politieke stimulans 
moeten geven, precies eigenlijk zoals 
het interimrapport de taak van de 
Europese Raad omschrijft. Nu is 
helaas gekozen voor uitstel van in 
feite zes maanden; uitstel, waar heb 
ik dat meer gehoord in het verband 
van de Europese Gemeenschap. 

Ten slotte wil ik nog aan de bewinds-
lieden vragen wat in de voorzitterscon-
clusies over het interimrapport wordt 
bedoeld met 'maximale overeenstem-
ming' of in het engels 'the maximum 
degree of agreement'. Wordt daarmee 
consensus bedoeld? Ik hoop van niet, 
want dan wordt het zeker niks. Ik 
hoop daarop binnenkort, bij een 
andere gelegenheid, terug te komen. 
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D 
De heer Voorhoeve (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De tien Europese 
regeringsleiders hebben op Sinter-
klaasdag een surprise aan de burgers 
van Europa gegeven. Op het eerste 
gezicht is het een mooi geschenk: een 
mandaat om met Portugal en Spanje 
concrete afspraken over toetreding tot 
de Gemeenschappen te maken. De 
goedheiligman behoeft dan na 1 
januari 1986 geen rechten en heffingen 
meer te vrezen als hij binnen de 
gemeenschappelijke buitengrenzen 
naar Nederland komt. Zwarte Piet zal 
als niet-Europeaan wel geen recht op 
vrije migratie naar de Gemeenschap 
krijgen, maar kan bij het derde 
Lomé-akkoord opnieuw worden 
geassocieerd en dus ook op vrijhandel 
plus ontwikkelingshulp rekenen. 

De doos van Dublin bevat echter 
ook drie onaangename verrassingen: 
ten eerste het Atheense dreigement 
tegen de toetreding van Spanje en 
Portugal te stemmen als er niet meer 
geld voor Griekenland komt; ten 
tweede de voorbehouden van vier 
landen op de plannen voor een 
Europese unie en ten derde de bijna 
beledigende houding van de rege-
ringsleiders tegenover het begrotings-
recht van het Europese Parlement. 

Het resultaat van Dublin is dus een 
'mixed bag'. Om deze zak van Sinter-
klaas goed te kunnen beoordelen, wil 
ik de regering een aantal vragen 
voorleggen. 

1. Ging premier Papandreou wel of 
niet formeel akkoord met het onder-
handelingsmandaat ten aanzien van 
Spanje en Portugal? Wat is de 
betekenis van Haralambopoulos' 
latere voorbehoud inzake het wijn- en 
visakkoord? Heeft het mandaat een 
juridische basis? Waarom is het dan 
niet in de conclusies van de Raad 
opgenomen? 

2. Hoe kwamen de negen op het 
karige bedrag van f225 min. steun 
aan kleine boeren in Zuid-Europa, 
gezien de eerdere voorstellen van de 
commissie? Was het niet mogelijk 
geweest Griekenland binnenboord te 
houden door iets hogere, maar dan 
concrete bedragen voor vijf jaar toe te 
zeggen? Is er enig perspectief dat 
Griekenland op de Europese top in 
maart alsnog akkoord gaat? 

3. Is het waar dat vooral Grieken-
land, Denemarken, Engeland en 
Ierland kritisch stonden tegenover de 
Dooge-aanbevelingen voor verster-
king van de instellingen? Is het niet 
verontrustend dat dit precies de 
nieuwkomers in de Gemeenschap 
zijn? Pleit dit juist niet voor de 

voorstellen tot differentiatie van de 
samenwerking in verschillende 
snelheden, zoals de VVD ook na de 
top in Athene heeft gedaan, maar dat 
toen door de regering werd afgewe-
zen? 

De VVD oordeelt positief over de 
hoofdlijnen van het interimrapport-
Dooge, zoals die uit de pers blijken. 
De tekst zelf hebben wij nog niet, dus 
dit is slechts een voorlopig oordeel. 
Positief zijn ook de aanbevolen, 
beperkingen van het veto, de beper-
king tot 1 commissaris per lid-staat en 
de verplichting tot consultatie over 
buitenlandse politiek. Hoe beoordeelt 
de regering zelf dit interimrapport? 
Waar heeft zij zelf eventueel voorbe-
houden gemaakt? 

4. Heeft de regering zich wel sterk 
genoeg ingezet voor de rechten van 
het Europese Parlement? Is het 
besluit, het parlement alleen een 
jaarlijks, onverplichtend gesprek over 
het referentiekader van de begroting 
aan te bieden niet een zo ernstige 
aantasting van zijn rechten, dat dit 
volgende week tot een zeer scherpe 
confrontatie zal leiden, namelijk 
afwijzing van de begroting voor 1985? 

5. In aansluiting op eerdere door 
mijn collegae gestelde vragen 
verneem ik graag hoe de regering de 
overige punten beoordeelt waarover 
in Dublin wel overeenstemming is 
bereikt. Wat is de betekenis van het 
besluit tot versterking van het EMS? 
Hoe hebben de negen gereageerd op 
het uitstekende pleidooi van onze 
minister-president voor versterking 
van de technologische samenwerking? 
Is er op transportgebied iets bereikt, 
behalve dan de herbevestiging van 
dat wat reeds is afgesproken? 

Ik vind het moeilijk, erg enthousiast 
over de hele surprise te zijn. De 
halsstarrige houding van Griekenland, 
dat meer geld wil zien, en van Dene-
marken, dat verzet tegen sommige 
institutionele hervormingen biedt, 
toont dat enkele kleinere leden van 
het Europees gezin nog weinig 
Europees denken. Juist daarom zou 
het zo goed zijn, het vetorecht 
volgens de Doogevoorstellen af te 
zwakken en in de toekomst alle 
gezinsleden met de roe van meerder-
heidsbesluiten tot goede Europeanen 
op te voeden. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is even wennen maar 
de laatste Europese Raad schijnt een 
redelijk succes te zijn geweest. De 
geschillen over de reorganisatie van 
de wijnmarkt zijn grotendeels opge-
lost, zodat de weg vrij is gebleven 

voor toetreding van Spanje en 
Portugal tot de EEG. Eveneens 
slaagde de Europese Raad erin om 
terzake van de budgetdiscipline tot 
een beslissing te komen. Het zijn 
goede beslissingen die het geschon-
den imago van de Europese samen-
werking weer wat kunnen verbeteren. 

Over de herstructurering van de 
wijnmarkt zegt de minister in zijn 
brief, dat met de thans vastgestelde 
hoofdlijnen een ombuiging mag 
worden verwacht in de explosieve 
groei van de uitgaven in deze sector. 
Ook bij mij leeft de vraag hoe dat 
wordt verwezenlijkt. Uit kranteberich-
ten van de laatste dagen kon immers 
worden gelezen dat, als een tegemoet-
koming aan Italië, zou zijn besloten 
dat niet wordt overgegaan tot het 
instellen van produktiemaxima per 
land, zoals in de zuivelsector is 
gebeurd. Noch uit de brief van de 
minister, noch uit de slotconclusies 
van de raad kan men op dit punt iets 
wijzer worden. Daarom zou ik nu 
willen vragen via welke methode dan 
wel de explosieve groei van de 
uitgaven in de wijnsector in de 
toekomst in de hand zal worden 
gehouden. 

Politiek van belang is in ieder geval, 
dat de Raad opnieuw de wilsuiting 
heeft bevestigd om de toetreding van 
Spanje en Portugal op 1 januari 1986 
geëffectueerd te zien. Dat betekent 
dan wel dat deze Kamer binnen niet al 
te lange tijd het daarop gerichte 
goedkeuringsvoorstel zal mcgen 
verwachten. Wanneer zal dat het 
geval kunnen zijn? 

De minister-president heeft zich 
bijzonder sterk gemaakt voor vooruit-
gang op het gehied van het vervoers-
beleid en voor de totstandkoming van 
een technologische gemeenschap. 
Beide onderwerpen zijn terug te 
vinden in het begin van het slotconv 
muniqué van de Raad en dat is een 
verheugende zaak. 

Over de voorstellen met betrekking 
tot de technologie heb ik nog enkele 
vragen. De minister schijnt in dit 
verband te hebben gesproken over de 
vorming van zinvolle kartels op het 
gebied van de moderne technologie, 
om de Amerikaanse en Japanse 
concurrentie het hoofd te kunnen 
bieden. Laten de regels en de verplich-
ting van het GATT dat echter wel toe? 
Ook heeft de minister-president 
voorgesteld overheidsaankopen voor 
professionele elektronica zo snel 
mogelijk open te doen worden. 
Kunnen Europese ondernemingen op 
dit moment de concurrentieslag met 
Amerikaanse en Japanse ondernemin-
gen aan? 
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Hoe ziet de minister-president 
eigenlijk het Nederlandse belang bij 
deze technologische Europese 
Gemeenschap? Nog onlangs stond in 
de krant, dat de Elsevier-topman dr. 
Vinken geen toekomst ziet voor een 
Europese informatica-industrie. De 
Nederlandse industrie zou zich 
daarom beter kunnen richten op de 
Noordatlantische Engels sprekende 
markt. Graag hoor ik het commentaar 
van de minister-president hierop. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag mij 
af, of de scherpe kritiek op Griekenland 
wel zo terecht is. De eis van Papan-
dreou om meer dan een miljard te 
besteden aan de geïntegreerde 
mediterrane programma's is natuurlijk 
overdreven, maar had de NRC van 
gisteren wel helemaal ongelijk toen 
erin werd gesteld, dat de uiteindelijke 
tegemoetkoming van de andere 
negen ter waarde van 75 miljoen op 
het onbeschofte af was? 

Ik vrees, dat wi j ons nog onvoldoen-
de realiseren, dat zeker na de toetre-
ding van Spanje en Portugal het 
zwaartepunt van de EG aanzienlijk 
naar het zuiden verschuift. Minder 
dan in het verleden het geval was 
zullen de Nederlandse belangen 
vrijwel automatisch, zoals nu door-
gaans het geval is, samenvallen met 
de Europese belangen. Als dat leidt 
tot meer realisme in het Nederlandse 
denken over de toekomst van de 
Europese samenwerking heb ik daar 
niet zo'n bezwaar tegen. 

Dat brengt mij bij het werk van het 
zogenaamde comité-Dooge. De 
minister schrijft, dat wegens tijdgebrek 
weinig aandacht kon worden besteed 
aan het interimverslag van dit comité. 
In de slotconclusies lees ik, dat de 
Raad het interimrapport voor publikatie 
zal vrijgeven. Evenals de heer Meijer 
vraag ik, of de minister bereid is het te 
zijner tijd aan de Kamer te doen 
toekomen en, wat natuurlijk belangrij-
ker is, daarbij ook het commentaar 
van de Nederlandse regering te 
voegen. 

Ik heb begrepen, dat de deur op een 
kier wordt gezet voor een officiële 
erkenning van wat tot nu toe wordt 
genoemd het compromis van Luxem-
burg. Zie ik dat goed? Ik zou het een 
goede zaak vinden. In elk geval moet 
worden voorkomen, dat nieuwe 
institutionele voorstellen een wig 
slaan tussen vooral de zes oudste 
lid-staten en de andere. Deze vorm van 
een Europa van twee snelheden is de 
laatste tijd meer dan eens gesugge-
reerd. Kan de minister toezeggen, dat 
de Nederlandse regering elk nieuw 

voorstel op dit gebied vooral zal 
beoordelen in het licht van de Europese 
samenwerking tussen alle lid-staten op 
gelijke voet? 

De minister-president heeft zich in 
de Eerste Kamer onlangs niet onwel-
wil lend uitgelaten over een ander 
institutioneel voorstel, namelijk het 
verdrag van Spinelli. Hoe is een en 
ander met elkaar te rijmen? Mijns 
inziens verhoudt Dooge zich tot 
Spinelli als realisme tot utopie. Is de 
minister-president het met mij eens? 
Is het geen verspilling van tijd en 
energie om als Nederlandse parlement 
uitvoerig aandacht te besteden aan 
het ontwerp van Spinelli, terwijl op 
het niveau van regeringsleiders, zeker 
waar ze afkomstig zijn uit de jongere 
lid-staten, dit ontwerp geen schijn van 
kans schijnt te maken? Is het niet 
verstandiger aandacht te besteden 
aan het verbeteren van de souplesse 
van de bestaande intergouvernemen-
tele samenwerking in plaats van ons 
bezig te houden met gezamenlijke 
supranationale luchtfietserij? 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meendeer hier en daar 
een zekere ondertoon van teleurstel-
ling over te horen, dat deze raad 
geslaagd is. Het was inderdaad om 
met de geachte afgevaardigde de 
heer Schutte te spreken, even wennen. 

Mijn verontschuldigingen voor het 
feit, dat ik hier iets te laat was. Dat 
kwam door een misverstand. Wij 
leefden met het gebruik, dat als wij 
meenden, dat indien de minister van 
Buitenlandse Zaken in het gesprek met 
de Kamer de regeringsdelegatie zou 
kunnen uitmaken, hij alleen de brief 
zou tekenen. De Kamer zou dan altijd 
nog de vrijheid hebben, mij ook uit te 
nodigen. Nu het om een geslaagde 
raad gaat, stel ik het des te meer op 
prijs, dat ik er ook bij mag zijn. Terecht 
is gezegd, dat het niet allemaal schoons 
was wat er blonk. 

Door de ontwikkeling van de laatste 
maanden en met name de laatste 
weken was inderdaad een belangrijke 
toetssteen voor Dublin geworden de 
vraag, of we nu eindelijk met Spanje 
en Portugal om de tafel konden gaan 
zitten, met een gezamenlijk mandaat, 
ertoe leidend, dat op de voorziene 
datum uitbreiding van de gemeerv 
schappen kan plaatsvinden. Naar die 
centrale vraag gemeten is de raad 
geslaagd, op dat punt zelfs inclusief 
Griekenland, zij het dat er nog een 
ernstig probleem is. 

Ik kom hierover nog te spreken. Ik 
wil thans geen twijfel uitspreken over 

het tijdpad. Ik heb wel aanleiding om 
te veronderstellen, dat met Spanje en 
Portugal zeer serieuze gesprekken 
moeten worden gevoerd. Ik acht het 
niet in het belang van de voortgang 
om hierover speculatieve opmerkingen 
te gaan maken. Er zullen nog onderhan-
delingen moeten worden gevoerd. 
Naar mijn mening is er een goede 
basis voor het uitspreken van optimis-
me. Het moet mogelijk zijn het tijdpad 
aan te houden. 

De heer Van lersel (CDA): Dat is dus 
voor 1 januari 1986? 

De heer Meijer (PvdA): Zoudt u dat 
tijdpad willen toelichten? welke 
stappen worden achtereenvolgens 
genomen? 

Minister Lubbers: De Minister van 
Buitenlandse Zaken zal hierop 
gedetailleerd ingaan. Op 1 januari 
1986 is de toetreding voorzien. Dat 
moet haalbaar zijn. Ik acht dit ook 
wezenlijk niet alleen voor de uitbrei-
ding, maar ook voor de samenhang 
met de andere beleidspanelen - eigen 
middelen en dergelijke - waarover 
nadrukkelijk afspraken zijn gemaakt. 

Wat de Griekse opstelling betreft, 
merk ik op dat het voor mij vaststaat 
- het blijkt ook uit de brief van de 
Minister van Buitenlandse Zaken - dat 
de voorzitter van de Europese Raad 
tijdens de vergadering de heldere 
conclusie met betrekking tot de 
Griekse positie heeft bereikt. Het komt 
erop neer, dat gezamenlijk zal worden 
onderhandeld. Na afloop van die 
onderhandelingen wil Griekenland 
opnieuw spreken over het vraagstuk 
van de geïntegreerde programma's. 
Het wordt niet geacht ingestemd te 
hebben met de uitbreiding van de 
Gemeenschap, zelfs als Spanje en 
Portugal morgen instemmen met 
alles, wat de gemeenschap heeft 
voorgesteld. 

Ik heb van de Minister van Buiten-
landse Zaken begrepen, dat in de 
vergadering na de Europese Raad de 
daar aanwezige Griekse bewindsman 
- de Griekse 'Van Eekelen', de heer 
Pangalos - op een andere toer zat. De 
Minister van Buitenlandse Zaken kan 
dit zelf het beste toelichten. Die 
opstelling heeft verwarring gewekt. 
Het is niet onbegrijpelijk 
dat de minister van Buitenlandse 
Zaken die verse indruk tijdens een 
persconferentie naar voren bracht. Hij 
was aanwezig bij die algemene raad, 
van Ministers van Buitenlandse Zaken, 
na afloop van de Europese top. 

Ik kom te spreken over het vraagstuk 
van de geïntegreerde programma's 
voor de Middellandse-Zeelanden 
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(PIM's). Ik wil in het kort verdedigen, 
waarom de conclusie op dat punt 
geen onredelijke was. Ik zeg dit ook 
aan het adres van de heer Schutte, die 
zich afvroeg, of de Griekse houding 
wel zo onredelijk was. Alle landen, 
behalve Griekenland, konden ermee 
uit de voeten. Waarom? In de conclu-
sies werden opgenomen: 

1. De herbevestiging van het 
beginsel. 

2. Het treffen van praktische 
voorzieningen om daadwerkelijk aan 
de slag te kunnen gaan. 

3. Het oorspronkelijke startbedrag 
van f50 min. werd opgetrokken tot 
f90 min. 

Afgesproken werd, dat de bedragen 
in de jaren erna hoger zouden moeten 
zijn. Ik kom straks nog terug op een 
vraag over het groeipad. 

Vervolgens werden na het beginjaar 
er vijfjaar aan toegevoegd, hetgeen 
redelijk spoort met eerder geuite 
gedachten over wat men zou kunnen 
noemen: een aanpassingsperiode. 
Ook werd nog vastgesteld, dat in 
eerste instantie vanuit de bescheiden 
bedragen in het begin prioriteit zou 
worden gegeven aan het Griekse deel. 
Uit mijn hoofd gezegd, is de gebruike-
lijke verdeling van de PIM's tot nu 
toe: 45% voor Italië, 36% voor 
Griekenland en 19% voor Frankrijk, 
dat ook een mediterraan land is. 

De collegae Craxi en Mitterrand 
waren zo vriendelijk om te zeggen: 
vooruit, beste Griekse collega, dan 
krijg jij een groter deel; laten wij dat 
voorlopig maar onderling regelen. 
Daarmee was ook de politieke lijn 
gegeven voor de aanvaardbaarheid. 
Mitterrand heeft er in een indringend 
betoog nog eens op gewezen dat hij 
een volstrekt voorstander is van 
substantiële mediterrane program-
ma's en dat hij er zich ook politiek aan 
gecommitteerd acht. Hij acht het 
echter niet realistisch om een dergelijk 
nieuw beleidsinstrument over zoveel 
jaren - dat was het verlangen van de 
Grieken - met substantiële bedragen 
te beleggen. Dat kan in wezen niet. 
Dat kan ten eerste niet vanuit de 
programma's omdat wij daarop nog 
onvoldoende zicht hebben. 

Ten tweede kan het niet vanuit de 
samenhang met de budgettaire 
problematiek. Wij hebben tegelijkertijd 
ook budgettaire afspraken gemaakt in 
relatie met de uitbreiding van de 
eigen middelen. Dit is een kwestie van 
interne prioriteitenstelling. Men kan 
dat niet zo gefixeerd voor een lange 
periode vastleggen. De heer Mitterrand 
heeft hierbij het beeld van een 

opstijgend vliegtuig gebruikt, waarvan 
niet vaststaat op welke hoogte het 
stijgt. Het blijft natuurlijk stijgen om 
een hele tijd op dat niveau te blijven 
en dan naar beneden te gaan. Dit beeld, 
in warmbloedig Frans naar voren 
gebracht, heeft de Griekse collega niet 
kunnen overtuigen. Ik begrijp dat 
daarmee de inspanningen van alle 
anderen het helemaal niet konden 
halen. 

De eerlijkheid gebiedt er nog een 
punt aan toe te voegen. Het is minder 
gelukkig geweest, dat de Commissie 
in haar behoefte om een ruim perspec-
tief te schetsen bedragen ter tafel 
heeft gebracht, die werden gekwalifi-
ceerd als irreëel, naïef, onverantwoor-
delijk enzovoort. Het verweer van de 
Commissie was: ach, ik ben gewend 
dat hetgeen ik voorstel toch niet 
gebeurt. Dit verweer sprak natuurlijk 
niet erg aan. 

Ik kan mij voorstellen dat er een 
probleem bij Griekenland was, omdat 
het verwachtingspatroon anders lag. 
Gemeten vanuit de andere landen en 
gezien de lijst die ik gaf, waaraan ik 
nog moet toevoegen, een helder 
eigen venster, een duidelijke eigen 
kredietlijn binnen het geheel van de 
structuurfondsen, werd ervaren in de 
raad dat een doorbraak ten gunste 
van de PIM's was bereikt. Dit moet het 
wel een keer zijn, werd gedacht. 
Vandaar ook de vastbesloten houding 
om een streep te zetten. Ik geloof dat 
deze 24 uur na de vergadering van de 
raad nog net zo is. 

De heer Van lersel (CDA): Kan de 
minister-president zeggen of Spanje 
en Portugal ook onder deze PIM's 
vallen, zodra zij zijn toegetreden, met 
de daarbij behorende uitbreiding van 
de middelen? 

Minister Lubbers: Ja en als u bedoelt 
uitbreiding van de middelen voor de 
PIM's, is het antwoord ook: ja. 

De heer Meijer (PvdA): Ik probeer mij 
een voorstelling te maken van wat 
men met zo'n bedrag kan doen. Het 
bedrag dat 225 min. voor het eerste 
jaar is, zal nog wat oplopen. Snel 
gerekend verhoudt dit zich met het 
voorstel van de Commissie als 1:16. 
Het voorstel van de Commissie gaf 
een bedrag dat ongeveer 16 keer zo 
hoog was. 

Dat is dan als irreëel opzij gezet 
maar laten wij eens nagaan hoe reëel 
dit voorstel is. Het Griekse aandeel 
zou rond de f 100 miljoen per jaar zijn. 
Als wij nu eens zien naar wat alleen 
Nederland al aanvraagt bij het Sociaal 
en Regionaal Fonds en als wi j dit 
leggen naast de toewijzing aan 

Griekenland voor een speciaal 
programma - dat programma wordt 
verlangd gelet op de achterstanden in 
Griekenland en op de gevolgen van 
de toetreding van Spanje en Portugal -
dan kan de conclusie zijn dat het altijd 
'beter dan niets' is. Echter, dit kan 
geen substantiële ontwikkeling voor 
Griekenland betekenen. Voor een 
periode van vijf tot tot zes jaar gaat 
het om een half miljard. Dat is toch 
werkelijk niet zo veel. 

Minister Lubbers: Het is juist, dat het 
zo gekritiseerde voorstel van de 
Commissie - het is overigens geen 
officieel voorstel maar een aanduiding 
van de orde van grootte - het elfvoudige 
van het huidige niveau aangeeft: f 1 
miljard per jaar in verhouding met f 90 
miljoen per jaar. Zoals ik al tot de heer 
Van lersel zei, komen in dit beleid 
straks ook Spanje en Portugal voor. 

Als men meerjarenafspraken wil 
maken, moet men toch een indruk 
hebben waar het gaat om de verdeling 
over Spanje, Portugal, Griekenland, 
Zuid-Frankrijk en Italië. Wij hebben 
hier niet de techniek beschikbaar om 
een indicatie te geven maar een begin 
daarvan is toch te vinden in het feit 
dat wij nu te maken hebben met een 
factor van één derde voor Griekenland. 
Straks zal dat percentueel minder 
moeten worden; er moeten ook 
behoorlijk aandelen voor Spanje en 
Portugal komen. Wanneer nu te veel 
verwachtingen specifiek voor Grie-
kenland worden gewekt, kan de zak 
wel eens zeer snel leeg raken, hetgeen 
weer nieuwe spanningen ten gevolge 
zou hebben. 

Verder is het redelijk, hierbij te 
betrekken dat, juist omdat de geïnte-
greerde programma's nog niet 
werken en Griekenland allerlei 
aanpassingsproblemen heeft, langs 
vele wegen wordt getracht, Grieken-
land tegemoet te komen. Griekenland 
ontvangt thans netto een miljard. De 
heer Van den Broek fluistert mij nu in 
dat schattingen aangeven dat dit 
bedrag naar het niveau van twee 
miljard klimt. Dat is de Grieken 
gegund want er moet daar veel 
gebeuren. Echter, wij moeten ook 
aandacht geven aan de omvang van 
de economie en de bevolking van dat 
land in relatie met de verplichtingen, 
die wij aangaan ten opzichte van 
Spanje en Portugal. 

Ik geloof daarom dat het wél 
wijsheid was om tot uitdrukking te 
brengen dat wij eerder uitgingen van 
een begroting van 50 miljoen, ver-
hoogd tot 90 miljoen; Griekenland 
ging met die begroting ook akkoord. 
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Men kan wel zeggen dat dit niveau 
niet veel voorstelt maar de verhoging 
is, waar het om de politieke intentie 
gaat, toch vrij hoog. Welnu, dit alles 
geldt voor de huidige Gemeenschap 
en voor dit jaar. Het feit dat Spanje en 
Portugal toetreden, zal een forse 
opwaartse druk voor deze bedragen 
tot gevolg hebben. 

Daarmee is het punt geschetst. Wij 
zijn niet naar huis gegaan met de 
gedachte dat het nooit méér zou 
worden dan 90 miljoen. Als er goede 
programma's te ontwikkelen zijn, 
zullen die bedragen stijgen. De vraag 
is echter, hoe de middelen gevonden 
kunnen worden. Bij een verhoging 
van 50 naar 90 miljoen is dit nog niet 
zo'n probleem maar als men bedui-
dend verder gaat, moet het prijskaartje 
er steeds bij worden gelegd. 

Over de EMS- en ECU-kwestie is 
geen specifiek Benelux-overleg 
gevoerd. 

De heer Van lersel (CDA): Nooit? 

Minister Lubbers: Wellicht is dat er 
vroeger wel eens geweest, maar 
onlangs in ieder geval niet, ook niet 
bij de voorbereiding van de laatste 
raadsvergadering. 

Hoe is de verhouding tot Engeland? 
Ik herhaal mijn reeds bekende 
standpunt, dat het goed zou zijn als 
het pond toetrad. Wij hebben er nu 
niet speciaal op geïnsisteerd. 

Ik maak twee opmerkingen over het 
comité-Dooge. De Ministervan 
Buitenlandse Zaken zal er wellicht 
verder op ingaan. Wij staan positief 
tegenover de werkzaamheden van het 
comité. Wij hebben ook een positieve 
houding van de raad bepleit, om het 
werk daar te stimuleren. Het rapport 
van het comité wordt de Kamer 
toegezonden. Het is juist, dat het niet 
zo ver gaat als dat van de commissie-
Spinelli. Ik geloof echter niet dat 
daarmee de behandeling van het 
rapport-Spinelli in de parlementen 
zinloos wordt. Misschien kan wel een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
de resultaten van en de inbreng in dat 
soort debatten. Ik verwacht dat van de 
discussies in de nationale parlementen 
over het rapport-Spinelli een impuls 
zal uitgaan voor een verdergaande 
Europese samenwerking. Qua richting 
zijn er dus geen verschillen. 

De heer Schutte heeft vermoedelijk 
wel gelijk als hij verwacht dat de 
behandeling van het rapport-Spinelli 
helemaal moeilijk zal zijn, als dat al 
geldt voor het resultaat van het 
comité-Dooge. De Ministervan 
Buitenlandse Zaken kan daarop 

misschien ingaan. Ik vind dat echter 
voor de parlementen nog geen reden, 
het maar ter zijde te leggen. De 
parlementen beslissen echter natuur-
lijk zelf. 

Mijn stelling in de Eerste Kamer 
was, dat van het initiatief, dat in alle 
parlementen zal worden besproken, 
een gunstig effect op Europa kan 
uitgaan. 

De heer Schutte (GPV): Heeft de 
minister-president reden om te 
veronderstellen, dat het voorstel van . 
het comité kan worden gezien in het 
perspectief van het rapport-Spinelli of 
meent hij dat het voorlopig wel 
voldoende is, als de werkzaamheden 
van het comité, waarin ook de heer 
Van Eekelen zo actief is, zijn afgerond? 

Minister Lubbers: Om maar een 
waterscheiding aan te geven: de 
vraag is wat er binnen of buiten de 
Europese verdragen valt. Waar ligt de 
grens? Wij menen dat zelfs in het 
comité-Dooge het perspectief dat het 
niet uitgesloten is verder te gaan dan 
in de verdragen in stand moet worden 
gehouden. Misschien kan de Minister 
van Buitenlandse Zaken hierop straks 
verder ingaan. 

Wat is de formele positie van de 
heer Van Eekelen in het comité? De 
heer Van Eekelen kan natuurlijk zijn 
jas van Nederlandse staatssecretaris 
voor Europese zaken niet uittrekken. 
Wij hebben echter in de ministerraad 
afgesproken hem een ruime vrijheid 
te geven om zich daar zo coöperatief 
mogelijk op te stellen. Voor ons is dat 
relatief gemakkelijk. Ik meen dat 
hetgeen in het comité kan worden 
bereikt vanuit de Nederlandse 
aspiraties altijd weer een minimum 
zal zijn. Wij zouden eigenlijk verder 
willen gaan. Ik zie op dat punt geen 
enkel probleem. Ik behoef de heer 
Van Eekelen niet iedere keer te vragen 
of hij niet iets te vergaat. Het probleem 
is meer of het comité als geheel ver 
genoeg gaat. 

De heer Meijer (PvdA): Dat lijkt mij 
met de heer Van Eekelen ook niet het 
eerste probleem. Ik heb echter nog 
een vraag over de status van de 
commissie. Als ik het goed heb, 
worden de deelnemers aangewezen 
of voorgedragen door de regeringslei-
ders. De Nederlandse minister-presi-
dent heeft het nuttig geoordeeld, niet 
een hogeambtenaarvan zijn ministerie 
of dat van de Ministervan Buitenlandse 
Zaken te benoemen, maar hij heeft 
een verantwoordelijk lid van zijn 
kabinet rechtstreeks in de commissie 
gezet. Brengt deze daar standpunten 
van de Nederlandse regering naar 

voren of is hij, als ware het een vrije-
tijdactiviteit, mee aan het brainstor-
men, zodat hij later kan zeggen dat hij 
een bepaald idee er wel heeft geop-
perd, maar daar toch heel anders over 
denkt als hij dat achteraf nog eens 
moet beoordelen? Ik vind de verhou-
dingen niet zo helder. Misschien kan 
de minister-president die helderheid 
nu verschaffen. 

Minister Lubbers: Voor Europa is de 
heer Van Eekelen mijn persoonlijke 
vertegenwoordiger in het beraad. Zo 
wordt dat door alle landen opgevat. In 
de praktijk zal men zeggen - althans 
dat zeggen wij, maar wellicht geldt 
het ook voor andere landen - dat aan 
het eind van de rit wordt bekeken of 
het rapport overeenkomt met het 
standpunt van het Nederlandse 
kabinet. Het is natuurlijk duidelijk dat 
heer Van Eekelen geen standpunten 
zal uitdragen die haaks staan op het 
Nederlands beleid. Strikt formeel 
treedt hij echter op als vertegenwoor-
diger van de minister-president. 

De heer Meijer (PvdA): Ik vind dit een 
heel interessante mededeling, want ik 
wist niet dat wij binnen de verhoudin-
gen in de regering de mogelijkheid 
kenden dat een staatssecretaris 
optreedt als persoonlijk vertegenwoor-
diger van de minister-president. Van 
het Franse en Duitse staatshoofd 
kenden wij die formule wel, maar ik 
wist niet dat de Nederlandse minister-
president ook zo zou handelen. Hoe 
zit het eigenlijk met de richtlijnen en 
de staatsrechtelijke verantwoordelijk-
heden? Ik dacht dat een staatssecreta-
ris ook een eigen staatsrechtelijke 
verantwoordelijkheid had. In dat licht 
bezien, kan het toch niet dat een 
staatssecretaris namens de minister-
president in zo'n commissie zitting 
neemt, als was hij een van zijn 
ambtenaren? 

Minister Lubbers: De heer Van 
Eekelen zit in die commissie om 
vanuit zijn kennis en ervaring - met 
name waar het het Nederlands beleid 
betreft - een inbreng te leveren in de 
discussie over de toekomst van 
Europa. Het rapport dat uit die commis-
sie komt, wordt aan de Raad voorge-
legd ter beslissing. In de volgende 
bijeenkomst van de Raad zullen wij 
spreken over de daarbij te volgen 
procedure. Wat de uiteindelijke 
politieke verantwoordelijkheid betreft, 
ligt de zaak in dit geval simpel. 

In ons staatsrecht handelt een 
staatssecretaris altijd binnen de 
politieke verantwoordelijkheid van 
zijn minister, in dit geval de heer Van 
den Broek. Theoretisch was het 
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mogelijk geweest om een ander in die 
commissie zitting te laten nemen, 
maar in dit geval was dit juist een 
bijzonder praktische oplossing. 
Werkend als staatssecretaris voor 
Europese zaken onder de politieke 
verantwoordelijkheid van de Minister 
van Buitenlandse Zaken, is hiermee 
dit kanaal verzekerd. Als hij mij als 
minister-president niet in verlegenheid 
brengt, loopt het geheel goed rond. 

De heer Meijer (PvdA): Juist deze 
toelichting maakt dit voor mij tot een 
punt van discussie. Ik zou mij deze 
redenering kunnen voorstellen als de 
minister-president de heer Van 
Eekelen in dienst had genomen als 
staatssecretaris bij Algemene Zaken, 
zodat hij onder zijn competentie zou 
vallen. Wij krijgen nu de figuur dat 
een staatssecretaris met een eigen 
staatsrechtelijke verantwoordelijkheid 
in de sector waarop dit betrekking 
heeft, optreedt als persoonlijk verte-
genwoordiger van de minster-presi-
dent in een werkgroep die mede 
onder verantwoordelijkheid van de 
minister-president is samengesteld, 
waarbij hij handelt binnen de richtlij-
nen van de minister van Buitenlandse 
Zaken. 

Ik heb een geweldig vertrouwen in 
alle mogelijke vormen van samenspel, 
zolang men in hetzelfde gebouw zit. 
Als men in verschillende gebouwen 
zit, wil de beoordeling van de situatie 
nog wel eens uiteenlopen. De nu 
ontstane constructie is uitermate 
verwarrend. Was het, dit alles overzien-
de, niet beter geweest om - met alle 
waardering voor de kennis en capaci-
teiten van de heer Van Eekelen -
vanuit een oogpunt van staatsrechte-
lijke zuiverheid de minister-president 
niet te laten vertegenwoordigen door 
een ander lid van het kabinet? Bij mijn 
weten is deze constructie vrij uniek. Ik 
heb dit nog niet eerder gezien. 
Hiermee worden zeer veel vragen 
opgeworpen over de verantwoordelijk-
heden, zoals die binnen ons bestel 
liggen. 

Minister Lubbers: Wij kunnen hier 
natuurlijk lang over spreken, maar ik 
zal het kort proberen te houden. Nog 
eens: Van Eekelen en andere leden 
van de commissie sluiten geen 
akkoord af namens landen. Zij maken 
een rapport dat zij aan de Raad 
voorleggen. Op basis daarvan kunnen 
eventueel beslissingen worden 
genomen. Wij zouden voor deze 
functie ook een hoogleraar of een 
topambtenaar hebben kunnen vragen, 
maar het kan ook heel goed een 
bewindsman zijn. 

Over precies hetzelfde onderwerp 
heb ik een kort gesprek gehad met 
mijn Engelse collega, mevrouw 
Thatcher. Die heeft gezegd dat voor 
haar een uitstekende junior-minister 
het deed. Zij zag daar geen enkel 
probleem in. Ik zie er ook geen enkel 
probleem in. Ik denk dat de Nederland-
se staatsrechtelijke verhoudingen 
geen additioneel probleem opleveren. 
Puur in de optiek leveren zij een 
additioneel probleem op. Het buiten-
lands beleid, ook het Europees beleid, 
ressorteert bij ons namelijk onder de 
Minister van Buitenlandse Zaken. 

De Minister van Buitenlandse Zaken 
kan in zulke belangrijke zaken natuurlijk 
niet anders handelen dan in overeen-
stemming met het kabinetsbeleid. Dat 
is natuurlijk altijd zo, maar dan geldt 
dat expliciet. Ik zie dus geen spanning 
met de minister-president. Daarom 
vormt de formule waarmee wij 
akkoord gaan, geen enkel probleem. 
Die zou een probleem vormen als het 
comité-Dooge bepaalde bevoegdhe-
den zou hebben. Het heeft die echter 
niet. 

De heer Meijer (PvdA): Het gaat hier 
niet om de bevoegdheden van het 
comité. Het gaat om de bevoegdheden 
van ministers, de minister-president 
en staatssecretarissen. Neem nu het 
volgende geval. Staatssecretaris Van 
Eekelen dient, als uw vertegenwoordi-
ger, een notitie of een voorstel in bij 
de Commissie. Is hij daarvoor nu in 
dit parlement rechtstreeks op zijn 
staatsrechtelijke verantwoordelijkheid 
aanspreekbaar? 

Ik zeg: 'ja'. Hij handelt in zijn 
volledige verantwoordelijkheid. Hij is 
voor dat deeltje niet even buiten zijn 
staatsrechtelijke verantwoordelijkhe-
den gesteld. Hij handelt daar en is ten 
opzichte van het parlement volledig 
verantwoording verschuldigd voor 
zijn gehele doen en laten in die 
Commissie. Of zegt u dat dit niet zo is, 
dat men dan bij u, de minister-presi-
dent, moet zijn? Of zegt u dat men 
dan toch weer bij de minister van 
Buitenlandse Zaken moet zijn? U 
schept toch een volkomen onduidelijke 
situatie? 

Minister Lubbers: Nee, dat is onjuist. 
Ik zal dan een klein college staatsrecht 
geven. In die zin zijn staatssecretaris-
sen nooit politiek verantwoordelijk. 
De politieke verantwoordelijkheid ligt 
bij de ministers. Wat het buitenlands 
beleid betreft ligt die primair bij de 
Minister van Buitenlandse Zaken. 

De heer Meijer (PvdA): Wat hoor ik 
nu? Wij hebben deze week hier toch 
niet de heer Braks gehoord over de 
uitlatingen van de heer Ploeg? De 

staatssecretaris heeft in ons bestel 
voor zijn doen en laten tegenover het 
parlement een eigen verantwoordings-
plicht. Mijn vraag aan u is hoe die 
verantwoordingsplicht zich verhoudt 
met het persoonlijk vertegenwoordi-
gerschap van de heer Van Eekelen. 

Minister Lubbers: Uw voorbeeld is, als 
u het mij toestaat te zeggen, onzuiver. 
Als u het kabinet wilt aanspreken op 
zijn houding tegenover de Anne 
Frank-stichting en zijn opvattingen, valt 
dat onder Minister Brinkman. Dat is 
ook gebleken in het vervolg van deze 
zaak. Als u een gebrek aan homogeniteit 
in het kabinetsoptreden bespeurt, 
omdat verschillende standpunten 
worden ingenomen, is het goed 
gebruik dat de minister-president 
daarop kan worden aangesproken. 

Ten slotte kan de Kamer natuurlijk 
altijd beslissen om over een persoon-
lijk feit de verschijning van een 
bewindsman hier te vragen, omdat zij 
meent dat daarover tekst en uitleg 
moet worden gegeven. Dat gebeurt 
wel eens een enkele keer. De staatsse-
cretarissen in ons systeem zijn 
natuurlijk wel aanspreekbaar als 
staatssecretaris, maar de politieke 
consequenties - en daar gaat het 
uiteindelijk om - worden altijd 
gedragen door de minister. Bij hem 
ligt het keuzemoment. De staatssecre-
taris doet zijn werk binnen de politieke 
verantwoordelijkheid van de minister. 
De coördinatie in ons bestel loopt via 
de ministerraad 

De heer Van lersel (CDA): Als dit waar 
zou zijn, kan het dus nooit zo zijn dat 
een staatssecretaris aftreedt zonder 
dat de minister aftreedt. 

Minister Lubbers: Nee, andersom. Als 
de minister aftreedt, is er geen 
staatssecretaris meer. 

De heer Van lersel (CDA): Nee, dat is 
duidelijk. Als echter een staatssecreta-
ris, om welke reden dan ook, meent te 
moeten heengaan, is naar uw mening 
het staatsrechtelijke gevolg niet dat 
de minister zegt dat de staatssecretaris 
niet kan heengaan omdat hij de 
gevolgen draagt, of dat hij zegt dat hij 
ook heengaat? 

Minister Lubbers: Nee. Als een 
minister met een staatssecretaris in 
conflict komt, wat wel eens is voorge-
komen, kan het nooit zo zijn dat de 
minister heengaat en dat de staatsse-
cretaris blijft. 

De heer Van lersel (CDA): Dat is 
duidelijk. 

Minister Lubbers: Waarom? De 
minister heeft het laatste woord. Als 
de staatssecretaris het niet kan 
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dragen of naar het oordeel van zijn 
minister heeft gefaald, gaat de 
staatssecretaris. Dat is het punt. In 
een conflict dat er met de Kamer zou 
zijn over een bepaald beleidsonderdeel 
dat in de praktijk wordt uitgevoerd 
door de staatssecretaris, kan de 
minister geen neutrale positie inne-
men. De politieke verantwoordelijk-
heid blijft immers bij de minister 
berusten. De minister zal dan een 
standpunt moeten innemen. Dan 
volgt de rest van zelf. 

Ik zeg nogmaals dat het niet gaat 
om een afzonderlijke lijn. De lijn van 
de staatssecretaris loopt altijd via de 
minister. Dat blijkt ook uit het volgen-
de. Als een minister aftreedt, treedt 
ook de staatssecretaris af. Dat gaat 
automatisch. De minister kan dan niet 
zeggen dat de staatssecretaris rustig 
kan doorgaan wat diens deel betreft. 
Zo werkt het niet. 

De heer Schutte (GPV): Ik moet 
hieruit begrijpen dat de minister-pre-
sident een persoonlijk vertegenwoor-
diger zocht en dat hij in zijn omgeving 
iemand zag die hij daar heel geschikt 
voor achtte. Die persoon is toevallig 
Staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken. De minister-president heeft 
daarop gezegd: ik stel u aan als mijn 
persoonlijk vertegenwoordiger, en 
wel onbezoldigd, en u bent aan mij 
verantwoording verschuldigd. 

Als dat in grote lijnen het geval is, 
komt dat naar mijn mening op 
gespannen voet staan met de volledige 
parlementaire verantwoordelijkheid 
van de staatssecretaris via de Minister 
van Buitenlandse Zaken. De staatsse-
cretaris blijft immers in al zijn doen en 
laten staatssecretaris. Hij is bij wijze 
van spreken 24 uur per dag in dienst 
als staatssecretaris. Als hij er een 
onbezoldigde nevenfunctie bij krijgt, 
dan laat dat zijn verantwoordelijkheid 
als Staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken onverlet. 

Minister Lubbers: Ja, maar het 
probleem wordt niet groter door deze 
op zich zelf interessante discussie. In 
onze staatrechtelijke verhouding is 
het voeren van het buitenlands beleid 
voorbehouden aan de Minister van 
Buitenlandse Zaken. Toch treedt 
alweer een aantal jaren de minister-
president op in vergaderingen van de 
Europese Raad. Waarom eigenlijk? 
Dat is, omdat men op de een of 
andere manier tot de conclusie is 
gekomen dat de regeringsleiders een 
bijdrage zouden kunnen leveren aan 
de voortgang van werkzaamheden. 

Een enkele keer gebeurt dat ook, zoals 
nu in Dublin het geval was! Als men 
het helemaal op de keper beschouwd, 
kan men altijd de Minister van 
Buitenlandse Zaken aanspreken op 
hetgeen ik over het buitenlands beleid 
zeg. Is dat helder? 

De heer Schutte (GPV): Dat moeten 
wij dan maar blijven doen. Wij 
hebben weliswaar een premier, maar 
wij moeten toch de goede situatie 
behouden dat elke minister verant-
woordelijk is voor het beleid dat hem 
bij zijn benoeming is toegewezen, dus 
ook als het wordt uitgevoerd door de 
staatssecretaris van het desbetreffen-
de departement. 

Minister Lubbers: De materiële 
betekenis hiervan is dat mijn collega's 
die rond de tafel zitten, ervan mogen 
uitgaan dat de standpunten die daar 
door de heer Van Eekelen worden 
ingenomen, by and large - dus niet 
op ieder detail, maar toch in redelijk-
heid - stroken met de opvattingen die 
in Nederland bestaan en die ook door 
de minister-president worden gehul-
digd. Dat is de gedachtengang en zo 
werkt het ook in de andere landen. Er 
schuilt dus geen probleem in. 

Voorzitter! U ziet wat een geslaagde 
topconferentie hier nog allemaal kan 
opleveren! Er zijn verschillende 
punten aan de orde gesteld die 
betrekking hebben op de economie. Ik 
zal beginnen met de bijdrage van de 
heer Meijer. Na wat plussen genoemd 
te hebben, signaleerde hij nadrukkelijk 
een paar minnen. Ik bestrijd dat 
echter, en wel allereerst op het 
volgende punt. 

Vanuit de beleidsaanbevelingen en 
vanuit het gevoerde beleid is inder-
daad een zeker herstel - ik geef toe 
dat het een matig herstel is, maar het 
is toch een zeker herstel - op gang 
aan het komen. De kritiek van de 
geachte afgevaardigde de heer Meijer 
is nu dat wij niet gaan stimulerem nu 
dat herstel zich voordoet. Wij moeten 
daarbij echter vermelden dat de 
discussie eerder is gegaan over de 
vraag of het economisch beleid dat nu 
wordt gevoerd, wel tot een zeker 
herstel zal leiden. Dit hoort wellicht in 
een ander debat thuis. Dat is het 
eerste punt. 

Het tweede punt toont ons verschil 
van inzicht nog sterker aan. Ik geef 
daarvan een voorbeeld. Mijn interven-
ties op het gebied van het transport 
en de technologie zie ik niet als iets 
wat losgekoppeld kan worden van het 
vraagstuk van de werkgelegenheid. 
Het is juist mijn overtuiging dat wij op 
verschillende terreinen in Europa nog 

te kort schieten in de benutting van de 
mogelijkheden die het ene Europa 
biedt en die bij het wèl benutten 
gunstig kunnen zijn voor groei en 
werkgelegenheid. 

Vooral als je dat vergelijkt met de 
situatie in de Verenigde Staten en 
Japan komt dat op een frappante 
wijze naar voren. De vergelijkende 
studie geeft dat ook aan. Het proberen 
te werken aan een technologische 
gemeenschap is dus niet iets wat 
naast het werkgelegenheidsvraagstuk 
staat, maar is er juist een onderdeel 
van. 

Dan heeft de geachte afgevaardigde 
de heer Van lersel mij iets gevraagd 
over wat ik noem: het jaar van de 
interne markt. Mijn desbetreffende 
interventie had betrekking op het 
- helaas niet aanvaarde - voorstel om 
nu eens een jaar lang bij de minister-
raden betreffende de interne markt af 
te zien van het unanimiteitsvereiste 
en een beslissing te nemen als we het 
er in een zekere meerderheid over 
eens zijn. Je kunt er dan nog over 
praten, welke die meerderheid zou 
moeten zijn. Het betreft dan het 
onderdeel van de normen en standaar-
den: dit is een essentieel onderdeel 
om te komen tot een krachtiger 
Europa op het gebied van de techno-
logie. 

Het tweede element waarover een 
vraag is gesteld, betreft de mededin-
ging. De geachte afgevaardigde de 
heer Schutte vroeg of het gebruik van 
het begrip 'zinvolle kartels' niet in 
strijd is met de GATT-afspraken. Het 
antwoord daarop is: neen. Er moet 
hier sprake zijn van een misverstand. 
De GATT-afspraken hebben betrekking 
op de handelspolitiek. De mededin-
gingspolitiek is een ander vraagstuk: 
dit betreft de afweging die je steeds 
moet maken of samenbundeling van 
ondernemingen niet tot de veel macht 
leidt met slechte effecten op het 
functioneren op de economie ener-
zijds, en of die samenwerking nu juist 
geen bijdrage vormt aan de Gemeen-
schap als sameleving anderzijds. Dat 
is het mededingingsbeleid. In het 
kader van dit mededingingsbeleid is 
sprake van een zekere convergentie in 
Europa: het groeit naar elkaar toe, zij 
het dat hier en daar nog verschillen 
zijn. Er doen zich nu vragen voor, hoe 
je een en ander moet zien. 

Mijn indruk is dat er toch een beetje 
beweging in zit bij de Europese 
Commissie en dat men de neiging 
heeft, althans wat betreft de samen-
werking op researchgebied, om 
inderdaad de regel te gaan volgen, 
die ik daar heb aanbevolen. In geval 
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van twijfel geeft het argument 'bouw 
Europese technologische kracht op' 
de doorslag boven de angst voor het 
gevaar voor de mededinging. 

Als u het mij toestaat, Voorzitter, wil 
ik daar nog de volgende simpele 
argumentatie onder schuiven, die ik in 
Dublin niet heb gegeven. Op dit soort 
terreinen moet je eigenlijk spreken 
van één wereldmarkt. Je moet dan 
het mededingingsvraagstuk niet eng 
betrokken op één land en zelfs niet op 
de Europese Gemeenschap. 

Je kunt namelijk niet zonder meer 
zeggen dat een zinvol kartel - een 
samenwerking die heel Europa 
bestrijkt - in strijd is met de werking 
van de markt. Dat zou het zijn als 
Europa de wereld was, maar als er 
daarnaast machtige Amerikaanse en 
Japanse ondernemingen zijn, dan 
hoef je daar niet zo beducht voor te 
zijn. Dat is mijn stelling. Wij maken 
naar mijn mening nog wel eens de 
denkfout, het mededingingsbeleid als 
het ware vanuit een te kleine eenheid 
te beoordelen. Dit betreft derhalve het 
tweede, niet onbelangrijke, punt. 

Gevraagd is, of Europese onderne-
mingen de overheidsaankopen 
aankunnen. Wel, niet altijd natuurlijk. 
Er zijn immers hier sommige techno-
logieën niet of onvoldoende beschik-
baar. Op zich zelf kan de vraag echter 
positief beantwoord worden. Voor mij 
is het principieel politieke punt 
gelegen in het volgende. Ik zou het 
eenvoudigweg niet kunnen begrijpen, 
als wij de weg zouden volgen die 
sommigen lijken voor te staan, 
namelijk dat wi j ervan zouden uitgaan 
dat het toch niets wordt in Europa en 
ons er toe zouden beperken om ten 
behoeve van een enkele onderneming 
een koppeling met de Verenigde 
Staten of Japan tot stand te brengen. 
Ik vind dit een vorm van defaitisme, 
waaraan ik mij niet zou willen overle-
veren. Het is niettemin het risico, dat 
er hier en daar een beetje in zit. Dat 
blijkt ook uit die uitlatingen. 

De heer Van lersel (CDA): Voorzitter! 
De minister-president is hier wel 
grensverleggend bezig. Ik ben het 
overigens volkomen met hem eens. 
Het traditionele Nederlandse stand-
punt is echter altijd geweest, dat 
Nederland een open land is, niet 
alleen ten opzichte van Europa, maar 
ook ten opzichte van de wereld; dat 
met name Amerika voor ons dezelfde 
markt vormt als Europa, en dat we 
daar samenwerking moeten zoeken, 
waar we het maar kunnen krijgen. 

Als de minister-president nu zegt, 
dat Europa voor hem prioritair is en 

dat hij het een vorm van defaitisme 
vindt - ik ben dit overigens met hem 
eens - om te zeggen: we moeten 
maar volstaan met te kijken wat we 
uit Japan en de Verenigde Staten hier 
kunnen halen en hoe wij de samenwer-
king met deze landen kunnen optuigen, 
omdat voor Nederland de wereldmarkt 
daar gelegen is, dan constateer ik dat 
er te dien aanzien sprake is van een 
verschuiving naar een wat Europeser 
standpunt, ten opzichte van het in het 
verleden ingenomen standpunt. 

Minister Lubbers: Dat is juist. Ik wi l er 
twee aanvullende opmerkingen bij 
maken. Ik heb er in de interventie - u 
heeft dit kunnen lezen - voor gepleit 
dat ook die ondernemingen hier 
toegang hebben tot levering in het 
kader van overheidsaankopen, die 
samenwerken met Japanners of 
Amerikanen. 

Ik voel dus niets voor een soort 
exclusieve Europese onderneming. Er 
is een eigen organisatie en aanpak 
nodig omdat er andere factoren zijn, 
buiten de technologiezelve, die de 
Verenigde Staten en Japan al een 
voorsprong geven. Ik heb dat punt in 
de interventie ook heel kort aangeduid. 
Het betreft het commerciële concept 
van Japan met zijn thuis- en uitmark-
ten. Er is in Japan sprake van een 
vanzelfsprekendheid om commerciële 
strategieën te koppelen, en wel via 
MITI. Wat Amerika betreft kan gezegd 
worden dat daar een traditie is van 
een technologisch machtig Pentagon, 
dat enorme impulsen kan geven via 
programma's en dat dan ook gecoör-
dineerd doet. Dan moet je je afvragen 
wat Europa op dat punt doet. Er moet 
dus sprake zijn van een verdere 
ontwikkeling. 

De heer Van lersel vroeg nog hoe 
dat zich nu verhoudt tot de Verlaging 
in het ESPRIT-programma van 100 
naar 95. hij zei zelf al dat veel van wat 
ik daar heb voorgesteld weinig net 
geld heeft te maken, maar met het 
organiseren van de krachten. Deze 
bescheiden bijstelling in het kader van 
een totale budgetdiscipline is inmid-
dels al weer geredresseerd in overleg 
met het Parlement. 

Ik sta daar dus niet al te lang bij stil. 
Ik wil in ieder geval de indruk wegne-
men, dat het belangrijkste element 
door de budgetten die men hiervoor 
ter beschikking stelt, wordt gevormd. 
Ik vind het juist zo frusterend dat wi j 
de bedragen wel op kunnen voeren 
- die zijn overigens in Europa voor R, 
en D, niet zo laag - maar dat de 
effectiviteit van de aanwending van 
die bedragen zo gering is vanwege de 
genoemde oorzaken in mijn interven-
tie. 

Er is gevraagd of Nederland dan 
zelf niet hopeloos achterblijft met 
betrekking tot R, en D-uitgaven. Neen, 
dat bestrijd ik. Nederland is op één 
punt inderdaad zwak, daar zit echter 
ook een politieke keuze achter 
- namelijk de research voor de 
defensie. Als men de desbetreffende 
kolom apart zet, zal men zien dat 
Nederland geen zwak researchland is. 

De heer Van lersel (CDA): Er zit wat 
betreft ESPRIT toch nog een kier. De 
minister-president zegt terecht dat de 
organisatie van R, en D, op zich zelf 
geen geld behoeft te kosten. Ik heb 
gezegd dat één van de redenen 
waarom men in toenemende mate tot 
bilaterale samenwerking komt, onder 
andere gelegen is in de organisatie 
via ESPRIT. Mijns inziens is er nu 
sprake van een tegenstelling; de 
Minister van Financiën zegt dat de 
begrotingsdiscipline tot het uiterste 
gehandhaafd moet worden; de 
minister-president zegt in een krachti-
ge interventie in de Raad dat de R. en 
D."Samenwerking bevorderd moet 
worden, terwijl het kabinet in totaliteit 
zodanig de voorkeur geeft aan de 
begrotingsdisicipline, dat de gelden 
voor ESPRIT verminderen. 

Minister Lubbers: De heer Van lersel 
en ik zijn het erover eens dat het gaat 
om een brede aanpak. Binnen die 
brede aanpak behoren natuurlijk ook 
budgettaire middelen en dus ook 
programma's in het kader van 
ESPRIT. Men moet buitengewoon 
voorzichtig zijn als er sprake is van 
budgetdiscipline, wanneer men 
daarop wil korten. Daarover zijn wij 
het eens. In het 'give and take' met 
het Europees Parlement zijn wi j 
inmiddels weer terug op 100 MECU, 
met vastleggingskredieten voor f229 
min. Daaruit blijkt gewoon al - op een 
aantal punten is die overeenstemming 
er niet - dat de kier buitengewoon 
smal is. 

Het staalprobleem is ook aan de 
orde gesteld. De heer Kohl heeft in 
Washington voor Europa een krachtig 
pleidooi gehouden met betrekking tot 
dat punt. De heer Kohl heeft ons dat 
ook gemeld. Wij hebben dus niet al te 
lang stilgestaan bij de vraag wat wij 
nu moeten doen. Je kan natuurlijk 
allerlei politieke uitspraken hierover 
doen. Als de wiedeweerga moet 
hierover onderhandeld worden. Naar 
mijn oordeel zijn de unilaterale 
Amerikaanse maatregelen op dit punt 
onaanvaardbaar. Daar wil ik geen 
enkele twijfel over laten bestaan. 

Men kan dan natuurlijk vragen: wat 
doe je daar nu mee? Welnu, je kunt 
moeilijk de handel met de Verenigde 
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Staten opbreken. De Amerikaanse 
administratie is in het gesprek met 
Kohl op dit punt ingegaan. 

Er is gezegd: wij kunnen dagen 
praten over de vraag wie gelijk heeft 
maar als u het zo stelt - Kohl heeft het 
ook onaanvaardbaar genoemd - zijn 
wij bereid met elkaar te gaan spreken. 

De heer Meijer (PvdA): Worden in de 
tussentijd de aangekondigde maatre-
gelen opgeschort? 

Minister Lubbers: Ik dacht van niet. 
Dat geeft het gesprek een nog grotere 
urgentie. 

De heer Meijer (PvdA): U zegt 'ik 
dacht van niet' maar het gaat hier wel 
om een uiterst belangrijke zaak. 

Minister Lubbers: Voor zover mijn 
informatie strekt, worden de maatre-
gelen niet opgeschort. Ik sluit echter 
niet uit dat er voortdurend contact 
over is, of dat heden of gisteren al 
weer iets is gebeurd op dit terrein. 
Voor zover ik weet is het evenwel niet 
gebeurd. 

De heer Meijer (PvdA): Zou het in 
deze ernstige situatie niet op de weg 
van de regeringsleiders hebben 
gelegen om in ieder geval publiekelijk 
te pleiten voor opschorting van de 
maatregelen in afwachting van de 
nieuwe onderhandelingen? Wat u nu 
meedeelt vind ik al een heel positief 
gegeven. Ik had het gemist in de 
publiciteit. Het had ten minste op de 
weg van de regeringsleiders gelegen 
ruimte te scheppen. In welke situatie 
wordt er nu onderhandeld? De 
grenzen zijn gesloten. 

Minister Lubbers: Ik ga er niet op in. 
Daarvoor heb ik op dit moment 
onvoldoende argumenten. Ik heb ook 
hei dossier niet. 

Ik wil nog een principiële opmerking 
maken over de verhouding tot het 
parlement. Mij valt op dat kennelijk de 
gedachte leeft alsof onze afspraken 
over budgettaire discipline in strijd 
zouden zijn met de bevoegdheden 
van het parlement. Ik wil daarop 
graag mijn visie geven. Mijns inziens 
is er geen sprake van strijdigheid. 
Misschien wil de minister van Buiten-
landse Zaken er nog specifiek op 
ingaan. Er is in ieder geval geen 
strijdigheid met datgene wat op 
papier staat. 

Op een ander punt voelde ik wel 
een zekere spanning voor de top in 
Dublin. Welk bezwaar is er nu tegen 
om aan het begin van de rit - iemand 
moet het initiatief nemen bij begro-
tingsvoorstellen;dat is nationaal ook 
zo - reeds overleg te voeren met het 

parlement? Waarom zou je het 
parlement helemaal buiten de 
procedure en de gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid, uiteraard 
binnen de mantel van de Europese 
verdragen, moeten sluiten? 

De Belgische Ministervan Buiten-
landse Zaken, de heer Tindemans 
heeft zich hiervoor, zich opwerpend 
als pro-parlementman, zeer druk 
gemaakt in voorbereidende vergade-
ringen. Voor ons is dit aanleiding 
geweest om het in het Beneluxoverleg 
goed met de Belgen door te praten. 
Daaruit is een gemeenschappelijke 
aanpak voortgevloeid, die is terug te 
vinden in de conclusies. Er zijn 
toevoegingen gedaan. De Minister 
Van den Broek en Tindemans hebben 
zich daarvoor sterk gemaakt bij de 
collega's en dat heeft effect gehad. 
Zou dat niet zijn gebeurd, dan zou 
Nederland dwars zijn gaan liggen wat 
betreft de budgettaire richtlijn, niet op 
het stuk van de inhoud maar op grond 
van het feit, dat er kennelijk onvoldoen-
de bereidheid tot overleg en samen-
spraak met het Europese Parlement 
was. Ik meen dat het nu op een heel 
goede manier is gedaan. 

In de loop der jaren - misschien zit 
daar een deel van het probleem -
heeft men over en weer de neiging 
gehad - het gaat niet aan, het Europese 
Parlement daarvan alleen de schuld te 
geven - een loopje te nemen met 
onze eigen verdragen, althans met de 
ruimte die daarin is voorzien. Men zei 
geregeld: wij gaan wat verder. Dat is 
echter geen goed democratisch 
uitgangspunt. 

Ik wil er geen twijfel over laten 
bestaan, dat bij het effectueren, niet 
formeel maar materieel, van de 
begrotingskant voor de komende 
jaren - ik acht dat zeer belangrijk 
- goede verhoudingen met het 
parlement wezenlijk zijn. Ik voorzie 
zeer moeilijke discussies op dat 
terrein. Ik hoop dat wij vanuit de 
verschillende geledingen in Nederland 
daarop goede invloed kunnen uitoefe-
nen. 

Hierbij zou ik het willen laten, Voorzit-
ter! 

De heer Van lersel (CDA): Wat is de 
follow-up van de interventie die de 
minister-president ons over de 
technologie heeft toegezonden? 

Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! In formele zin zijn dat de 
voorstellen van de Commissie, het 
actieplan. Materieel gezien beraden 
collega Van der Broek en ik ons erop, 
hoe wij dit praktisch kunnen inbrengen 
bij de straks hiervoor verantwoordelij-
ke Europese commissaris en de 

voorzitter van de Commissie. Het is 
niet de bedoeling, dat wij zelf een stuk 
gaan schrijven. Wat wij op dit punt te 
brengen hebben, staat hier heel 
precies op papier. Wij moeten nu 
verder de lijn van de Commissie 
volgen, want zo hoort het in Europa te 
gaan. 

D 
Minister Van den Broek: Mijnheer de 
Voorzitter! Na de voorgaande gedach-
tenwisseling kan ik betrekkelijk 
beknopt zijn. 

Er is mij gevraagd iets over het 
tijdschema voor de toetreding te 
zeggen. Voor die toetreding geldt nog 
steeds als streefdatum 1 januari 1986. 
Vanaf die datum moeten wij dan 
terugrekenen. Daaraan gaat vooraf de 
ratificatie door alle nationale parle-
menten van de toetredingsakkoorden. 
De daarmee gemoeide tijd kan per 
lidstaat verschillen. Nu de heer Meijer 
ons daarvoor zo'n gerede aanleiding 
biedt, zou ik in ieder geval al een 
beroep willen doen op u, Voorzitter, 
en het parlement om op het moment 
dat de toetredingswet voor de 
goedkeuringsakkoorden hier wordt 
behandeld, waar mogelijk medewer-
king te verlenen om dit een zo 
spoedig mogelijk verloop te doen 
hebben. 

Mijn schatting zou zijn, alhoewel ik 
niet degene ben die een dergelijke 
schatting behoort te geven, dat gezien 
de problematiek, het toch mogelijk 
moet zijn met de Staten-Generaal 
binnen een maand of acht, negen die 
procedure af te werken. Daarop hoop 
ik. Wij zijn natuurlijk afhankelijk van 
uw medewerking op dat punt, zoals 
wij ons zeer goed realiseren. Dit 
betekent in ieder geval, dat als ook 
andere lid-staten kans zien, binnen 
een dergelijk tijdsverloop de ratificatie 
te voltooien, begin volgend jaar - laat 
men mij niet vastprikken op één of 
twee weken - de toetredingsonderhan-
delingen tussen de Gemeenschap en 
Spanje en Portugal dienen te worden 
afgerond. 

Wat is nu het perspectief? We 
hebben, zoals gezegd, op een aantal 
belangrijke onderdelen de gemeen-
schapspositie gedefinieerd. Dat is in 
feite de doorbraak van Dublin. Dan 
blijven nog over te definiëren, ook als 
gemeenschapspositie, een aantal 
overigens minder gecompliceerde 
dossiers, die wel dienen te worden 
behandeld, zoals het dossier sociale 
zaken, met wel een enkel vervelend 
onderdeel daarin zoals de hele 
kinderbijslagproblematiek. Verder 
blijft over een aantal institutionele 
vraagstukken, waaronder dat van het 
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aantal Europese parlementszetels, dat 
aan de toetreders wordt toegewezen. 

Ook noem ik de verhouding tussen 
Spanje en Portugal zelve als toekom-
stige toetreders, met name ook in de 
overgangsperiode. De Gemeenschap 
dient daarover haar positie nog te 
bepalen, maar ik verwacht niet, dat dit 
onoverkomelijke moeilijkheden geeft. 
Op het totale dossier dient de reactie 
van Spanje en Portugal te worden 
afgewacht, waaruit weer volgt, 
hoeveel heronderhandelingen en 
eventueel aanpassingen van gemeen-
schapsstandpunten noodzakelijk 
blijken te zijn. 

Uit dit alles blijkt wel, dat de tijd 
kort blijft en de druk groot is. Onze 
grootste zorg betrof natuurlijk het 
landbouwdossier. Nu hiermee in ieder 
geval voortgang is gemaakt, hoop ik, 
dat het tijdschema haalbaar zal blijken 
te zijn. In ieder geval zullen wij ons 
inspannen om waar mogelijk aan het 
bereiken van het tijdschema een 
bijdrage te leveren. 

Mij is gevraagd hoe het zit met de 
uitspraken die de minister-president 
na afloop van de Europese Raad en 
ikzelf hebben gedaan over aard en 
karakter van de Griekse reserve bij de 
toetreding, waarbij het de schijn had, 
dat de minister-president zich over de 
mogelijkheid, die Griekse reserve op 
te heffen optimistischer heeft uitgela-
ten dan ik zelf. 

De minister-president heeft zijn 
uitspraken gebaseerd op de conclusies 
van de Europese Raad. Ik heb dat 
gedaan op basis van de conclusies 
van de vergadering van Ministers van 
Buitenlandse Zaken, die na de 
Europese Raad is gehouden. Die had 
geen andere bedoeling dan de tijdens 
de Top getrokken conclusies nader te 
formaliseren en het formele mandaat 
vast te stellen voor de Europese 
Commissie ter zake van de toetredings-
onderhandelingen. In die vergadering 
was niet de Griekse Minister van 
Buitenlandse Zaken aanwezig, maar 
een onderminister, die in feite de 
conclusies van de Europese Top zelf 
aanvocht. 

Dat is een betrekkelijk merkwaar-
dige, zo niet een schizofrene gang van 
zaken. Die vergadering van de 
Ministers van Buitenlandse Zaken is 
besloten met de opmerking van de 
voorzitter, dat de conclusies van de 
Europese Raad alsnog waren geforma-
liseerd. Commissaris Natali, belast 
met toetredingsonderhandelingen, 
onderschreef de conclusies van de 
Europese Raad en voelde zich voldoen-
de gemandateerd voor voortzetting 
van de onderhandelingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Zo gaat dat 
wel eens in de politiek. 

De heer Schutte (GPV): Die ondermi-
nister maakt toch geen deel uit van 
het comité-Dooge? 

Minister Van den Broek: Voor zover ik 
weet, niet. Ik kan zelfs niet meedelen, 
hoe daar op grond van de Griekse 
constitutie de staatsrechtelijke 
verhoudingen zijn geregeld. Ik heb 
vanuit de bij ons gebruikelijke verhou-
dingen het tijdens de vergadering van 
de Ministers van Buitenlandse Zaken 
opportuun geacht om de Voorzitter 
voor te stellen, de Griekse onderminis-
ter terug te sturen naar zijn premier 
om nog eens even te verifiëren, welke 
conclusies in de ogen van de Griekse 
premier waren getrokken. Helaas 
heeft die missie geen nadere helder-
heid kunnen verschaffen. Wij zijn wat 
in die schemertoestand blijven zitten. 

Ben ik pessimistisch over het 
handhaven van de Griekse blokkade 
ter zake van de toetreding? Ik deel het 
optimisme van de minister-president. 
Wanneer de toetredingsonderhande-
lingen zullen zijn afgerond en het er 
werkelijk om gaat tot ratificatie over te 
gaan, is politiek gesproken, geen 
enkel land van de gemeenschap in 
staat de toetreding van Spanje en 
Portugal tegen te houden. De weg 
naar toetreding kan nog de nodige 
moeilijkheden opleveren, wanneer 
alsnog wordt geprobeerd gemeen-
schapsstandpunten, geformaliseerd 
tijdens de Europese Raad, over 
toetreding - ik spreek dan over 
wijndossiers, visdossiers -open te 
breken. Wij zullen ons daartegen 
verzetten. Ik ben ervan overtuigd, dat 
negen lid-staten zich hiertegen zullen 
verzetten. 

Dit laat onverlet de taxatie van ons 
ten aanzien van het al dan niet 
gerechtvaardigd zijn van bepaalde 
Griekse wensen op het punt van de 
mediterrane programma's. Enig 
pessimisme heb ik hier wel. De 
minister-president heeft gezegd, dat 
de verwachtingen, die door de 
Commissie-voorstellen op dit punt 
zijn gewekt, wel buitengewoon groot 
zijn. Wij zijn bij benadering niet in 
staat die verwachtingen - 6,5 miljard 
rekeneenheden in zes jaar - te 
honoreren. Hier ligt derhalve een 
groot probleem. 

De heer Schutte heeft gevraagd, of 
de doorbraak op het gebied van de 
wijn nu ook betekent, dat wij ons 
kunnen gaan verheugen in minder 
wijnoverschotten. De uitvoering van 
de voorgestelde maatregelen is een 
eerste verantwoordelijkheid van de 
lid-staten zelf. Zo staat het ook in het 

communiqué. Verder is uitgewerkt, 
hoe per gebied moet worden vastge-
steld, welke beperkingen men zich 
daar dient op te leggen en hoe de 
overschotten en de produktiebeper-
king over de diverse regio's in de 
Gemeenschap zullen worden ver-
deeld. Hieraan is dan nog toegevoegd, 
dat de produktie zal worden ontmoe-
digd door het geven van rooipremies 
voor wijnstruiken en het verder 
beperken van herbeplantingsrechten. 

Net zo goed als wij uiteindelijk de 
werkelijke resultaten van de besluiten 
voor de zuivel budgettair nog moeten 
zien opdoemen, zal het ook enige tijd 
duren voordat de budgettaire gevolgen 
van de beperkingen op de wijnproduk-
tie doorwerken. In ieder geval is een 
heel belangrijke stap gezet, die in het 
kader van de herstructurering van de 
landbouw ook meer evenwicht brengt 
in het totale patroon, aangezien tot 
dusver zeer zwaar de noordelijke 
produkten en vooral de zuivel aan 
deze herstructurering een bijdrage 
leverden. Nu wordt ook van de kant 
van de zuidelijke produkten, daar 
waar het om de wijn gaat, een 
bijdrage gevraagd. Wij verwachten en 
hopen dat deze ook wordt geleverd. 

Ik heb kennis genomen van de 
uitspraak van de heer Meijer, die mij 
misschien tijdens onze eerder gehou-
den vergaderingen is ontgaan. Hij zei 
dat voor de PvdA medewerking aan 
de uitbreiding van eigen middelen tot 
1,4% wordt gekoppeld aan de toetre-
ding van Spanje en Portugal. Ik heb 
materieel met deze uitspraak niet veel 
moeite, omdat wij er ook van uit zijn 
gegaan dat op het moment van de 
toetreding in ieder geval het plafond 
van 1 % zou worden overschreden en 
dat het dus niet anders kon zijn dan 
dat een uitbreiding van de eigen 
middelen werd gekoppeld aan de 
toetreding. Intussen hebben wij de 
situatie gekregen, waarover de heer 
Meijer tijdens eerder gehouden 
overleg vaak interessant heeft 
geïntervenieerd en waarin wij consta-
teren dat wij in feite in 1984 tegen het 
plafond aan zitten en zelfs nationale 
bijdragen van de lid-staten moeten 
vragen om de begroting voor 1984, 
laat staan 1985, volledig gedekt te 
krijgen. 

Bij ons vorige overleg heeft de heer 
Meijer zich uitdrukkelijk afgevraagd, 
wat er zou overblijven voor de 
verdere integratie van Europa, voor 
de intensivering van de Europese 
samenwerking en meer in het bijzon-
der voor nieuw beleid, zeker op het 
moment dat de toetreding zou 
plaatsvinden, want dan zou er 
nauwelijks ruimte zijn voor nieuw 

Tweede Kamer 
6 december 1984 Europese Raad Dublin 2169 



Van den Broek 

beleid. Tegen die achtergrond is het 
opmerkelijk, dat de heer Meijer nu de 
uitbreiding van eigen middelen 
koppelt aan de toetreding. Ik begrijp 
dat niet helemaal. 

De heer Meijer (PvdA): Nu zegt de 
minister iets, wat niet zo kan. 

Minister Van den Broek: Gelukkig! 

De heer Meijer (PvdA): Hij zal weten 
dat ik het laatste jaar bij elke discussie 
die wij over dit onderwerp hebben 
gehad hem steeds heb gevraagd of hij 
ervan overtuigd was, dat de verhoging 
van de eigen middelen voldoende 
was voor nieuw beleid en voor de 
toetreding. Ik heb hem ook gevraagd 
of hij zo'n financiële discipline had 
over de landbouwuitgaven, dat de 
voortgang daarvan niet de ruimte van 
0,4% helemaal gaat opslorpen. 

Ik heb bij die gelegenheid - men 
kan de Handelingen erop nalezen - de 
koppeling met de instemming van de 
doorbreking van het plafond van 1 % 
en de toetreding gelegd. Dit kan voor 
de minister niet nieuw zijn. Ik ben 
vorige week opmerkzaam geworden, 
toen ik de minister een toelichting 
hoorde geven over hoe het ongeveer 
zou lopen met de verhoging van de 
eigen middelen en welke problemen 
er op ons afkomen. 

Ik vrees heel ernstig dat de 1,4% 
niet voldoende zal zijn voor de drie 
zaken die op ons afkomen. De land-
bouwfinanciering die zal doordende-
ren hebben de ministers van Financiën 
te zamen met de Ministers van 
Landbouw niet onder controle. Voorts 
hebben wi j te maken met het nieuwe 
beleid, waarvoor de minister-president 
een warm pleidooi heeft gehouden en 
met de toetreding van Spanje en 
Portugal. Er valt iets tussen wal en 
schip. Vandaar dat wij de koppeling 
tussen toetreding en verhoging van 
eigen middelen vandaag weer hebben 
gelegd. 

Minister Van den Broek: Ik weet niet 
of het een geruststelling is voor de 
heer Meijer, als ik zeg dat hij hiermee 
woordelijk het standpunt van de 
Duitse bondskanselier uitdraagt. Dit 
maakt het beslist geen minder 
respectabel standpunt. 

De heer Meijer (PvdA): Dat moet u 
aan het denken zetten. 

Minister Van den Broek: Ik wil erop 
wijzen, dat wi j in 1984 en 1985, 
voordat de toetreding in 1986 is 
voorzien, al grote budgettaire proble-
men zullen hebben. Wij weten dat de 
fractie van de PvdA desalniettemin 

zeer gespitst is op een intensievere 
Europese samenwerking en ook weet 
dat dit extra geldmidden vergt. Zij 
weet van mij, dat ik de mogelijkheid 
niet uitsluit dat wij voor de verruiming 
van de eigen middelen een voorstel 
ter tafel zullen zien verschijnen om 
een en ander voor 1 januari 1986 
daadwerkelijk te effectueren. Wij 
hebben toen gesproken over oktober 
1985. Wij zullen elkaar overigens nog 
vaak genoeg ontmoeten vóór de 
daadwerkelijke uitbreiding van eigen 
middelen aan de orde is. Wij kunnen 
daarover dan verder discussiëren. 

Wat betreft de mediterrane program-
ma's is de minister-president vrij 
volledig geweest. Ik ga daaraan nu 
verder voorbij en wil nog enkele 
opmerkingen maken over het comité-
Dooge. 

Aangekondigd is, dat het rapport 
van dit comité voor publikatie wordt 
vrijgegeven. Ik heb vanochtend nog 
de aanbiedingsbrief ondertekend, 
waarbij het rapport aan de Kamer 
wordt toegezonden. Ik wijs er nog 
eens op dat het hier gaat om een 
tussenstandsrapportage en dat het 
comité is gevraagd, de eindrapportage 
gereed te hebben vóór de Europese 
Raad van maart. 

Er kan dan een eerste voorbespre-
king plaatsvinden, terwijl de zaak 
meer ten principale tijdens de Europe-
se Raad van juni 1985 aan de orde kan 
komen. Het is zelfs wat indringender 
geformuleerd: het rapport zal dan 
substantieel worden besproken. Een 
belangrijk gedeelte van de Europese 
Raad van juni 1985 zal hieraan 
worden besteed. 

De heer Schutte (GPV): Moet ik uit 
deze opmerking afleiden dat er nu een 
toezending komt zonder enig commen-
taar van de regering? 

Minister Van den Broek: Dat lijkt mij 
juist. Deze vraag hebben wij ons 
overigens niet pertinent gesteld. Ik 
ben ervan uitgegaan dat een regerings-
commentaar op dit moment nauwelijks 
aan de orde kan zijn, aangezien ook 
op de Europese Raad is besloten om 
hiervan kennis te nemen. De warme 
woorden, die aan het rapport zijn 
gewijd, zijn niet in de laatste plaats 
opgenomen op het indringende 
verzoek van de Nederlandse delegatie. 
Wij moeten nu de eindrapportage 
afwachten. 

Nu is het mogelijk dat de Kamer 
van oordeel is, dat er over het tussen-
rapport overleg moet worden gevoerd. 
Mijnheer de Voorzitter! ik sluit hier 
uit, dat dit overleg mogelijk is - ik ben 
niet in de positie om dit uit te sluiten -

maar ik moet toch even wijzen op het 
bijzondere karakter van dit rapport en 
de discussie, die heeft plaatsgevon-
den over de samenstelling van de 
commissie. Ik kan mij overigens best 
een discussie voorstellen in het kader 
van de vraag: hoe ziet men op 
langere termijn de toekomst van 
Europa en haar instellingen? Daarover 
is werkelijk wel het een en ander te 
zeggen. Wat in het tussenrapport 
wordt aangegeven, heeft in elk geval 
bij de Nederlandse regering zóveel 
belangstelling gewekt, dat zij een en 
ander tot uitdrukking wilde brengen in 
het communiqué. Zij is ook vast van 
plan, op dit punt voortgang te bevor-
deren. 

Met betrekking tot de relatie tussen 
het Dooge-rapport en het Spinelli-
initiatief is duidelijk dat het laatste een 
parlementair initiatief is. Dat rapport 
wordt ook ons parlement toegezonden 
en wi j hebben een tijdschema afge-
sproken, dat vermeldt wanneer de 
Nederlandse reactie zal worden 
gegeven. Het lijkt ons correct, dat 
éérst het Nederlandse parlement, dat 
daartoe door een zusterparlement 
wordt uitgenodigd, een reactie geeft. 

De heer Engwirda (D'66): Ik heb het 
Dooge-rapport al gezien omdat het 
blijkbaar als Europedocument is 
afgedrukt. Mij is opgevallen, dat er 
een groot aantal reserveringen is van 
een mijnheer met een moeilijke 
Griekse naam. De heer Van Eekelen 
wordt in dit verband nauwelijks 
opgevoerd. Ook als ik afzie van de 
vraag, van wie de heer Van Eekelen 
nu de persoonlijke vertegenwoordiger 
is, moet ik concluderen dat de 
regering materieel akkoord gaat met 
het rapport. Hij heeft geen reserverin-
gen gemaakt. 

Minister Van den Broek: Ik draag 
natuurlijk kennis van de inhoud van 
het rapport en op grond van mijn 
eigen verantwoordelijkheid voor het 
buitenlandse beleid kan ik zeggen dat 
dit rapport een waardevol uitgangs-
punt vormt voor verdere discussie. Ik 
kan er geen slotconclusies aan 
verbinden omdat daartoe een interim-
rapport zich niet leent. Dat wij de 
hierin aangegeven mogelijkheden om 
de Europese integratie en samenwer-
king te verbeteren, beschouwen als 
waardevolle elementen om tot 
realisering te komen, is duidelijk. 

De Europese Raad doet in zijn 
conclusies over het rapport-Dooge 
niet voor niets een oproep aan het 
comité, te trachten de niet ontkende 
verschillen van mening tussen de 
diverse regeringsvertegenwoordigers 
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zoveel mogelijk te verkleinen. Dat is 
een wat positievere benadering dan 
uitsluitend de constatering, dat die 
verschillen bestaan. 

De minister-president heeft al 
gesproken over de relatie met het 
Europees Parlement en over de 
budgettaire discipline. Ik onderstreep 
nog eens wat hij heeft gezegd en wat 
ik tijdens het mondeling overleg ook 
naar voren heb gebracht. Ik realiseer 
mij dat er verschillend over wordt 
gedacht. Bij het aannemen van het 
formulier voor de budgettaire discipli-
ne die de Raad van Ministers zich in 
feite zelf heeft opgelegd, wordt geen 
inbreuk gemaakt op de bevoegdheden 
van het Europees Parlement, zoals die 
zijn geregeld in de verdragen. 

Ter vermijding van elk misverstand 
herhaal ik, dat dit volstrekt onverlet 
laat dat Nederland er veel aan 
gelegen is, in goed overleg met het 
parlement te komen tot een begro-
tingsvaststelling. Dat impliceert dat 
wij de bereidheid, die nu aan het 
Europees Parlement wordt doorgege-
ven, hebben uitgesproken, voordat de 
Raad het effectieve begrotingskader 
per jaar vaststelt, overleg te plegen 
met het Europees Parlement. 

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

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik maak graag nog gebruik 
van de tweede termijn, al was het 
maar om de bewindslieden te danken 
voor hun antwoorden en informaties. 
Als ik de positie van de minister-presi-
dent ten opzichte van de committering 
van de Griekse regering goed heb 
begrepen, is de kern dat Griekenland 
geen bezwaren maakt tegen het 
starten van de onderhandelingen, 
maar in een bepaald stadium een 
eindoordeel wil kunnen vellen. Ik 
neem aan dat dit evenzeer geldt voer 
de Nederlandse regering. In die zin 
heb ik een geruststellend antwoord 
gekregen. 

Dat is minder het geval op het punt 
van de mediterrane programma's. Het 
ligt niet op de weg van het Nederlandse 
parlement, als een soort belangenbe-
hartiger voor Griekenland op te 
treden. Die belangen zullen wel elders 
worden behartigd. Vergelijk ik echter 
het voorstel dat is gedaan, dat 
inhoudt dat 90 min. ECU's per jaar 
beschikbaar worden gesteld voor een 
programma voor vijf landen, met 

hetgeen wij voor de regionale ontwik-
keling in ons eigen land doen.... 

Minister Lubbers: Wij moeten geen 
misverstanden kweken. De conclusie 
is niet, dat er 90 min. ECU's beschik-
baar komen voor vijf jaren. 

De heer Meijer (PvdA): Neen, per jaar! 
Dat is het bedrag voor het eerste jaar. 
Daarna loopt het op en ten slotte 
loopt het weer wat af. 

Minister Lubbers: Precies! 

De heer Meijer (PvdA): Laten wij het 
op gemiddeld 90 ECU's, vijf jaar lang, 
houden. 

Minister Lubbers: Neen, dat is uw 
interpretatie, maar dat strookt niet 
met de besluiten van de Europese 
Raad. Zo staat het ook niet op papier. 

De heer Meijer (PvdA): Laten wij dan 
het eerste jaar eens als uitgangspunt 
nemen. Ik maak een vergelijking met 
de inspanning die Nederland zich 
getroost in het eigen regionale beleid. 
Je kunt er nauwelijks een deel van de 
PTT voor overplaatsen. Ik kan mij 
voorstellen dat men er in de Griekse 
situatie zuinig tegenaan kijkt. De 
minister-president zou er met Vonhoff 
en Wiegel geen overeenstemming 
over bereiken. 

Over de persoonlijke vertegenwoor-
diger van de minister-president wil ik 
nu heel kort zijn. Ik dank hem voor zijn 
staatsrechtelijke informatie, maar 
naar mijn gevoel moet hij zich nog 
eens opnieuw oriënteren op hetgeen 
in de Grondwet staat over de positie 
van de staatssecretaris. In artikel 46 
lid 2 staat: 

'Een staatssecretaris treedt in de 
gevallen waarin de minister het nodig 
acht en met inachtneming van diens 
aanwijzingen, in zijn plaats als 
minister op. De staatssecretaris is uit 
dien hoofde verantwoordelijk, 
onverminderd de verantwoordelijk-
heid van de minister.' 

Met andere woorden, hier wordt de 
eigen staatsrechtelijke verantwoorde-
lijkheid van de staatssecretaris nog 
eens heel helder vastgelegd. Het gaat 
mij nu niet om de heer Van Eekelen, 
de heer Van den Broek of de heer 
Lubbers in hun eigen onderscheiden 
verantwoordelijkheden. Dat zal wel 
prima geregeld zijn. Het gaat mij 
erom dat de minister-president in een 
adviserend lichaam een lid van zijn 
regering aanwijst, dat daar als zijn 
persoonlijke vertegenwoordiger 
optreedt. Dan worden de zaken 
onhelder. 

Indien de heer Van Eekelen op een 
bepaald moment geen minderheids-

standpunt inneemt of geen blijk geeft 
van een eigen visie, is de premier 
toch feitelijk gebonden aan de positie 
die het optredend lid van zijn regering 
in de commissie inneemt? 

De heer Schutte (GPV): Ik wil een 
opmerking maken in het kader van dit 
staatsrechtelijk betoog van de heer 
Meijer. Hij sprak over 'de minister-pre-
sident' en 'zijn regering', maar zo kan 
hij het toch niet bedoeld hebben. 

Minister Lubbers: Het moet zijn 'van 
zijn kabinet'. 

De heer Meijer (PvdA): Dank voor 
deze aanvulling, maar ik zou nu weer 
graag op de kern terugkomen. Het 
gaat mij erom dat ik straks in een 
heldere discussie in het parlement 
niet geconfronteerd wil worden met 
een opvatting van een minister-presi-
dent die afwijkt van rapporten 
waaraan de heer Van Eekelen zich 
heeft gecommitteerd. Vanuit een 
oogpunt van parlementaire controle 
wordt het geheel dan ondoorzichtig. 

Ten aanzien van het sociaal-econo-
misch beleid volsta ik met de consta-
tering dat ik de Europese top in 
Dublin tegen de achtergrond van de 
ontwikkeling van de werkloosheid 
absoluut onvoldoende blijf vinden 
qua conclusies, resultaten en vooruit-
zichten. Als de Gemeenschap stuk 
loopt, is dat naar mijn heilige overtui-
ging niet vanwege de institutionele en 
verdragsmatige problemen, maar 
omdat de sociaal-politieke voorwaar-
den voor het werkgelegenheidsbeleid 
in onvoldoende mate worden vervuld, 
ten einde de lid-staten in staat te 
stellen om verder samen te werken. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de ministers voor hun 
antwoorden. Ik heb nog geen antwoord 
kregen op mijn vraag of de 
resultaten van de top, met name het 
mandaat betreffende de groente- en 
fruitsector en de visserij, niet de 
keerzijde hebben dat het heel moeilijk 
zal zijn voor de kandidaat-landen 
- met name Spanje - om te accepteren. 

De minister-president heeft gezegd 
dat zijn voorstel om 1985 te maken tot 
het jaar van de interne markt helaas 
niet is overgenomen. Dat stelt mij 
zeer teleur. Ligt dit aan de specifieke 
voorstellen die de minister-president 
heeft gedaan? Uit welke hoek kwam 
de tegenstand? Je hoort vaak dat het 
evident is dat prioriteit moet worden 
gegeven aan de interne markt. Ik kan 
mij niet voorstellen dat dit soort 
geluiden alleen in Nederland wordt 
vernomen. 
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genomen van de koppeling die de 
PvdA legt tussen de uitbreiding van 
de eigen middelen en de toetreding 
van Spanje en Portugal. Ik zie wel in 
dat het motief daarvan is, het mogelijk 
maken van deze toetreding, maar ook 
daaraan zit een keerzijde. Tijdens de 
top heeft Griekenland een koppeling 
aangebracht tussen de toetreding van 
Spanje en Portugal en het tot stand 
komen van mediterrane programma's. 
Aan al dat soort koppelingen zit de 
keerzijde dat zij de processen in de 
Gemeenschap eerder afremmen dan 
stimuleren. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun duidelijke en uitvoerige 
beantwoording. Ik wil nog op twee 
punten in het kort terugkomen. Op 
mijn opmerking over zinvolle kartels 
heeft de minister-president uitvoerig 
geantwoord. Met name noteerde ik 
zijn waarschuwing om niet defaitis-
tisch bezig te zijn. Dat lijkt mij een 
juiste reactie op de door mij geciteerde 
uitspraak. Ook heb ik genoteerd dat er 
geen sprake zal kunnen en moeten 
zijn van een exclusieve Europese 
benadering. Dat lijkt mij eveneens van 
belang, vandaar dat ik het nog even 
aanstip. 

Er heeft zich een interessante 
discussie ontwikkeld over de persoon-
lijk vertegenwoordiger. Die heeft toch 
wel zoveel betekenis, dat het niet 
goed zou zijn om hiermee de zaak als 
afgehandeld te beschouwen. Zou het 
niet zinnig zijn en zou de minister-pre-
sident bereid zijn om de gedachten, 
die al improviserend zijn ontwikkeld, 
op een rijtje te zetten en om de 
feitelijke positie van deze vertegen-
woordiger aan te geven? 

Ik denk aan de verantwoordelijkhe-
den ten opzichte van de minister-pre-
sident en de Minister van Buitenlandse 
Zaken en aan de staatsrechtelijke 
verantwoording. Zo'n notitie zou de 
Kamer de gelegenheid geven, wanneer 
dit gewenst wordt geacht, om bij een 
betere gelegenheid hierop terug te 
komen. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Als u het goedvindt, begin 
ik bij de laatste spreker. Ik voel er niet 
voor om de woorden 'persoonlijk 
vertegenwoordiger vanuit Europa' tot 
een staatsrechtelijke constructie in 
Nederland te maken. De heer Van 

Eekelen behoort in globale zin 
zodanig te opereren, dat in zijn 
opstelling in de Commissie de 
politieke opvattingen van het kabinet 
kenbaar zijn. Dat geldt dus in globale 
zin. Waarom dan de minister-presi-
dent? Het is een verzoek geweest 
vanuit de Europese Raad en daarin 
zitten nu eenmaal de minister-presi-
denten aan tafel. In ons systeem kan 
de minister-president niet anders 
handelen dan in volstrekte overeen-
stemming met de Minister van 
Buitenlandse Zaken, die portefeuille-
houder is op het gebied van buiten-
landse zaken. Daarmee is voor mij de 
zaak af. De rest is bellettrie eromheen. 

De citaten van de geachte afgevaar-
digde de heer Meijer zijn prima. Bij 
nalezing van het stenografisch verslag 
zal blijken, dat ik ook in die bewoor-
dingen heb gesproken. Het staat er 
heel precies in. De woorden 'uit dien 
hoofde' en ',onder verantwoordelijk-
heid van de minister' waren ook mijn 
kernwoorden in eerste termijn. 

Ik hoop dat de geachte afgevaardig-
de Schutte er begrip voor heeft, dat ik 
liever niet treed ineen notitie, waarmee 
je toch de weg opgaat van een 
nieuwe staatsrechtelijke vormgeving. 
Wij zouden dan de verkeerde kant 
uitgaan. 

De heer Meijer (PvdA): Ik ben best 
bereid op dit moment over dit punt te 
zwijgen. Ik had wel gehoopt dat de 
minister-president voor de Kamer de 
gelegenheid wilde scheppen daar nog 
eens goed naar te kijken. 

Minister Lubbers: Prima. 

De heer Meijer (PvdA): Hij heeft ons 
aangemoedigd om ons in de staats-
rechtelijke kanten te verdiepen. Die 
aanmoediging in zijn richting kan ook 
geen kwaad. Waarom kan het resultaat 
daarvan door de minister-president 
niet aan de Kamer worden voorgelegd, 
zodat wij daarop commentaar kunnen 
leveren? Ik zou dat zeer op prijs 
stellen. Dat zal waarschijnlijk ook de 
discussie over de inhoud van het 
rapport-Dooge zeer verhelderen. 

Minister Lubbers: Ik heb al in die zin 
geantwoord, dat ik er niet voor voel 
om voor dit geval een aparte staats-
rechtelijke positie te creëren. Dat is 
eigenlijk het antwoord. Er is gevraagd 
of ik dat wil doen. Ik heb gezegd dat ik 
dat niet wil doen. 

De heer Meijer (PvdA): De vraag van 
de Kamer is, of u nog eens in een 
korte notitie aan de Kamer uiteen wilt 
zetten waarom u die conclusie onder 
deze omstandigheden meent te 
kunnen trekken. Dat wordt hier 

namelijk betwijfeld, door de heer 
Schutte, door mij en misschien nog 
door een enkele andere. Ik wil u 
vragen daarin een aanleiding te 
vinden om dit nog eens te overwegen. 

De heer Schutte (GPV): Het gaat ook 
mij er niet om een afzonderlijke 
staatsrechtelijke positie te creëren. 
Naar mijn gevoelen is echter iets naar 
voren gekomen wat op z'n minst 
staatsrechtelijke vragen kan oproepen. 
U heeft daar, al improviserend, een 
eerste reactie op gegeven. Uitstekend. 
Ik zou daarmee echter de zaak niet als 
afgedaan willen beschouwen. De 
Kamer heeft natuurlijk altijd de 
mogelijkheid om daarovertediscussië-
ren. Het is echter beter als dit kan 
gebeuren aan de hand van een notitie 
van uw hand. 

Minister Lubbers: Ik zal nagaan of het 
mogelijk is dit op te nemen in de 
brief, waarin het rapport-Dooge aan u 
wordt aangeboden. Lukt dat niet 
meer, dan zal ik dat afzonderlijk doen. 

Over Griekenland is voldoende 
gezegd. Ik zal hier niet opnieuw over 
spreken. 

Het antwoord op de eerste vraag 
van de geachte afgevaardigde 
Engwirda is 'ja'. Het geeft natuurlijk 
moeilijkheden met Spanje en Portugal. 
Het worden moeilijke onderhandelin-
gen. Zijn tweede vraag over het 
gedurende een jaar afzien van de 
unanimiteitsvereiste slaat op het 
normenoverleg in de interne marktra-
den. De bezwaren kwamen van de 
Bondsrepubliek Duitsland en Dene-
marken. 

Ten slotte is er nog het punt van de 
sociaal-economische situatie. Ik kan 
het verschil van inzicht tussen de heer 
Meijer en mij wellicht het meest 
pregnant op de volgende wijze 
uitleggen. In de Europese landen en 
dus ook in Nederland praten wij zeer 
veel over werkgelegenheid. Wij 
beschouwen de situatie dus vanuit die 
invalshoek. Dat is naar mijn oordeel 
terecht. Het is misschien goed, ook 
eens op te merken dat dit in de 
debatten die in Japan en de Verenigde 
Staten worden gevoerd, veel minder 
gebeurd. Het is dus niet slechts in de 
Verenigde Staten, maar ook in Japan 
het geval. Daar praat men zeer veel 
over de aanpak van een aantal 
beleidsterreinen, waaronder de 
technologie. 

Het paradoxale is dat de resultaten 
die hier worden geboekt, zo bedroe-
vend achterblijven bij de werkgelegen-
heidsresultaten die ginds worden 
geboekt. Dat zou toch ten minste te 
denken moeten geven. Wij moeten 
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Lubbers 
ons dus afvragen, of wij bij het thema 
van de werkgelegenheid niet alleen 
moeten praten over de rechtsstreekse 
bestrijding - het schema en de 
planning van het terugdringen van de 
werkloosheid - maar ook over de 
achterliggende kwesties. Ik houd dan 
ook staande dat mijn bijdrage aan de 
Europese Raad alleen kan worden 
verstaan ten dienste van de werkgele-
genheid, maar wel beginnend vanuit 
een andere invalshoek. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de brieven 
van de minister van Buitenlandse 
Zaken over de Europese Raad (18780, 
nrs. 1 en 2) voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 12.37 uur 
tot 13.15 uur geschorst. 

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

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de 
stemmingen, aanstaande dinsdag, 
over de UCV-moties inzake seksueel 
geweld, toe te voegen de stemmingen 
over: 
- de motie-Van Es c.s. over een 
onderzoek naar de verbanden tussen 
gewelddadige pornografie en seksueel 
geweld (15836, nr. 26); 
- de motie-Eshuis c.s. over de 
omvang en spreiding van produktie 
van en handel in pornografie (15836, 
nr. 27). 
Deze moties zijn destijds ingediend bij 
de behandeling van de wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht inzake 
pornografie. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
te behandelen in de vergaderingen 
van 18,19 en 20 december aanstaande: 
1. de stemmingen over: 
- hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) 
van de begroting voor het jaar 1985 
(18600-VII); 
- de begroting van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds voor het jaar 
1985(18 600-A); 

- de tijdens de UCV van 26 november 
jongstleden over de Politie voorgestel-
de moties (indien voldoende onder-
steund); 
- hoofdstuk XIII (Economische Zaken) 
van de begroting voor het jaar 1985 
(18600-XIII); 

2. de stukken over het op 25 april 
1984 te Jeruzalem tot stand gekomen 
Verdrag inzake sociale zekerheid 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Staat Israël (Trb. 1984, 65) 
(18531); 

3. de delen NAVO van de hoofdstuk-
ken V (Buitenlandse Zaken) en X 
(Defensie) van de begroting voor het 
jaar 1985 (18600-V en X); 

4. hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken, 
exclusief het onderdeel NAVO) van de 
begroting voor het jaar 1985 (18600-
V); 

5. het wetsvoorstel Nadere wijziging 
van de Algemene Ouderdomswet, de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet, 
de Algemene Kinderbijslagwet, de 
Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten en de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet (invoering gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
in de Algemene Ouderdomswet 
alsmede de aanpassing van de 
overige volksverzekeringen) (18515) 
(indien de voorbereiding zal zijn 
voltooid). 

Ik stel voor, na de stemmingen over 
de moties over Ontwikkelingssamen-
werking, op 20 december aanstaande, 
ook te stemmen over de UCV-moties 
Herijking bilateraal beleid (18350) 
(indien voldoende ondersteund). 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de 
orde te stellen en te behandelen op 
donderdag 13 december, bij het begin 
van de vergadering, de navolgende 
voorstellen van (rijks)wet: 
Naturalisatie van Brandao, Leandro 
José en 24 anderen (18617, R 1264); 

Naturalisatie van Charles, Samuel 
Adolphus en 21 anderen (18638, 
R1265); 

Naturalisatie van De Abreu Ladeira, 
José en 20 anderen (18 640, R1266); 

Naturalisatie van Bussue, Florence 
Albertha en 25 anderen (18653, 
R1267); 

Naturalisatie van Baldev Raj en 30 
anderen (18673); 

Naturalisatie van Adham Pour, 
Golnaz en 37 anderen (18674); 

Naturalisatie van Aktekin, Mümtaz 
en 32 anderen (18680); 

Naturalisatie van Aabis, Nour-Ed-di-
ne en 27 anderen (18681); 

Naturalisatie van El Aazize, Essalek 
ben Lahen ben Lahoucine en 33 
anderen (18 682); 

Naturalisatie van Aktan, Gevriye en 
26 anderen (18684); 

Naturalisatie van Abdoelrahim, 
Fauzial Hoesain en 32 anderen 
(18685); 

Naturalisatie van Abraham, Philip 
Richard en 31 anderen (18686); 

Naturalisatie van Afsar, Pitros en 31 
anderen (18697); 

Naturalisatie van Albrecht, Helmut 
en 30 anderen (18 698); 

Naturalisatie van Dobberd, Elisa 
Nicolaas Adrian en 26 anderen 
(18699); 

Naturalisatie van Alvarado Prario, 
Maria Theodora en 24 anderen 
(18 700); 

Naturalisatie van Aipassa, Dorothea 
Jeanne en 26 anderen (18701); 

Naturalisatie van Cheung, Chi Kuen 
en 33 anderen (18702); 

Naturalisatie van Blom, Allan 
George en 26 anderen (18 703); 

Naturalisatie van Allen, Maria Ana 
en 27 anderen (18704); 

Naturalisatie van Acker, Lothar 
Hermann en 33 anderen (18705); 

Naturalisatie van Alves Chantre, 
Jorge en 35 anderen (18706); 

Naturalisatie van Bhagola, Satiakoe-
marie en 28 anderen (18 707); 

Naturalisatie van Al Acha, Mohamed 
Ghassan en 33 anderen (18 708); 

Naturalisatie van Alfons, Rosanna 
en 23 anderen (18714); 

Naturalisatie van Akihary, Joseph 
en 24 anderen (18715); 

Naturalisatie van Van Bergen, Emile 
Marie Gerard en 25 anderen (18716); 

Naturalisatie van Ferdinandus, 
Lucas Messias Domingoes en 27 
anderen (18717); 

Naturalisatie van Balsala, Izak 
Benoni en 20 anderen (18718); 

Naturalisatie van Belgerette, José 
Luis en 29 anderen (18719); 

Naturalisatie van Van Aggelen, 
Hendrikus Peter en 23 anderen 
(18720); 

Naturalisatie van El Abadi, Moha-
med en 31 anderen (18722); 

Naturalisatie van Adhin, Avinash 
Ravi Shankar en 27 anderen (18 723); 

Naturalisatie van Fanumbi, Benedic-
tus en 21 anderen (18724); 

Naturalisatie van Betaoenboen, 
Jacob Solfianus en 24 anderen 
(18725); 

Naturalisatie van Bleeker, Johannes 
Johann en 22 anderen (18 726); 
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Voorzitter 

Naturalisatie van Abrahams, 
Gertrude Mariette en 20 anderen 
(18727); 

Naturalisatie van Aykaz, Gaharik en 
31 anderen (18 728); 

Naturalisatie van Van Aert, Clemen-
tine Antoinette en 25 anderen (18 729); 

Naturalisatie van Breidenbach, 
Bernd en 30 anderen (18 731); 

Naturalisatie van Andrade, Maria 
Justina en 31 anderen (18744); 

Naturalisatie van Asig, Ibrahim en 
36 anderen (18756); 

Naturalisatie van Alegre, Maria Inés 
en 24 anderen (18757); 

Naturalisatie van Armélita, Samuel 
Georgine Mario en 35 anderen 
(18762); 

Naturalisatie van Becker, Walter en 
35 anderen (18763); 

Naturalisatie van Baikole, Jantje en 
40 anderen (18769). 

De heer Janmaat: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik verzoek om uitstel. Ik 
krijg de voorbereiding van die 
dossiers voor die tijd niet klaar. 

De Voorzitter: Ik stel nader voor, 
bovengenoemde voorstellen van 
(rijks)wet inzake naturalisatie aan de 
orde te stellen en te behandelen bij 
het begin van de vergadering op 
donderdag 20 december. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts stel ik voor, op 
donderdag 13 december, bij het begin 
van de vergadering, de navolgende 
onderwerpen aan de orde te stellen 
en te behandelen: 
- het wetsvoorstel Wijziging van de 
Advocatenwet (18742); 
- het wetsvoorstel Wijziging van de 
nieuwe Wet Gemeenschappelijke 
regelingen (18781) (indien de voorbe-
reiding zal zijn voltooid); 
- de verslagen van de commissie 
voor de Verzoekschriften over een 
aantal in haar handen gestelde 
adressen (18623, nrs. 27 t/m 50). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Weijers, die het heeft ge-
vraagd. 

De heer Weijers (CDA): Voorzitter! Als 
voorzitter van de vaste commissie 
voor Ambtenarenzaken heb ik u het 
volgende te vragen en te melden. Met 
eenparigheid van stemmen heeft het 
Presidium de wetsvoorstellen 18777 
en 18 778 in handen gesteld van de 
vaste commissie voor Ambtenarenza-
ken. Deze heeft zich over de procedure 
beraden. Te dien aanzien is de 
volgende besluitvorming te melden. 

Gezien het uitdrukkelijke verzoek 
van de regering om die wetsvoorstel-
len zo te behandelen dat zij op 31 
december nog het Staatsblad bereiken, 
heeft een meerderheid van de 
commissie ertoe besloten, een 
procedure voor te stellen die ertoe 
leidt dat a.s. donderdag beide wets-
voorstellen plenair in deze Kamer 
kunnen worden behandeld, inclusief 
de stemmingen. Een minderheid van 
de commissie had hiermee enige 
problemen. Ik neem dan ook aan dat 
over deze kwestie een ordedebat zal 
plaatsvinden. Namens de commissie 
verzoek ik u, mijnheer de Voorzitter, 
deze wetsvoorstellen aan de agenda 
voor a.s. donderdag toe te voegen, 
inclusief de stemmingen daarover. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat mijn 
mening wordt gevraagd. Het verzoek 
van de meerderheid van de commissie 
heeft mij bereikt. Ik heb er geen 
voorstel van gemaakt, omdat deze 
onderwerpen niet al weken te voren 
waren aangemeld, zoals dat met 
onderwerpen op het gebied van 
Sociale Zaken en van Financiën wel 
het geval was, en omdat allerlei 
andere onderwerpen al waren 
geagendeerd of op het punt stonden 
om geagendeerd te worden. Veel 
onderwerpen kwamen ai maanden te 
voren 'over de horizon'. Het staat een 
ieder vrij, met politieke motieven 
prioriteiten te bepalen. Ik denk echter 
dat het niet aan de Voorzitter is om 
dergelijke politieke overwegingen te 
laten gelden. Dat moet de Kamer 
uitmaken. Daarom heb ik geen 
voorstel gedaan. Ik constateer, dat de 
heer Weijers nu een voorstel doet. 

De heer Alders (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Gebruik makend van het 
recht voor een minderheid om hier 
het woord te voeren, wil ik onze 
gevoelens vertolken. Gisterochtend 
werde de leden van deze Kamer 
verblijd met twee wetsontwerpen die 
volgende week woensdag het ant-
woord en volgende week donderdag 
de plenaire behandeling moeten 
opleveren. 

Dat lijkt bijna een ongehoorde 
benadering van deze Kamer. Het zal 
een bepaald deel van deze Kamer 
- het rechter deel - wel duidelijk zijn 
wat de uitslag van de behandeling 
van die wetsontwerpen moet zijn. 
Deze wetsontwerpen zijn nodig in het 
kader van de bezuinigingen. Wij 
hebben echter een taak - een plicht 
die wij moeten vervullen - als het 
gaat om de beoordeling van wetsont-
werpen. Wij spreken nu over wetsont-
werpen die in zichzelf al formules 

dragen, die op zeer gespannen voet 
staan met de overige wetgeving. Dat 
betekent dat ook deze wetsontwerpen 
een zeer zorgvuldige behandeling 
moeten ondergaan. 

Als dit niet gebeurt, schaden wij 
onze eigen positie als mede-wetgever. 
Bovendien wordt dan de afspraken 
geweld aangedaan van de voorzitters 
van beide Kamers met de minister-pre-
sident. De regering was ervan op de 
hoogte dat wetsontwerpen die op 1 
januari van kracht moeten gaan, vóór 
1 oktober bij deze Kamer moeten zijn. 
Deze afspraak is in deze Kamer 
geloofd. Deze wordt nu echter met de 
voeten getreden. De meerderheid van 
de commissie gaat voorbij aan de 
wijze waarop in deze Kamer behande-
ling moet plaatsvinden. 

In ieder geval hebben wij niet 
deelgenomen aan het overleg dat 
heeft plaatsgevonden tussen de 
regering en de regeringspartijen. 
Misschien mag dat aspect ook bij de 
discussie worden betrokken. 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij deze twee wetsontwer-
pen is een belangrijk stuk sociale 
zekerheid van de ambtenaren in het 
geding. Het is absoluut onmogelijk 
om tot een behoorlijke behandeling te 
komen, als over deze wetsontwerpen 
volgende week donderdag al plenair 
moet worden vergaderd. Ik maak dan 
ook de grootst mogelijke bezwaren 
tegen deze procedure. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik weet niet eens welke 
nummers bij de wetsontwerpen 
horen; zij zijn nog niet gedrukt! Ik 
weet wel om welke wetsontwerpen 
het gaat. Beide beginnen met de 
mededeling dat men er in het georga-
niseerd overleg niet uit is gekomen. 
Desondanks meent de regering deze 
wetsontwerpen aan de Kamer te 
moeten voorleggen. Wij hebben dus 
te maken met een politiek gegeven. Er 
is grote onrust over het feit dat nu 
eenzijdig een deel van de arbeidsvoor-
waarden voor ambtenaren dreigt te 
worden vastgelegd, terwijl het 
overleg daarover nog in alle staten 
van ontwikkeling is. 

Verder wijs ik erop dat geen van 
beide wetsvoorstellen per se voor 1 
januari kracht van wet behoeft te 
hebben. In beide wetsvoorstellen is in 
de laatste artikelen de mogelijkheid 
open gelaten om deze later van kracht 
te doen worden. Ter wille van een 
zorgvuldige wetgeving moeten wij 
ons niet zodanig haasten, dat onzorg-
vuldig naar beide wetsontwerpen 
wordt gekeken. 
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Voorzitter 
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben goed geluis-
terd. Wij delen de argumenten die 
hier te berde zijn gebracht niet. Wij 
zijn dan ook van oordeel dat er 
voldoende redenen zijn om de 
wetsvoorstellen 18777 en 18778 
volgende week donderdag plenair te 
behandelen en daarover op die dag te 
stemmen. Dat is ons voorstel. 

De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik s l i f ' mij aan bij de 
woorden van de heer Paulis. Aangezien 
wij weten dat het gaat om formalise-
ring van wetgeving die het gevolg is 
van overleg tussen de Minister van 
Binnenlandse Zaken en de bonden 
voor overheidspersoneel - dat 
overleg is, in tegenstelling tot hetgeen 
de heer Willems zoeven zei, wel 
afgerond - en gelet op het feit dat 
over het pakket aanstaande maandag 
in deze Kamer uitgebreid kan worden 
gesproken - , dit is een nieuw element 
dat in de discussie moet worden 
betrokken - is het onzes inziens 
mogelijk om de formele afhandeling 
van deze wetten volgende week in 
deze Kamer te laten plaatsvinden. 

De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoewel ik slechts sinds 
heel korte tijd in het bezit ben van de 
betrokken wetsontwerpen, ben ik tot 
de overtuiging gekomen dat het 
hierbij om een zeer ingrijpend 
voorstel gaat. In de wijze waarop in 
het laatste kwartaal de wetgeving is 
behandeld, heb ik een poging uwer-
zijds herkend om de fouten die 
voorgaande jaren nogal eens werden 
gemaakt, namelijk een overhaaste 
behandeling, onvoldoende voorberei-
dingstijd en onvoldoende mogelijkheid 
voor de fracties om als geheel een 
oordeel te vormen, zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Ik meende dat uw afspraak, mijnheer 
de Voorzitter, die u met uw collega 
aan de overzijde en de minister-presi-
dent heeft gemaakt ook ertoe strekt 
dat de Kamer onverhoopt niet in 
haastprocedures zou komen te 
vervallen, dat er een limiet is gesteld 
met betrekking tot het moment 
waarop de regering er nog op zou 
mogen rekenen dat tussen indiening 
en afhandeling een bepaalde periode 
zou worden aangehouden. Als het 
kabinet van mening was dat een 
wetsontwerp zonder meer nog in dit 
kwartaal zou moeten worden afgehan-
deld, dus voor Kerstmis, zou daarvan 
kennis gegeven moeten zijn aan het 
parlement. In die zin heb ik een vraag 
aan u, mijnheer de Voorzitter. Hoe 

oordeelt u, in het licht van de afspraak 
die u heeft gemaakt met de regering, 
over de urgentie die de regering 
toedicht aan dit wetsontwerp? Had de 
regering er tenminste niet voor 
moeten zorgen dat voor 1 oktober de 
vereiste aanmelding had plaatsgevorv 
den? 

Ik wil tevens nog een opmerking 
maken aan het adres van de commis-
sie, waarin naar het zich laat aanzien 
sprake is van een meerderheid. De 
commissie kent de procedure-af-
spraak. Niettemin is zij van mening 
dat onder de huidige omstandigheden 
dit wetsvoorstel binnen de voorgestel-
de termijn moet worden afgehandeld. 
Aangezien het hier een zeer ingrijpend 
voorstel betreft, vind ik het onverant-
woord dat de vereiste schriftelijke 
procedure, die de minderheid heeft 
voorgesteld te volgen, opzij wordt 
gezet. 

Ik vind de snelheid waarmee dit 
wetsontwerp de Kamer moet passeren, 
niet in overeenstemming met de 
werkwijze die wij hier in het algemeen 
behoren te volgen, en zeker niet 
onder de conditities die voor de herfst 
hier zijn overeengekomen. Het woord 
'overval' is zojuist genoemd. Ik voel 
mij als lid van een fractie, die de 
afgelopen maanden vaak grote 
bezwaren en moeilijkheden heeft 
gehad, maar die toch in de procedure 
is getreden die nodig was om wets-
ontwerpen af te handelen welke hier 
correct en op tijd zijn aangemeld, 
overvallen door de manier waarop 
men dit wetsvoorstel alsnog op korte 
termijn door de Kamer wil laten 
behandelen. 

In het verzoek van de commissie 
om deze wetsontwerpen op de 
Kameragenda van de volgende week 
te krijgen, heb ik geen behoorlijke 
redengeving gehoord. 

Mijn vraag aan u, mijnheer de 
Voorzitter, is, hoe u het standpunt van 
de meerderheid van de commissie in 
het licht van de door u gemaakte 
afspraken die u aan de Kamer hebt 
medegedeeld en die de Kamer voor 
kennisgeving heeft aangenomen, 
waarmee zij naar mijn gevoel impliciet 
heeft besloten zo te procederen, 
waardeert. Mij moet ook nog eens 
duidelijk gemaakt worden, hoe in het 
licht van de afspraken, die in de 
Kamer informeel zijn aanvaard, de 
meerderheid van de commissie nu 
ineens motieven wil aanvoeren die tot 
deze haastprocedure leiden. 

De Voorzitter: De afspraak tussen de 
heer Lubbers en mij is volstrekt 
informeel maar wel duidelijk aan 
iedereen kenbaar gemaakt. Zij luidt, 

dat de regering er niet op mag 
rekenen, dat wetsvoorstellen die niet 
vóór 1 oktober zijn ingediend, vóór 1 
januari het Staatsblad bereiken. Zoals 
ik daarstraks al heb gezegd, is de 
Kamer echter volkomen bevoegd om 
te zeggen: wij zijn toch coöperatiever 
en wij willen de regering verder 
tegemoet komen. Dat is op het gebied 
van Sociale Zaken en van Financiën al 
in tal van gevallen gebeurd. 

In die gevallen waren de commissies 
zelfs unaniem. Ik heb toen dus zelf de 
verantwoordelijkheid genomen om 
voorstellen te doen. Ik heb dat 
voorstel in dit geval niet gedaan, 
gezien de verdeeldheid binnen de 
Kamer. De heer Meijer zal mij wel 
toestaan, dat ik mijn persoonlijke 
mening hierover binnen de haag 
mijner tanden houd. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal duidelijk zijn, dat 
niet per definitie het feit, dat er slechts 
een week zit tussen de indiening van 
deze voorstellen en de door de 
indieners beoogde behandeling, reden 
is om niet tot die behandeling over te 
gaan. Het kan zelfs voorkomen, dat 
een voorstel van wet misschien nog 
op de dag van indiening zelf zou 
moeten worden behandeld. Verras-
send is het ook niet, dat dit soort van 
voorstellen ons bereikt, na alles wat 
ons daarover van te voren bekend is 
geworden. Het neemt niet weg, dat 
voor een termijn van behandeling van 
één week, inclusief de schriftelijke 
procedure, voor een zaak die toch ook 
voorde belanghebbenden, behoorlijk 
ingrijpend is en waarbij het toch ook 
van belang is, dat de belanghebbenden 
ervan overtuigd kunnen zijn, dat het 
parlement er de nodige zorgvuldigheid 
bij betracht, dan wel zeer duidelijke 
redenen moeten zijn, die dan ook 
bekend moeten worden gemaakt. 

Er is gisteren in de procedureverga-
dering in de commissie over gesproken 
en argumenten zijn wederzijds 
uitgewisseld. Ik meen, dat dan in deze 
openbare vergadering de argumenten 
gedocumenteerd op tafel moeten 
komen om deze op zichzelf niet 
gewenste spoedprocedure te volgen. 
Mijn vraag aan de indieners van het 
voorstel is dan ook, of zij kunnen 
aangeven wat concreet de gevolgen 
zijn als niet vóór 1 januari deze wetten 
het Staatsblad hebben kunnen 
bereiken. Op basis daarvan kan ieder 
Kamerlid en verder iedereen die 
daarover moet oordelen, later een 
oordeel vormen over de redelijkheid 
van het te nemen besluit. 
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De heer Paulis (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De opmerking dat er 
sprake is van een overval, is natuurlijk 
onzin. Ik wijs haar ook volstrekt van 
de hand. Al op 14 november was 
namelijk bekend, dat deze voorstellen 
bij de Kamer zouden worden inge-
diend. Toen is het overleg afgerond. 
Er is echt niet zoveel nieuws. 

De financiële consequenties liggen 
naar mijn schatting tussen de f 10 en 
f20 miljoen, als het wetsvoorstel niet 
ingaat op 1 januari 1985. Bovendien, 
het is materieel gesproken niet een 
onbelangrijke zaak, maar technisch 
gezien is hetgeen bijzonder moeilijk 
onderwerp. Wanneer de wil aanwezig 
is, kan dit wetsvoorstel op volledig 
verantwoorde wijze binnen de 
gestelde termijn worden afgehandeld. 
Mitsdien persisteren wij erbij. 

De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik maak er bezwaar 
tegen als nu de suggestie wordt 
gedaan, dat er sprake zou zijn van een 
onzorgvuldige en overhaaste procedu-
re. Ik zal ook aangeven, waarom de 
VVD-fractie van mening is, dat het wel 
degelijk mogelijk is een zodanige 
schriftelijke procedure te volgen, dat 
dinsdag a.s. een schriftelijk verslag op 
dit wetsvoorstel wordt ingediend en 
dat de fracties meer dan voldoende 
ruimte hebben gehad om hun stand-
punten wat dat betreft te formuleren. 

Ook de PvdA is er enige tijd geleden 
mee akkoord gegaan om maandag 
aanstaande een UCV te houden over 
het totale pakket van voorstellen. 
Daarbij zou ook de inhoud van beide 
wetsontwerpen aan de orde komen. 
De inhoud was al geruime tijd 
bekend. Sterker nog: ik heb via de 
media begrepen, dat de PvdA al een 
standpunt heeft ingenomen. 

Het belangrijkste argument voor de 
fractie van de VVD is, dat de UCV op 
maandag aanstaande meer dan 
voldoende gelegenheid biedt om het 
totale pakket te bediscussiëren. Als er 
maandag een debat plaatsvindt, 
moeten de fracties de volgende dag in 
staat zijn schriftelijk formeel vast te 
leggen wat hun opstelling ten aanzien 
van de wetsontwerpen is. 

De heer Alders (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Linschoten heeft 
gezegd, dat de standpunten al 
bekend zijn. Wellicht kan ook het 
voorstel worden gedaan om de 
stemming maar ogenblikkelijk te laten 
plaatsvinden en de behandeling 
achterwege te laten. Als men zegt, dat 
de uitslag van de stemming al bekend 
is, dan is dat natuurlijk onzin. Dat is 

niet het enige, waarover wij het 
hebben, als het over wetgeving gaat. 
Bij wetgeving gaat het ook om de 
vraag, op welke wijze een maatregel 
zal worden ingevuld. 

Laat ik een technisch onderwerp 
noemen: de 3% van 1 januari 1985 zal 
in de uitkeringen worden verwerkt. Er 
wordt nu gezegd, dat hiernaar even, 
wetstechnisch gezien, mag worden 
gekeken. 

Wat wisten wij nu? Gisteravond zijn 
de laatste gegevens voor de UCV op 
maandag aanstaande binnengeko-
men. Tijdens die UCV zal een eerste 
poging kunnen worden gedaan om te 
bekijken, wat het akkoord en een 
eventueel ontbreken van een akkoord 
inhouden. Ter zake van het pakket van 
de sociale zekerheid bestaat absoluut 
geen overeenstemming tussen de 
onderhandelende partners. Dat aspect 
maakt een integraal onderdeel uit van 
de behandeling van het wetsontwerp. 

Op het argument, dat deze Kamer is 
gehouden een zorgvuldige behande-
ling van wetsvoorstellen te laten 
plaatsvinden, wordt niet ingegaan. 
Men vindt gewoon, dat de behandeling 
kan plaatsvinden. 

Degenen, die het overleg niet 
hebben kunnen volgen en die niet uit 
de mouw kunnen schudden, dat het 
f 10 a f20 min. kost - waar komt die 
informatie overigens vandaan -
worden tijdens de behandeling op 
voorhand buitenspel gezet. Dat is aan 
de orde. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb uit het antwoord 
van de heer Paulis begrepen, dat het 
gaat om een risico van f 10 a f20 min. 
Dat is een niet onbelangrijk bedrag. 
Gisteren spraken wij in een ander 
debat over grotere bedragen. Dat is 
dan ook niet doorslaggevend. 

Ik wil er overigens op wijzen, dat de 
ministers, die de wetsvoorstellen 
hebben ondertekend, bij voorbaat al 
hebben voorzien, dat de Kamer 
wellicht niet in de gelegenheid zou 
zijn om de zaak vóór 1 januari rond te 
krijgen. Het ene wetsvoorstel laat de 
datum van ingang open: de eerste 
dag van de volgende maand na 
plaatsing in het Staatsblad. Dat kan 
elke maand zijn. Het andere wetsvoor-
stel voorziet in terugwerkende kracht 
tot 1 januari 1985. Over de tekst 
oordeel ik op dit moment niet. Als de 
Kamer van oordeel is, dat de zaak 
vóór 1 januari rond moet zijn, dan is 
zij royaler tegenover de minister dan 
de minister mocht hopen. 

De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp, dat de meerder-
heid van mening is, dat de urgentie 
van behandeling van de wetsvoorstel-
len is gelegen in het kunnen inboeken 
per 1 januari van een aantal miljoenen 
aan bezuiniging. De dames en heren 
zullen van mij begrijpen, dat ik die 
argumentatie te mager vind voor de 
gekozen procedure in deze omstandig-
heden. 

Ik heb gevraagd, hoe de afspraak, 
die de voorzitter van deze Kamer met 
de minister-president en de voorzitter 
van de Eerste Kamer heeft gemaakt, 
moet worden geïnterpreteerd. Indien 
niet vóór 1 oktober wetsvoorstellen 
de Kamer hebben bereikt, kan de 
regering niet meer rekenen op een 
zodanige behandeling, dat de wets-
voorstellen het Staatsblad nog vóór 1 
januari bereiken. Vervolgens heeft de 
voorzitter geconstateerd, dat hiervan 
in een aantal gevallen is afgeweken, 
na gebleken overeenstemming. Dat is 
correct. Als er overeenstemming is, 
moet de voortgang van behandeling 
van een wetsvoorstel niet worden 
opgehouden. 

In deze situatie is er geen overeen-
stemming. Heel concreet: onze fractie 
wenst de behandeling van dit wets-
voorstel met een volledige schriftelijke 
procedure. Zij wenst de vragen te 
kunnen stellen die bij haar leven op 
de wijze zoals dat normaal in het 
parlement kan. Mijnheer de Voorzitter! 
Ik concludeer dan ook, dat u terecht 
geen voorstel hebt gedaan aan de 
Kamer op basis van datgene wat u 
van de kant van de meerderheid van 
de commissie heeft bereikt. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als voorzitter van de 
desbetreffende commissie wil ik nog 
een zakelijke informatie geven, omdat 
er anders misschien een misverstand 
zal ontstaan. Ik heb gisteren in de 
vaste commissie meegedeeld, het 
uitdrukkelijke verzoek van de Minister 
van Binnenlandse Zaken om het 
daarheen te leiden, dat deze wetsvoor-
stellen op 1 januari aanstaande 
rechtskracht zullen hebben. Het is 
geen vrijblijvendheid, die de commis-
sie in haar besluit van de meerderheid 
op dat punt heeft geleid. 

Een punt van discussie heeft ook 
gevormd de 1 oktober-afspraak. Deze 
is door de meerderheid uitgelegd als 
een inspanningsverplichting, die de 
Kamer op zich heeft genomen, maar 
niet meer dan dat. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
heer Weijers zijn voorstel, gedaan 
namens de meerderheid van de 
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commissie, handhaaft. Ik breng dit 
voorstel nu in stemming. 

Ik stel vast, dat de fractie van de EVP 
afwezig is. 

Ik constateer, dat de aanwezige leden 
van de fracties van het CDA, de VVD 
en het lid Janmaat voor dit voorstel 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
aangenomen. 
Ik neem aan dat dit onderwerp kan 
worden toegevoegd aan de agenda 
van volgende week, in deze zin, dat 
het niet vóór donderdag aan de orde 
zal komen. 

Wil men stemming over de vraag, óf 
volgende week zal worden gestemd? 
Het lijkt mij het beste - ik wil dit ook 
aan de heer Paulis voorleggen - dat 
de beslissing of moet worden gestemd, 
onder ogen wordt gezien als de 
behandeling achter de rug is. Gaat de 
heer Paulis hiermee akkoord? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Hij moet 
het even aan de VVD vragen! 

De Voorzitter: Ik wil in dit verband 
wijzen op een ander onderwerp, de 
tweeverdieners betreffende. Of een 
stemming kan worden gehouden, kan 
pas vaststaan, als het voorstel van de 
Voorzitter om de beraadslaging te 
sluiten is aangenomen. Zo eenvoudig 
is dat. 

De heer Paulis (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! U kent onze lankmoedige 
opstelling. Wij zullen u in dit geval 
gaarne volgen. Volgende week zullen 
wij gezamenlijk, in goed overleg, 
beslissen of wij stemmen. 

De Voorzitter: De Kamer is erop 
voorbereid dat het kan gebeuren. 

De heer Meijer (PvdA): Wij kunnen 
dan ook zien of het CDA inderdaad tot 
een standpunt in deze zaak is gekomen, 
maar welke consequenties heeft dit 
voor de rest van de agenda? Wat valt 
volgende week af door deze beslis-
sing? 

De Voorzitter: Dat hangt zeer af van 
de vraag, of wij volgende week 
kunnen doorgaan met de behandeling 
van de WWV. Ik ben zeer benieuwd, 
waartoe het beraad van fracties leidt. 
Meer kan ik op dit moment niet 
zeggen. 

De heer Meijer (PvdA): Er is voor 
volgende week de behandeling van 
een of twee begrotingshoofdstukken 
voorzien. 

De Voorzitter: Zeker. 

De heer Meijer (PvdA): De fracties 
moeten zich daarop kunnen voorberei-
den. 

De Voorzitter: Het hangt er helemaal 
van af, hoeveel spreektijd bij dit 
onderwerp wordt ingeschreven. Als 
de heer Alders 1 uur inschrijft en 
leden van andere fracties 10 minuten, 
kan het misschien toch meevallen. Ik 
wacht dat af. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik wijs er 
nog eens op dat het door een meer-
derheid van de Kamer genomen 
besluit ook kan inhouden, dat een 
aantal belastingontwerpen niet kan 
worden behandeld, met voor contribu-
abelen ver gaande gevolgen. Dat is 
wel wat belangrijker dan de f 10 tot 
f20 miljoen, waarop de heer Paulis 
doelde. 

De Voorzitter: Dat zullen we wel zien. 

Ik geef het woord aan de heer Ver-
meend, die het heeft gevraagd 

De heer Vermeend PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik verzoek u, het verslag 
van het mondeling overleg over de 
zogenaamde 'kloosteraanschrijving' 
nog vóór het kerstreces op de agenda 
te plaatsen. 

De Voorzitter: Omdat het hier gaat 
om een sequeel van een wetsvoorstel, 
dat wij al hebben behandeld, en 
omdat hier de datum van ingang 1 
januari 1985 van belang is, stel ik 
voor, aan dit verzoek te voldoen. 
Hierbij is mede van belang, mijn 
voorstel om bij die behandeling 2 
minuten spreektijd per fractie aan te 
houden. 

De heer Vermeend (PvdA): Twee 
minuten voor een zo complexe 
materie?! Wij hebben gisteren allerlei 
nieuwe informatie gekregen. Ik zou 
toch voor minimaal vijf minuten 
willen pleiten. Dat is zeker niet 
overdreven. 

De Voorzitter: Ik doe mijn voorstei 
omdat er een mondeling overleg 
heeft plaatsgevonden. Het is gebruike-
lijk om, als zo'n mondeling overleg is 
gevoerd, gedurende twee minuten te 
spreken om een motie in te dienen en 
deze kort toe te lichten. 

De heer Van der Spek (PSP): Hoewel 
er mondeling overleg is geweest, vind 
ik twee minuten spreektijd voor dit 
onderwerp volstrekt onvoldoende. 
Om de gedachtengang te ontwikkelen 
die hierbij van belang is - er zijn tal 
van allerlei bijzonder ingewikkelde 
juridische complicaties - is zeker vijf 
minuten nodig. Ik vind het aanhouden 

van twee minuten spreektijd een 
onmogelijk voorstel. 

De Voorzitter: De gehele gedachten-
gang is gisteren al ontwikkeld en staat 
als gevolg daarvan op papier. Als dat 
debat in feite onvoltooid is, vind ik, 
mede gelet op de volle agenda, dat de 
commissie opnieuw mondeling 
overleg moet voeren. De plaatsing op 
de agenda heeft uitsluitend de 
bedoeling dat moties kunnen worden 
ingediend. Zo is het gisteren ook met 
de Eritrese asielzoekers geweest, zo 
hebben wi j dat met de 'knielbus' 
gehad, zo zijn er tal van onderwerpen 
geweest. Ik blijf dan ook bij mijn 
voorstel. 

De heer Kombrink (PvdA): Er zijn ook 
tal van onderwerpen geweest, 
waarvoor een wat ruimere spreektijd 
dan twee minuten werd gekozen. 

De Voorzitter: Inderdaad, wanneer de 
Kamer meer spreektijd ter beschikking 
stond. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik onderken 
dat dit een relevante omstandigheid 
kan zijn. 

Ik onderschrijf het standpunt van de 
heer Van der Spek. Inderdaad heeft de 
staatssecretaris gisteren nogal wat 
nieuwe informatie gegeven. De 
commisieleden konden daarop, mede 
omdat de stukken nog niet werden 
rondgedeeld, niet direct adequaat 
reageren. Als gevolg daarvan is een 
nadere keuze geboden tussen öf meer 
spreektijd, öf een nader mondeling 
overleg. Het lijkt mij het verstandigst, 
dat de vaste commissie zich hierover 
buigt. Mijn voorstel is dat de commis-
sie hiervoor bijeenkomt en met een 
advies komt. 

De Voorzitter: Ik neem mijn voorstel 
terug en wacht het advies van de 
commissie af. Er zal hierover dinsdag 
besloten kunnen worden. 

Mij blijkt dat er wat betreft de wets-
voorstellen inzake ambtenarenzaken 
nog een andere beslissing genomen 
moet worden. Het gaat om de vraag, 
of die wetsvoorstellen gezamenlijk 
behandeld kunnen worden. Mag ik 
een tegenstander van deze gebruike-
lijke procedure horen? 

De heer Alders (PvdA): Voorzitter! Het 
is wat vreemd dat ik daarvan wéér 
een tegenstander moet zijn, maar ik 
kan dit nader verklaren. De wijziging 
van de inhoudingswet heeft te maken 
met het totale pakket van de AOW-ope-
ratie. De ambtenaren gaan de premie 
weer zelf betalen, terwijl een inbouw 
plaatsvindt. 
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Het andere wetsvoorstel heeft 
betrekking op het sociale-zekerheids-
pakket. Deze voorstellen hebben 
niets met elkaar te maken en daarom 
dienen zij gescheiden te worden 
behandeld. 

De heer Paulis (CDA): Voorzitter! Ik 
dacht dat deze zaak eenvoudig kon 
worden geregeld. U deed in dezen al 
een suggestie, die wij graag willen 
volgen. Wij zijn voor een gezamenlijke 
behandeling. 

De Voorzitter: Mijn overweging in 
dezen is zeer eenvoudig: het gaat om 
dezelfde minister. In de afgelopen 
weken hebben wij hier veel vooral 
fiscale groepen van onderwerpen aan 
de orde gehad. Als zaken gezamenlijk 
worden behandeld en het om één 
minister gaat, behoeft men niet 
voortdurend het spreekgestoelte op 
en af te gaan. In hetzelfde debat gaat 
men eenvoudig over op een ander 
onderwerp. 

Tijdens een debat kan ook blijken, dat 
het ene onderwerp wel kan worden 
afgedaan en het andere niet. Ik 
onderken, eerlijk gezegd, de politieke 
betekenis van het maken van een 
onderscheid om principieel-inhoudelij-
ke redenen niet. 

Ik constateer, dat de heer Alders niet 
aan zijn bezwaren vasthoudt en dat 
beide wetsvoorstellen gezamenlijk 
zullen worden behandeld. 

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

De heer De Boer (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Gehoord alle problemen 
die u al hebt met de agenda voor de 
volgende week, meen ik des te meer 
redenen te hebben, over te gaan naar 
de week daarna, waarin u de behan-
deling van de begroting van Buiten-
landse Zaken aan de orde wilt stellen. 
Het gevoelen van een grote meerder-
heid van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken is, dat de behan-
deling van die begroting ermee 
gediend zou zijn als zij werd uitgesteld. 
Er is nog op een laat moment overleg 
met de bewindslieden over tamelijk 
belangrijke onderwerpen voorzien. 
Wat ons betreft, kunt u voor de laatste 
week de behandeling van de begroting 
van Buitenlandse Zaken afvoeren. 

De Voorzitter: Betreft dat de begroting 
van Buitenlandse Zaken in enge zin? 

De heer De Boer (CDA): Inderdaad! 

De Voorzitter: Uw argumentatie 
overtuigt mij van het tegendeel. Als 
zulk overleg met de bewindslieden 

nodig is, moet dat vooral in het 
openbaar, in een plenaire vergadering, 
gebeuren. 

De heer De Boer (CDA): Het gaat om 
voorbereidend overleg! 

De Voorzitter: Het is blijkbaar belang-
rijk dat dit op korte termijn plaatsvindt 
en dat de Kamer er consequenties aan 
verbindt. Ik wil u echter op praktische 
gronden wel een beetje tegemoet 
komen. Het is niet uitgesloten, dat alle 
onderwerpen die nu door mij zijn 
voorgesteld of al zijn geagendeerd, 
niet helemaai kunnen worden afgehan-
deld. Ik zal in dat licht ook met uw 
opmerkingen rekening houden. 
Voorshands persisteer ik bij mijn 
voorstel. De Kamer heeft al drie 
maanden geweten dat het onderwerp 
voor die week wordt voorzien. Ik blijf 
van mening, dat het buitengewoon 
belangrijk is tegenover de Eerste 
Kamer, de regering, de bevolking en 
ons zelf, dat de hele begroting voor 1 
januari wordt afgehandeld, zoals de 
Comptabiliteitswet eist. Dat lijkt mij 
ook in het belang van de politieke 
duidelijkheid. 

De heer De Boer (CDA): Voorzitter, wij 
hebben ons aanbod gedaan omdat 
wi j menen, dat de praktijk waarschijn-
lijkzal uitwijzen dat u in moeilijkheden 
komt. Wij willen het ook liefst op tijd 
weten. 

De Voorzitter: Het is in de loop van 
de volgende week te overzien. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Verbod tot vestiging 
en uitbreiding van varkens- en 
pluimveehouderijbedrijven in Neder-
land dan wel bepaalde delen daarvan 
(Interimwet beperking varkens- en 
pluimveehouderijen) (18695) 

en van: 
- de motie-Van der Linden over de 
gebruiksmogelijkheden van dierlijke 
mest (18695, nr. 28); 
- de motie-Te Veldhuis over definitie-
ve wetgeving (18695, nr. 36). 

De Voorzitter: Dit wetsvoorstel is 
reeds behandeld in de UCV's van 26 
en 28 november 1984, inclusief de 
artikelen en een groot deel van de 
amendementen. Er zal nu nog een 
zeer korte algemene beraadslaging 
nodig zijn. Ik herinner de leden eraan, 
dat onmiddellijk na die beraadslaging 
de stemmingen volgen, wanneer de 
Kamer dat op dat moment tenminste 
goedvindt! 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Tazelaar (PvdA): Voorzitter! Ik 
kreeg gisteren nog een brief waarin 
het volgende stond: 

Gelukkig kwam na het begrotingsge-
zeur 

Een noodwetje-Braks, dat bracht het 
leven meer geur. 

Het is te hopen dat dank zij jouw 
amendementen 

De mest veranderen zal van dun tot 
vaste elementen. 

Overdie amendementen gesproken: 
ik moet er wat intrekken. Dat betreft 
de amendementen op stuk nr. 41 , 
omdat die, evenals zeer vele andere 
amendementen die ik heb ingediend, 
zijn overgenomen door de regering. Ik 
spreek daarvoor nogmaals mijn 
hartelijke dank uit. 

Amendement nr. 10 hebben wi j 
ingediend om het eind van de wer-
kingsduur van de wet te bepalen op 
het moment dat de meststoffenwet en 
de wet bodembescherming in werking 
treden. Nu is dat moment bepaald 
over twee jaar. Ik heb bij de behande-
ling tot nu toe de sterke indruk 
gekregen, dat dit amendement geen 
meerderheid zal halen. Op zich zelf is 
dat niet erg, maar de consequentie 
daarvan kan zijn, dat later het verwer-
pen van het amendement als volgt 
wordt geïnterpreteerd: de Kamer wil 
niet dat er een aansluiting is met de 
twee andere wetten. Om dat gevaar af 
te wenden, trek ik het amendement 
op stuk nr. 10 in. 

De Voorzitter: Aangezien de amende-
menten-Tazelaar c.s. (stukken nrs. 41, 
I, II en III en 10) zijn ingetrokken, 
maken zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dan mijn gewijzigde 
amendementen op stuk nr. 51. Op 2 
november heeft de minister dit 
wetsvoorstel tijdens een persconferen-
tie in de openbaarheid gebracht. 
Daarin staat, dat vanaf de dag daarop 
volgend, geen uitbreidingen en 
nieuwe vestigingen meer mogelijk 
zijn. Het is bekend dat een aantal 
betrokkenen nog diezelfde middag en 
avond - met name was dit zo in het 
zuiden van het land - vergunningen 
hebben aangevraagd. Wij kunnen niet 
precies aangeven hoeveel het er 
geweest zijn, maar uit nadere informa-
tie maak ik op dat het er zo'n 50 a 60 
moeten zijn geweest. 

Om die mensen niet te gunnen dat 
zij alsnog hun bedrijf kunnen uitbrei-
den of een nieuwe vestiging in bezit 
kunnen krijgen, hebben wij een 
amendement ingediend om terugwer-
kende kracht met één dag te bewerk-
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Tazelaar 
stelligen. Het voordeel daarvan is 
duidelijk, maar er is ook een nadeel. 
Het nadeel is dat er nu niet alleen 
materieel terugwerkende kracht in de 
wet zit, maar ook formeel-juridisch. 

De Eerste Kamer zal, het wetsvoor-
stel op dit kleine punt toetsend - en 
wij weten allemaal dat de groene 
lobby in die Kamer alles in het werk 
zal stellen om te proberen, dit wets-
voorstel verworpen te krijgen - dit 
aangrijpen om het gehele voorstel te 
verwerpen. Om ze dat genoegen niet 
te doen, zou ik het amendement 
kunnen intrekken, indien de minister 
mij zou kunnen toezeggen dat hij in 
overleg met provinciale en gemeente-
lijke autoriteiten alles in het werk zal 
stellen om zoveel mogelijk deze 
'fraudegevallen" niette begunstigen. 

D 
De heer Te Veldhuis (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil een toelichting 
geven op amendement nr. 56. Tijdens 
de UCV brachten twee amendementen 
van respectievelijk CDA en PvdA een 
plafond aan in de uitbreidingsmogelijk-
heden van bestaande bedrijven in 
zowel concentratie als niet-concentra-
tiegebieden, terwijl dit in het wetsvoor-
stel aanvankelijk werd vrijgelaten. 

Het CDA kwam met een plafond van 
100% en maximaal een X-aantal 
dieren per soort. De PvdA kwam met 
een plafond van 50% met maximaal 
een Y-aantal dieren per soort. Een 
snelle rekensom leerde minister Braks 
dat voor een politieke meerderheid 
het midden lag op 75%, met maximaal 
een Z-aantal dieren per soort. De nota 
van wijziging was dan ook in die zin 
opgesteld. 

De fractie van de VVD heeft grote 
bezwaren tegen deze ontwikkeling. 
Hoe je het ook wendt of keert; 
plafonnering betekent feitelijk beïn-
vloeding van de structuur van agrari-
sche bedrijven. Het vertoont elemen-
ten van een vestigingswet. De 
CDA-woordvoerder voerde als 
argument voor zijn voorstel aan dat 
kleine gezinsbedrijven nog moeten 
kunnen groeien, maar grotere bedrij-
ven niet meer. Dit toont aan dat de 
interimwet op dit punt ver is weggela-
ten van het eigenlijke doel, de bestrij-
ding van mest, poep en niets anders. 
Plafonnering is niet gebaseerd op 
eisen van milieuhygiëne, die toch de 
kapstok vormen waaraan deze wet is 
opgehangen. 

De plafonnering, de beïnvloeding 
van overheidswege van bed rijf sstruc-
turen en het binden van bestaande 
bedrijven aan een maximumgrootte, 
staat haaks op liberale beginselen. 
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Het strijkt dan ook duidelijk tegen de 
haren van de fractie van de VVD en de 
op zich zelf niet onsympathieke 
achtergronden van de interimwet in. 
Door middel van amendement nr. 56 
willen wij alsnog trachten, de oneigen-
lijke plafonneringselementen uit de 
wet te halen, zodat de interimwet 
weer tot haar juridisch zuivere basis 
wordt teruggebracht. 

D 
De heer Tommei (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoe noodzakelijk het ook is 
dat maatregelen worden genomen 
om de mestproduktie te beperken; 
niet kan worden ontkend dat deze wet 
grote gevolgen zal hebben voor de 
sector van de varkens- en pluimvee-
houderij. Op dit punt zijn meer ontwik-
kelingen gaande. Het is bekend dat de 
mest indirect bijdraagt aan de verzu-
ring, dat er grote problemen zijn op 
het gebied van de bestrijding van de 
varkenspest en dat er problemen zijn 
op het gebied van het welzijn van de 
dieren. Op al deze gebieden zijn 
maatregelen in het verschiet; de één 
dichterbij dan de andere, de één 
beter te overzien dan de andere. 

Ik zou toch nog eens onder de 
aandacht willen brengen dat het 
gewenst is, vooral voor de sector van 
de varkenshouderij, om te spreken 
over een geïntegreerd beleid. Het is 
gewenst al die maatregelen niet los 
van elkaar te zien, om te voorkomen 
dat elke maand of elke drie maanden 
de sector opnieuw wordt geconfron-
teerd met maatregelen die op zich 
nodig zijn, maar die men niet van 
tevoren heeft kunnen overzien. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb bij u 
een motie ingediend, met de bedoeling 
deze maatregelen zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen, opdat ieder 
zo duidelijk mogelijk weet waar hij of 
zij aan toe is. 

Motie 

De Voorzitter: Door de heer Tommei 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat als gevolg van de 
Interimwet beperking varkens- en 
pluimveehouderijen beperkingen 
worden opgelegd aan de varkenshou-
derij; 

voorts overwegende, dat binnen 
afzienbare tijd verdere beperkingen te 
verwachten zijn, op grond van de 
meststoffenproblematiek, de verzuring 
van de atmosfeer en het welzijn van 
de dieren; 

Varkens- en pluimveehouderijen 

van oordeel, dat hetvoor de bedrijfstak 
van belang is dat alle hierop betrekking 
hebbende maatregelen worden 
genomen in onderlinge samenhang; 

nodigt de regering uit, een samenhan-
gend beleidsplan voor de varkenshou-
derij op te stellen en dit aan de Kamer 
voor te leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 57 (18695). 

De Voorzitter: Ik stel voor, aanstonds 
over deze motie te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil eerst een opmerking 
maken over het amendement-Te 
Veldhuis op stuk nr. 44 en het amen-
dement-Van der Linden op stuk nr. 52. 
Deze hebben betrekking op de 
mogelijke wijziging van het gebied. U 
moet het niet opvatten als een 
stemverklaring, maar ik moet het op 
deze manier toelichten. Wij zullen 
voor het amendement van de heer 
Tommei stemmen. Dat hebben wij 
trouwens ook in de UCV gezegd. 
Daarbij gaan wij ervan uit dat uitbrei-
ding in het gehele land uitgesloten 
moet worden, dus niet alleen in het 
door de minister aangegeven gebied. 

Als het amendement op stuk nr. 50 
wordt verworpen, doet zich de vraag 
voor in hoeverre dan een eerdere 
wijziging van het gebied alsnog aan 
de orde moet komen. In het wetsvoor-
stel van de minister wordt voorgesteld 
om die wijziging op z'n vroegst op 1 
januari 1986 mogelijk te maken. In het 
amendement-Te Veldhuis staat geen 
datum. In het amendement-Van der 
Linden staat de datum 1 september 
1985. Wij hebben ons afgevraagd of 
dit amendement ook gebruikt zou 
kunnen worden in de door ons 
gewenste richting. 

Dat houdt in dat wij alsnog een 
voorstel van de regering krijgen om 
het gebied uit te breiden, wellicht tot 
het gehele land. Als dit niet de 
intentie is van de indiener en als de 
minister deze behoefte ook niet heeft, 
hebben wij natuurlijk geen behoefte 
aan dit amendement. Daarvan zal dus 
ons uiteindelijk stemgedrag afhangen. 

Ik heb nog een vraag over het 
amendement op stuk nr. 51, waarover 
de heer Tazelaar zojuist het woord 
voerde. Wij zouden het toch wel heel 
gek vinden als de Kamer onder druk 
van het groene front, zoals werd 
gesuggereerd, haar wetgeving anders 
laat luiden dan zij zou moeten luiden. 
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Willems 

Dit behoort in de discussie centraal te 
staan, niet de vraag of de Eerste 
Kamer het er ai dan niet mee eens is. 
Ik vind ook dat dit wetsontwerp moet 
worden aangenomen, ook door de 
Eerste Kamer. Wij moeten ons niet 
laten beïnvloeden door oneigenlijke 
argumenten. 

De heerTazelaar (PvdA): De heer 
Willems heeft daarin volkomen gelijk. 
De UCV's gevolgd hebbende, moet hij 
het toch met mij eens zijn dat er wat 
twijfel bestaat over de juridisch 
terugwerkende kracht. Dit is van vele 
kanten naar voren gebracht. Als nu 
één dag wordt toegevoegd, zou dat 
wel eens kunnen betekenen dat je net 
over de schreef van de terugwerkende 
kracht heenschiet. Dat argument zou 
dan voor de Eerste Kamer de aanlei-
ding kunnen zijn om het gehele wets-
ontwerp te verwerpen. Het gaat er 
niet om dat zij het verwerpt, wat wij 
niet willen, en dat wij daarom die wet 
anders laten luiden. Wij zijn van 
mening, hoewel het twijfelachtig is, 
dat dit niet alleen materieel, maar ook 
juridisch moet worden geïnterpreteerd 
als terugwerkend. 

De heer Willems (PSP): Of de Eerste 
Kamer het nu in uw richting of in de 
richting van de minister aanneemt, 
het probleem blijft dat de Eerste 
Kamer altijd de mogelijkheid heeft het 
wetsontwerp af te stemmen of goed 
te keuren. Ik vind dat het probleem 
van de terugwerkende kracht door de 
minister zodanig onderbouwd is, dat 
wij daarmee moeten werken en dat 
ook de Eerste Kamer daarmee moet 
werken. Ik ben dan toch geneigd uw 
amendement op stuk nr. 51 te volgen. 
Ik zou het jammer vinden als dat 
wordt ingetrokken om die reden. 

D 
De heer Van Noord (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik moet nog even iets 
zeggen naar aanleiding van de 
opmerkingen die door de heer 
Tazelaar zijn gemaakt. Aanvankelijk 
waren wij wel akkoord met het 
ingediende amendement, maar bij 
nader inzien zou het element van de 
zorgvuldigheid wat onevenwichtig 
worden. Er kunnen zich immers 
gevallen voordoen dat te goeder 
trouw nog een aanvraag is ingediend 
voor een bouwvergunning c.q. 
hinderwetvergunning. Zo'n aanvraag 
zou door aanvaarding van het amen-
dement worden uitgesloten. In die 
afweging kan de door de heer Tazelaar 
aan de minister voorgelegde benade-
ring - wi j wachten het antwoord van 
de minister met belangstelling a f -

gerede aanleiding zijn, het amende-
ment in te trekken. 

D 
Minister Braks: Mijnheer de Voorzitter! 
Over de meeste amendementen die 
dadelijk door u in stemming worden 
gebracht, heb ik tijdens beide aan dit 
overleg voorafgaande UCV's reeds 
mijn oordeel uitgesproken. Ik maak 
van de gelegenheid gebruik, u en de 
overige leden van de Kamer te 
danken voor de snelle behandeling 
van dit wetsvoorstel. Dat was welis-
waar geboden, gezien de aard van het 
voorstel, maar ik dank u toch dat u 
ruimte voor behandeling hebt willen 
creëren. Ik zal mij nu beperken tot het 
geven van commentaar op de amen-
dementen die zojuist onderwerp van 
bespreking zijn geweest. 

Allereerst kom ik daarbij tot het 
voorstel van de heer Tazelaar over de 
ingangsdatum. Wij hebben met opzet 
onze presentatie gehouden in het 
vooruitzicht dat de wet de dag na 
indiening van het ontwerp consequen-
ties zou hebben. Wij konden niet 
anders dan de presentatie op het 
midden van de dag te houden. In feite 
was het 11.00 uur. De heer Van Noord 
signaleerde al dat dit met zich zou 
kunnen brengen dat goedwillenden 
die zonder enige kennis van deze zaak 
op de gemeentehuizen hun zaken 
deden, het slachtoffer van het amen-
dement zouden kunnen worden. 

Wij hebben het moment waarop 
een wetsvoorstel met een terugwer-
kende kracht - in de formele zin van 
het woord - zou kunnen worden 
ingediend, altijd zorgvuldig afgewo-
gen. Deze zorgvuldigheid heeft ons 
ertoe gebracht, te kiezen voor de 
gevolgde werkwijze. Dat was ook de 
reden dat ik de Kamer aanvaarding 
van het door de heerTazelaar ingedien-
de amendement moest ontraden. Ik 
zie overigens wel de zorg die door 
heer Tazelaar en zojuist ook de heer 
Van Noord naar voren is gebracht. 
Ook de heer Willems sprak zijn zorg 
uit. 

Via geruchten hebben wij vernomen 
dat zich situaties hebben voorgedaan 
waarin men speciale voorzieningen 
heeft getroffen wat het verlenen van 
hinderwet" of bouwvergunningen 
betreft. Ik acht dat een verwerpelijke 
zaak. Ik zal de instanties die toezicht 
houden op de gemeenten, er dan ook 
op wijzen dat zij hun toezichthoudende 
taak in dezen zullen moeten vervullen, 
eventueel ook achteraf. Ik ben evenwel 
zeer blij met de opstelling van de 
heren Tazelaar en Van Noord dat zij 
aan de hand van dit amendement niet 

de discussie willen heropenen over de 
feitelijke terugwerkende kracht. 

De heer Te Veldhuis sprak naar 
aanleiding van zijn amendement op 
stuk nr. 56 nog eens over de plafonne-
ring. Hij wil de plafonnering die ik 
door middel van een nota van 
wijziging in het wetsvoorstel heb 
gebracht, weer uit het voorstel halen. 
Ik wil hem erop wijzen dat ik de 
plafonnering in het wetsvoorstel heb 
gebracht, nadat er overleg had 
plaatsgehad met de Kamer en nadat 
mij daarbij gebleken was dat een 
groot deel van de Kamer een zekere 
plafonnering wenselijk achtte. 

Ik heb mij aanvankelijk tegen 
bepaalde elementen van de voorstel-
len van de Kamer verzet, omdat die 
zeer zeker elementen van landbouw-
structuurbeleid in zich droegen. Zij 
droegen als het ware het begin van 
vestigingsvoorwaarden met betrek-
king tot de structuur van bedrijven in 
zich. Alles afwegende heb ik daarom 
het initiatief genomen, zelf een 
bepaalde plafonnering voor te stellen. 
Ik heb haar evenwel zodanig geformu-
leerd dat zij geen enkele relatie meer 
heeft met de structuur van de bedrij-
ven. 

Ik moet dus stelling nemen tegen 
de uitspraak in die zin, die zojuist door 
de heer Te Veldhuis is gedaan. Wij 
hebben integendeel, de plafonnerin-
gen, uitsluitend beargumenteerd met 
overwegingen van milieuhygiënische 
aard. Bij flinke uitbreidingen, c.q. bij 
grote nieuwe vestigingen, gaat het 
vrijwel altijd om bedrijven die relatief 
over zeer weinig eigen grond beschik-
ken om de mest aan te wenden. 

Die overweging leidt ertoe om te 
zeggen: laten we een plafonnering 
aanbrengen, omdat je anders een te 
geconcentreerde uitbreiding op 
bepaalde plekken krijgt. Ik kan daarom 
op dit moment ook leven met het 
wijzigingsvoorstel dat ik, aan de hand 
van de beraadslagingen in de Kamer, 
heb ingediend. 

Dan kom ik bij de motie die zojuist 
nogdoordeheerTommel is ingediend, 
betreffende een beleidsplan voor de 
varkenshouderijen. Ik vraag mij op de 
allereerste plaats af, waarom hij zich 
beperkt - gelet op de overwegingen -
tot de varkenshouderij. De mest van 
andere bedrijven roept immers vaak 
dezelfde problemen op, als die welke 
aan het indienen van deze motie ten 
grondslag liggen. 

Ik zou de heer Tommei er verder op 
willen wijzen dat wij, wat betreft de 
varkenshouderij, op dit moment 
belangrijke initiatieven nemen - ook 
in het kader van het landbouwkundig 
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Braks 
onderzoek, en meer in het bijzonder 
bij het praktijkonderzoek - om tot 
onderzoek te komen. Ik wijs op het in 
oprichting zijnde proefstation voor de 
varkenshouderij te Rosmalen. Hier is 
een interimwet aan de orde die een 
veel breder spectrum beslaat dan 
alleen de varkenshouderijen. 

Natuurlijk zijn er andere beleidsvel-
den die inspelen op de varkenshoude-
rijen, zoals de zorg voor het welzijn en 
de gezondheid van de dieren. Daarvoor 
hebben we echter specifieke gezond-
heids- en welzijnswetten, zoals de 
Gezondheidswet voor dieren en de 
Diergeneesmiddelenwet, die ook 
allemaal in bespreking met de Kamer 
zijn. 

Ik geloof dat het een overdreven 
zaak zou zijn, als we nu voor de 
varkenshouderij alleen tot een 
dergelijke, geïntegreerde aanpak 
zouden komen. Wij zijn er, op grond 
van de onderhavige wetgeving, bijna 
dagelijks mee bezig. Ook om der wille 
van het niet verder belasten van de 
ambtelijke diensten - die al bijzonder 
belast zijn met de specifieke taken en 
met de uitvoering van de onderhavige 
wetten - zou ik de Kamer een dergelijke 
motie willen ontraden. 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Suggereert de minister nu, dat de 
motie zou moeten worden uitgebreid, 
bij voorbeeld ook tot de pluimveehou-
derijen en zou hij er dan positiever 
tegenover staan? Ik beluister dit 
immers uit zijn woorden. Indien dit 
het geval is, vraag ik mij af, of dat dan 
niet tot nog grotere belasting van het 
ambtelijk apparaat leidt. Is dit laatste 
dan misschien de overweging van de 
minister? 

Moet ik voorts uit de woorden van 
de minister opmaken, dat de Gezond-
heidswet voor dieren de Kamer 
intussen heeft bereikt? Dat zou een 
buitengewoon vreugdevol moment 
zijn! 

Minister Braks: In de eerste plaats 
betrof het slechts een vraag mijner-
zijds, waarom er sprake zou moeten 
zijn van deze aperte discriminatie 
tussen de dieren in Nederland met 
betrekking tot de wettelijke behande-
ling.... 

De heer Tommei (D'66): Omdat de 
problematiek daar, zo denk ik, het 
ernstigst is. 

Minister Braks: Goed, dan heeft u 
daar een antwoord op gegeven. Dit 
doet echter niets af aan mijn oordeel 
over de vraag, waarop de motie 
betrekking heeft. 

De Gezondheidswet voor dieren is, 
zoals bekend is, in voorbereiding. 
Deze zal nu snel met de Kamer 
worden behandeld. Ik moet echter het 
antwoord schuldig blijven op de 
vraag, welke de precieze status van 
het wetsontwerp op dit moment is. 
Staatssecretaris Ploeg zal bij gelegen-
heid gaarne op deze vraag antwoord 
geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan 
bij de heer Willems. Ten aanzien van 
de evaluatie en de eventuele herzie-
ningsmogelijkheden hebben wij 
voorgesteld dit op 1 januari 1986 te 
doen. De heer Te Veldhuis stelde voor 
om daar geen datum voor te noemen, 
maar om elk moment aan te pakken. 
Ik heb mij daartegen verzet, omdat dit 
het bieden van een perspectief zou zijn 
op een te korte termijn. Er ligt ook een 
voorstel om de datum op 1 september 
te bepalen. Ik laat het oordeel, wat 
betreft dit laatste voorstel, aan de 
Kamer over. 

Gelet op de formulering van de 
onderhavige wetstekst, gaat het over 
een evaluatie, overleg met het 
bedrijfsleven, om daarna tot de 
conclusie te komen. Dat kan ten 
principale een tweezijdige ontwikke-
ling hebben: versterking en verzwak-
king. 

De heer Van Noord (CDA): Voorzitter! 
Ik kan mij een situatie voorstellen, 
waarbij de evaluatie op onderdelen 
een dusdanig snel tempo krijgt, dat 
zelfs eerder dan 1 september een 
rapportage aan de Kamer kan worden 
voorgelegd. Als dat het geval zou zijn, 
dan is toch de datum van 1 september 
- gesteld dat de Kamer dit amende-
ment zou overnemen - geen wet van 
Meden en Perzen? 

Minister Braks: De datum van 1 
september gaat, gelet op de behande-
ling in deze Kamer, een grote rol 
vervullen in de totale relatie. Het is 
een verplichting. Ik heb willen vermij-
den dat elk moment, vanaf vandaag, 
een situatie kan ontstaan waarin men 
om een aanpassing of een rapportage 
vraagt. Ook de gebiedsafbakeningen 
zijn hier in het geding. Op deze wijze 
worden er elke dag perspectieven 
geboden voor die gebieden. Tot 1 
januari 1986 kan een en ander pas ter 
bespreking komen, als wij plotseling 
voor spectaculaire gegevens komen 
te staan - zoals de heer Van Noord 
zojuist zei - die de Kamer of het 
kabinet aanleiding geven om eerder 
initiatieven te nemen. Dat valt echter 
buiten het bestek van dit wetsontwerp. 

D 
De heerTazelaar (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Gelet op het antwoord van 
deministertrekikmijn amendementen 
voorkomend op stuk nr. 51 in. 

De Voorzitter: Aangezien de gewijzig-
de amendementen-Tazelaar (stuk nr. 
51,1 en II) zijn ingetrokken, maken zij 
geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

D 
De heer Te Veldhuis (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ter vermijding van een 
discussie bij een volgende gelegenheid 
wil ik opmerken - en tegelijkertijd 
vastleggen - dat ik het wat mijn 
amendementen voorkomend op stuk 
nr. 56 betreft niet eens ben met de 
minister. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Dan gaan wij nu over 
tot de stemmingen. 

Lid 1 van artikel 1 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Tommei (stuk nr. 49, II). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 49 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Te Veldhuis (stuk nr. 54, 
II). 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en de RPF voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr, 54 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Van Rossum (stuk nr. 34,1). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
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Voorzitter 

stuk nr. 34 voorkomende amendement 
als verworpen kan worden beschouwd. 

Lid 1 van artikel 1 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Lid 2 is vervallen (tweede nota van 
wijziging, stuk nr. 38). 

In stemming komt het amendement-Te 
Veldhuis (stuk nr. 56,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de SGP voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 
Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 56 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Tommei (stuk nr. 22). 

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

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Tommei (stuk nr. 50,1). 

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

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik trek de amendementen 
op stuk nr. 50, II tot en met VI, in. 

In stemming komt lid 3 van artikel 1. 

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

Lid 4 van artikel 1 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Van der Linden (stuk 
nr. 53) tot toevoeging van een lid 5 
aan artikel 1. 

Minister Braks: Mijnheerde Voorzitter! 
Ik weet niet of het gebruikelijk is, 
maar ik wil het volgende nog zeggen. 
Alvorens u, mijnheer de Voorzitter, dit 
amendement in stemming brengt, wil 
ik de Kamer toch nog eens de onge-
wenstheid van het aanvaarden van dit 
amendement onder de aandacht 
brengen. 

De Voorzitter: Ik wijs de minister 
erop, dat de beraadslaging is gesloten. 

Minister Braks: Ik heb ook gezegd, 
niet te weten of het gebruikelijk was! 
Dan heb ik mijn boodschap overge-
bracht en sluit ik mij verder aan bij de 
procedure. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en het GPV voor dit 
nader gewijzigde amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
aangenomen. Er is dus een vijfde lid 
aan dit artikel toegevoegd. 

In stemming komt het gewijzigde 
artikel 1. 

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

Lid 1 van artikel 2 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van Rossum (stuk nr. 
46,1). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit gewijzigde amendement het 
andere op stuk nr. 46 voorkomende 
amendement als verworpen kan 
worden beschouwd. 

Lid 2 van artikel 2 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt lid 3 van artikel 2. 

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

In stemming komt het amendement-Te 
Veldhuis (stuk nr. 44). 

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

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van der Linden (stuk nr. 
52). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN, de PPR en de PSP tegen 
dit gewijzigde amendement hebben 

gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Lid 4 van artikel 2, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het gewijzigde 
amendent-Van der Linden (stuk nr. 
52), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Tommei (stuk nr. 50, 
VII). 

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

Lid 5 van artikel 2 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Lid 6 van artikel 2 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
artikel 2. 

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

Lid 7 van artikel 3 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Tazelaar (stuk nr. 42,1) 

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

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 42 voorkomende amendement 
als aangenomen kan worden be-
schouwd. 

Lid 2 van artikel 3, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Tazelaar (stuk nr. 42,1), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Lid3van artikel 3, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Tazelaar (stuk nr. 42, II), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Te 
Veldhuis (stuk nr. 45) tot toevoeging 
van een lid 4 aan artikel 3. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de CPN voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
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Voorzitter 

overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Het gewijzigde artikel 3 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 3a wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Te Veldhuis (stuk nr. 55) 
tot invoeging van een artikel 3b. 

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

De artikelen 4 t/m 11 en de beweegre-
den worden zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, dinsdag 
a.s. over het wetsvoorstel te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Van der 
Linden (18 695, nr. 28). 

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

In stemming komt de motie-Te 
Veldhuis (18695, nr. 36). 

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

In stemming komt de motie-Tommei 
over een samenhangend beleidsplan 
voor de varkenshouderij (18695, nr. 
57). 

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

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen achteraf. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie zal vóór het 
wetsvoorstel stemmen, maarzij heeft 
tegen artikel 1, lid 3, gestemd, niet 
alleen omdat dit lid de mogelijkheid 
biedt tot verdere verhoging van de 
mestproduktie maar ook omdat de 
daarin geboden mogelijkheid sterk 
schadelijk is voor het welzijn van de 
dieren, voor zover er althans binnen 
deze bedrijfstak nog sprake is van 
welzijn voor dieren. De mening van 
onze fractie is, dat commerciële 
motieven hier niet mogen prevaleren 
boven welzijnsaspecten. 

De heer Ernsting (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Zoals uit onze bijdrage bij 
de behandeling van dit wetsvoorstel 
al duidelijk werd, hadden wij grote 
moeite met de feitelijke terugwerkende 
kracht die aan dit wetsvoorstel is 
gegeven. Om die reden hebben wij 
vóór het amendement-Van Rossum 
gestemd en om die reden ook hebben 
wij vóór het amendement-Te Veldhuis 
onder stuk nr. 45 gestemd, dat een 
hardheidsbepaling inhield. Wij 
hebben verder tegen alle andere 
amendementen gestemd, a. tegen alle 
amendementen die een versoepeling 
beoogden en in strijd zouden komen 
met de feitelijke doelstellingen van 
deze wet en b. tegen de amendemen-
ten die juist een verscherping beoog-
den, omdat daarmee het toch al 
discutabele juridische karakter van 
deze wet nog verder zou worden 
verscherpt. 

Minister Braks: Mijnheer de Voorzitter! 
Alhoewel de regering niet stemt, heeft 
zij er soms best behoefte aan, een 
verklaring af te leggen over haar 
houding. Ik heb dat straks op één punt 
nagelaten. Als u mij daartoe nu 
gelegenheid geeft, hoef ik volgende 
week niet uit Brussel terug te komen 
om persoonlijk bij de formele stemmin-
gen aanwezig te zijn. 

De Voorzitter: Ik stel voor de minister 
in de gelegenheid te stellen, een 
verklaring af te leggen. 

Daartoe wordt besloten. 

Minister Braks: Mijnheer de Voorzitter! 
Het gaat om het amendement op stuk 
nr. 55, aanvankelijk stuk nr. 25. Daarbij 
draait het om de vraag, of nu al niet 
een ontheffingsmogelijkheid kan 
worden voorzien in deze interimwet 
voor die gevallen, waarin werkelijk 
aantoonbaar is, dat de verdere ontwik-
keling van de varkenshouderij c.q. 
pluimveehouderij geen onaanvaardba-
re gevolgen zal hebben voor de 
belasting van het bodemwater en de 
bodem zelf. 

Ik heb daarop zeer negatief gerea-
geerd, in die zin, dat het niet in het 
kader van dit wetsvoorstel zou 
moeten worden aanvaard, omdat dit 
slechts een interimmaatregel is, ter 
vermijding van het groter worden van 
het probleem en aangezien wij nog 
niet in de gelegenheid zijn aan de hand 
van normen de ontheffingsprocedure 
die in het amendement van de heer Te 
Veldhuis werd gevraagd, te beoordelen, 
laat staan te bepalen en omdat de 
ontwikkeling van het beleid met 
betrekking tot normen, transport, 
boekhouding en eventuele verwerking 

van de mest in Nederland, in de Kamer 
aan de orde is in het kader van het 
invullen van de meststoffenwet en de 
Wet op de bodembescherming. Het 
hierop vooruitlopen kan fysiek niet, 
omdat er een grote mate van gebrek 
aan kennis is. Van normstelling is nog 
geen sprake. 

Ik spreek de verwachting uit, dat hei 
probleem, naar voren gebracht in het 
amendement van de heer Te Veldhuis, 
zijn oplossing zal vinden in de 
meststoffenwet en in de Wet bodem-
bescherming. Op die manier kunnen 
de ontwikkelingen in de sectoren 
varkens en pluimvee weer gestalte 
krijgen, met inachtneming van de 
Meststoffenwet en de Bodembescher-
mingswet. 

Ik hoop, dat deze verklaring voor de 
fractie van de heer Te Veldhuis 
voldoende is om het zinvolle van de 
Interimwet in te zien. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen 
besloten, te stellen in handen van de 
vaste commissie voor Binnenlandse 
Zaken: 
- het wetsvoorstel Wijziging van de 
nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen (18781). 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk XVI 
(Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) 
van de rijksbegroting voor het jaar 
1985 (18600-XVI), eerder behandeld 
in de vergaderingen van 20, 21, 22 en 
28 november 1984, en van: 
- de motie-Worrell c.s. over de 
verantwoordelijkheid voor de totale 
basiseducatie (18600-XVI, nr. 43); 
- de motie-Worrell/Haas-Berger over 
de bereikbaarheid van het algemeen 
maatschappelijk werk en de ambulante 
geestelijke gezondheidszorg (18600-
XVI, nr. 44); 
- de motie-Beinema c.s. over de 
herstructurering van de podiumkunst 
(18 600-XVI, nr. 46); 
- de motie-Beinema/Evenhuis-van 
Essen over een plaats voor de 
fotografie in het rijksopdrachtenbeleid 
(18600-XVI, nr. 47); 
- de motie-Beinema c.s. over wetge-
ving op het terrein van collectieve 
verticale prijsbinding voor het literaire 
boek (18 600-XVI, nr. 48); 
- de motie-Cornelissen over de 
functie van het algemeen maatschap-
pelijk werk (18 600-XVI, nr. 49); 
- de motie-Mik over instelling van 
een inspectie voor het maatschappelijk 
werk (18600-XVI, nr. 59); 
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Voorzitter 
- de motie-Lucassen-Stauttener/Wor-
rell over het vormingswerk in inter-
naatsverband (18600-XVI, nr. 61); 
- de motie-Willems/Worrell over de 
opvangvoorzieningen (18600-XVI, nr. 
62); 
- de motie-Groenman/Mik over bij de 
algemene kortingsmaatregel te 
hanteren criteria (18 600-XVI, nr. 115); 
- de motie-Ernsting c.s. over het 
beeldende-kunstenbeleid (18 600-XVI, 
nr. 118); 
- de motie-Ernsting c.s. over de Anne 
Frank Stichting (18600-XVI, nr. 120); 
- de motie-Lankhorst over stimulering 
van initiatieven van lokale en regionale 
omroep (18600-XVI, nr. 121); 
- de motie-Lankhorst/Mik over 
criteria bij de herschikkingsoperatie 
(18600-XVI, nr. 122); 
- de motie-Wöltgens/Toussaint over 
de extra budgetkorting op de intramu-
ralezorg (18 600-XVI, nr. 65); 
- de motie-Wöltgens/Toussaint over 
de arbeidsplaatsen in ziekenhuizen 
(18600-XVI, nr. 66); 
- de motie-Wöltgens/Toussaint over 
het volledig benutten van de beschik-
bare middelen voor dagverblijven e.d. 
(18 600-XVI, nr. 67); 
- de motie-Toussaint/Wöltgens over 
opneming van de budgetten voor 
medische specialisten indeziekenhuis-
budgetten (18 600-XVI, nr. 68); 
- de motie-Toussaint/Wöltgens over 
de praktijkkosten van medische 
specialisten (18600-XVI, nr. 69); 
- de motie-Toussaint/Wöltgens over 
de prijsvorming van geneesmiddelen 
(18600-XVI, nr. 70); 
- de motie-Toussaint/Wöltgens over 
bezuiniging op de Ziekenfondsraad 
(18600-XVI, nr. 71); 
- de motie-Borgman over het extra 
bedrag aan ombuigingen voor 1985 
(18600-XVI, nr. 72); 
- de motie-Cornelissen/Terpstra over 
hulpverlening aan gezinnen met een 
thuis verzorgd gehandicapt kind 
(18600-XVI, nr. 73); 
- de motie-Mik over studies naar de 
effectiviteit van nieuwe methoden in 
de geneeskunde (18600-XVI, nr. 74); 
- de motie-Dees over de activiteiten 
van de International Health Develop-
ment Foundation (18600-XVI, nr. 75); 
- de motie-Dees over een aparte 
dereguleringsoperatie voor de 
gezondheidszorgwetgeving (18600-
XVI, nr. 76); 
- de motie-Van Es over voorstellen 
voor het creëren van nieuwe arbeids-
plaatsen voor artsen (18600-XVI, nr. 
77); 
- de motie-Beckers-de Bruijn over het 
betrekken van patiënten-/consumen-

tenorganisaties bij het volksgezond-
heidsbeleid (18600-XVI, nr. 78); 
- de motie-Beckers-de Bruijn over de 
samenwerking in de eerstelijnszorg 
(18 600-XVI, nr. 79); 
- de motie-Toussaint/Wöltgens over 
een ontoereikende bepaling inzake 
democratisering in de Ziekenfondswet 
(18600-XVI, nr. 93); 
- de motie-Borgman/Beinema over 
herbezetting na arbeidstijdverkorting 
(18 600-XVI, nr. 95); 
- de motie-Dees/Cornelissen over 
lijst 4 van het Besluit Farmaceutische 
Hulp voor Ziekenfondsverzekerden 
(8600-XVI, nr. 96); 
- de motie-Terpstra/Cornelissen over 
de budgetten van instellingen voor 
zwakzinnigenzorg en verpleeghuizen 
(18 600-XVI, nr. 97); 
- de motie-Terpstra over een samen-
hangend structuurplan geriatrische 
gezondheidszorg (18600-XVI, nr. 98). 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat de amendementen zijn 
ingetrokken op de stukken nrs. 38, 41, 
51,52, 56, 63, 64 en 94. 

Mij is gebleken, dat er behoefte is aan 
een derde termijn. 

Ik stel voor, hiertoe gelegenheid te 
geven. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik wijs erop, dat de ti jd, 
die men gebruikt in derde termijn en 
bij de behandeling van de artikelen 
van de totale spreektijd zal worden 
afgetrokken. 

D 
De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De stemming over 
motie nr. 65 willen wij uitstellen. De 
staatssecretaris voert de motie in feite 
uit, zij het, dat de middelen ergens 
anders worden gezocht. Toch heeft hij 
de motie ontraden. Wij willen afwach-
ten, hoe de staatssecretaris in dezen 
zal varen. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Toussaint stel ik voor, zijn motie 
(18600-XVI, nr. 65) van de agenda af 
te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! In motie nr. 66 wil ik 
een kleine wijziging voorstellen. De 
staatssecretaris heeft gezegd, dat hij 
er moeite mee heeft, dat het COTG 
dwingend richtlijnen worden opge-
legd. Het is bekend, hoe coulant wij 
zijn, zeker ten opzichte van de staats-
secretaris. 

In het dictum zou ik de woorden 'zo 
nodig' willen toevoegen. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Toussaint 
(18600-XVI, nr. 66) is in die zin 
gewijzigd, dat in het dictum na de 
woorden «verzoekt de regering» 
wordt toegevoegd: zo nodig. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 134 (18 600-XVI) 

De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik verzoek u de stemming 
over motie nr. 67 aan te houden. 

Tijdens het beraad over deze motie 
is veelvuldig gewag gemaakt van het 
mondeling overleg op 20 december 
aanstaande over het bouwbeleid. Ik 
wil dat beraad afwachten. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Toussaint stel ik voor, zijn motie 
(18600-XVI, nr. 67) van de agenda af 
te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De motie op nr. 71 wil 
ik intrekken. Die geeft aan, waar 
dekking kan worden gevonden voor 
het amendement 109. Inmiddels 
hebben wij aangegeven, dat wij die 
dekking elders willen zoeken. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Toussaint (18 600-XVI, nr. 71) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

D 
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik bied mijn excuses 
ervoor aan, dat wij bij het indienen 
van de nota van wijziging niet voldoen-
de hebben opgelet. Wij meenden, dat 
die nota van wijziging - stuk 108 -
een technische wijziging zou inhouden. 
Het bleek echter wel degelijk een 
inhoudelijke wijziging te zijn. De 
toelichting ontbreekt. Dat heeft ons op 
het verkeerde been geholpen. Gelukkig 
hebben wij nog een derde termijn. 

Wat het gecoördineerd bejaarden-
werk betreft, wordt voorgesteld dit uit 
het Besluit proefgemeenten en het 
welzijnsconvenant met de grote 
steden te halen. Voor de grote steden 
maakt het in de praktijk weinig 
verschil. Het wordt in feite een andere 
financieringsstroom. Voor de proefge-
meenten maakt het wel degelijk 
verschil. De proefgemeenten hebben 
tot nu toe een beleidsvrijheid voor de 
besteding van de middelen en een 
brede doeluitkering. 

Het is mogelijk - gelukkig was dit 
de bedoeling en vele proefgemeenten 
maken er gebruik van - dat zij daar-
tussen verschuivingen aanbrengen. 
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Worrell 

Veranderingen in de financiële 
verhoudingen zouden een chaos 
betekenen. De proefgemeenten 
hadden de mogelijkheid zelf middelen 
te verschuiven en de minister moet 
dat niet doen. Behalve dat de minister 
het geld uit het Besluit proefgemeen-
ten tilt, is er ook een aantal problemen 
de inhoud betreffende. 

Wijzelf, en naar wij hebben begrepen 
bij de behandeling van de Wet op de 
bejaardenoorden ook het CDA en de 
VVD, meenden dat het gecoördineerde 
bejaardenwerk een gemeentelijke 
voorziening was. Mevrouw Terpstra 
heeft toen gezegd, dat de provincie 
nadrukkelijkals financieel doorgeefluik 
dient voor de gemeenten die het 
initiatief nemen, het plan ontwikkelen, 
aanbieden en uitvoeren. De heer Van 
der Heijden van de fractie van het 
CDA was van mening, dat het om een 
gemeentelijke zaak gaat. De Kamer in 
haar totaliteit vindt dus dat het om 
gemeentelijke voorzieningen gaat. 
Waarom dan deze voorzieningen uit 
het Besluit proefgemeenten halen? 

Ik wil de minister wijzen op de 
motie nr. 24 van mevrouw Kraaijeveld 
en de heer Buurmeijer, waarin wordt 
gesteld dat het ontwikkelingbeleid in 
ieder geval nog een planperiode na 
1985 zou zijn geboden en dat er een 
wettelijke basis voor het Besluit 
proefgemeenten en de welzijnscon-
venanten moet komen. Met zijn 
huidige handelwijze doorbreekt de 
minister het in gang gezette decentra-
lisatiebeleid. 

Een volgend punt dat hierbij aan de 
orde is, is dat de minister in het 
ontwerp van de welzijnswet heeft 
aangegeven, dat deze wet het toekonv 
stige wettelijk kader zal moeten 
vormen voor het gecoördineerde 
bejaardenwerk. Derhalve zou tijdelijk 
het gecoördineerde bejaardenwerk 
onder de reikwijdte van de Wet op de 
bejaardenoorden vallen. 

Mijn collega Ter Veld heeft in haar 
bewonderenswaardige betoog, dat 
niet heeft geleid tot drastische 
wijzigingen van de wet, gevraagd 
naar aanleiding van de algemene 
maatregel van bestuur ex artikel 26 
naarde consequenties van de reikwijd-
te in verband met het Besluit proefge-
meenten en de welzijnsconvenanten. 
De minister heeft op deze vraag geen 
antwoord gegeven. Nu heeft hij een 
nota van wijziging ingediend zonder 
toelichting. 

Dat is op zijn zachtst gezegd, geen 
nette wijze van omgang met de 
Kamer. De minister plaatst hiermee 
de proefgemeenten voor een onverant-

woorde teruggang. Zij moeten met de 
bedragen die zij wellicht ook aan 
bejaardenwerk willen besteden maar 
op een andere manier hebben 
ingevuld, teruggaan. Wij achten dit 
onjuist. Wij hebben ter zake een 
amendement ingediend. 

Wij meenden, na de vele amende-
menten die wi j hebben ingediend, 
toch ook het landelijk platform 
opbouwwerk te moeten ontzien bij de 
korting. De minister heeft gezegd, dat 
hij juist de maatschappelijke activitei-
ten wil bevorderen. Wij menen dat het 
goed is, het opbouwwerk voor de 
komende jaren in verband in het 
veranderend beleid te ontzien. 

Minister Brinkman: De heer Worrell 
sprak over een motie, voorkomend op 
stuk nr. 24. Ik neem aan dat hij doelt 
op een motie, ingediend tijdens de 
behandeling van kamerstuk 18111. 
Voorts sprak hij over een algemene 
maatregel van bestuur op grond van 
artikel 26. Ik vermoed dat hij een 
tikfout in zijn stuk heeft staan. Het zal 
moeten zijn artikel 2b van de Wet op 
de bejaardenoorden. Mag ik dat 
aannemen? 

De heer Worrell (PvdA): Als u precies 
weet waarover het gaat, kunt u deze 
vraag beantwoorden. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil kort terugkomen op 
de algemene korting op de landelijke 
instellingen. De minister wil geen 
criteria stellen. Hij noemt een algeme-
ne korting rechtvaardig. Vele fracties 
in deze Kamer denken daarover 
duidelijk anders, gezien de reeks 
amendementen. De fractie van de PPR 
vindt de wijze waarop de verschillende 
fracties zonder het stellen van criteria 
sommige instellingen wel en andere 
niet willen ontzien, geen goede. Het 
maakt een zeer willekeurige indruk, 
reden waarom ik een motie heb 
ingediend, waarin ik het kabinet 
verzoek alsnog met eigen criteria te 
komen. De nu gekozen weg acht ik 
onbegaanbaar en geen voorbeeld van 
goed overleg tussen Kamer en 
kabinet. 

Nu heeft de minister gezegd dat, als 
er amendementen worden aangeno-
men, hij deze ook voor de komende 
jaren overneemt en hij het volgende 
jaar niet met voorstellen zal komen 
om de desbetreffende instellingen 
alsnog te korten. Dat betekent dat hij 
er dan een ander rechtvaardigheidsge-
voel op na moet houden. Bij de 
artikelsgewijze behandeling zal de 
dekking van de verschillende amende-
menten nog aan de orde komen maar 
ik vind dat de minister ook een 

algemeen oordeel moet geven over 
de keuze van de verschillende fracties, 
afgezien van de dekkingsmogelijkhe-
den. Acht hij die keuzen juist of vindt 
hij dat er eventueel andere landelijke 
instellingen zijn, waarop dan niet 
gekort zou moeten worden? 

D 
Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Op de opmerkingen van de 
heer Toussaint zal ik mede namens de 
staatssecretaris antwoorden. U weet, 
dat hij met uw instemming in het 
buitenland vertoeft. 

Ik heb kennisgenomen van de 
mededelingen omtrent de moties, die 
op een later moment in stemming 
gebracht zouden moeten worden, en 
de motie die nu wordt ingetrokken. 
Met betrekking tot motie nr. 66 mag ik 
nog eens in herinnering roepen dat de 
staatssecretaris er bij de Kamer op 
heeft aangedrongen, niet tot uitspra-
ken te komen en niet een stok achter 
de deur te zetten, hoezeer ook hij 
ervan overtuigd is, dat in de richting 
moet worden geprocedeerd, die ook 
de heer Toussaint naar voren heeft 
gebracht. 

Ik denk daarom, in de geest van de 
staatssecretaris te spreken als ik zeg 
dat de motie wel wat beter verteerbaar 
wordt als het woord 'zonodig' wordt 
ingevoegd maar ik steun hem toch in 
zijn oordeel dat het wellicht beter zou 
zijn, eerst maar eens het resultaat van 
de onderhandelingen af te wachten. 

Tot de heer Worrell zou ik willen 
zeggen dat wi j , sprekend over de 
proefgemeenten waar het gaat om 
het gecoördineerd bejaardenwerk, 
met een juridisch en een financieel 
vraagstuk te maken hebben. Die twee 
zaken moeten wij niet vermengen. In 
juridische zin geldt dat de Wet op de 
bejaardenoorden inmiddels van 
kracht is geworden en dat op grond 
daarvan algemene maatregelen van 
bestuur in procedure zijn gebracht. 
Deze gaan wat betreft de rechtskracht 
boven het besluit inzake de proefge-
meenten. Dat betekent dat de dienaar 
van de Kroon in formele zin niet de 
mogelijkheid heeft om van die wet af 
te wijken tenzij weer een nieuwe wet 
wordt voorgesteld en dat wensen wij 
niet. 

De heer Worrell heeft gelijk als hij 
zegt dat er in financieel-materiële zin 
voor de grote gemeenten niets 
verandert. De WBO kent de vier grote 
gemeenten een bijzondere positie toe 
die qua beleidsvrijheid wellicht verder 
reikt dan het besluit proefgemeenten. 
Voor de proefgemeenten zelf is er 
geen andere mogelijkheid dan te 
volgen wat de WBO van ons vraagt. 
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Om die technische reden zijn wi j 
gekomen met een nota van wijziging, 
zulks ook op uitdrukkelijk verzoek van 
één of meer leden van de Kamer. Het 
gaat hier dus niet om een initiatief, 
uitsluitend door de regering naar 
voren gebracht. Het ging ook om een 
verzoek van de Kamer om meer 
helderheid. Ik meen dat de heer 
Lankhorst een van de verzoekers was. 
Dit alles laat de positie van de proef-
gemeenten onverlet. 

Als de heer Worrell verwijst naar 
motie nr. 24, behorend bij kamerstuk 
nr. 18111, herinner ik eraan dat bij de 
behandeling van de welzijnswet en de 
WVG kan worden beoordeeld of de 
positie, die wij voor langere termijn 
voor de proefgemeenten in uitzicht 
stellen, de Kamer bevredigt. Ook hier 
zal weer kunnen gelden dat de dan in 
behandeling komende wetsontwerpen 
waarschijnlijk verder reiken wat 
betreft de beleidsvrijheid dan het 
besluit-proefgemeenten nu aangeeft. 

Ook hier hebben wij ons te houden 
aan de wet, hoezeer ik ook materieel 
wil blijven proberen, de proefge-
meenten beleidsvrijheid te laten. De 
heer Worrell heeft gelijk als hij zegt 
dat de provincies op basis van de 
WBO zullen financieren; zij verdelen 
de middelen maar het beleid ten 
aanzien van het gecoördineerde 
bejaardenbeleid wordt niet door hen 
bepaald. 

De heer Worrell (PvdA): Het is jammer, 
dat u indertijd niet de desbetreffende 
vraag van collega Ter Veld hebt 
beantwoord. Anders was het probleem 
toen al boven water gekomen. De 
juridische problemen onderken ik 
maar het gaat hier om de technische 
vraag hoe een en ander wordt 
afgewerkt. Echter, men zou toch ook 
het besluit-proefgemeenten moeten 
veranderen? 

Dat besluit ligt er en de zaken 
moeten op elkaar worden afgestemd. 
Het kan toch uw bedoeling niet zijn, 
de proefgemeenten in financiële 
chaos te brengen met het wets-
ontwerp, waarvoor u verantwoordelijk-
heid draagt, en verder maar af te 
wachten wat er moet gebeuren terwijl 
de middelen misschien wel voor heel 
andere voorzieningen zijn bestemd? 

Minister Brinkman: Als de heer 
Worrell in de keuken van het departe-
ment had kunnen kijken, had hij 
kunnen weten dat ik al ten tijde van 
de parlementaire behandeling van de 
Wet op de bejaardenoorden overleg 
heb gevoerd met een delegatie van de 
proefgemeenten over onder andere 

dit vraagstuk. Mede naar aanleiding 
daarvan is het onderwerp op het 
departement in behandeling genomen. 
Wij hebben willen afwachten hoe de 
parlementaire behandeling van de 
Wet op de bejaardenoorden zou 
verlopen. 

De algemene maatregel van 
bestuur op grond van artikel 2b van 
de wet is pas onlangs in een mondeling 
overleg behandeld. De Raad van State 
moet er nog over oordelen. Formeel 
moet de procedure nu zijn, dat eerst 
de Wet op de bejaardenoorden wordt 
afgewikkeld en dat vervolgens het 
besluit proefgemeenten wordt 
aangepast. Ik geloof niet dat op dit 
punt het departement en zijn leiding 
een verwijt kan worden gemaakt. Wij 
hebben het overleg wel degelijk 
geëntameerd. Wij hebben de Kamer 
in genen dele verkeerd willen voorlich-
ten. Dat hebben wi j , dunkt mij, ook 
niet gedaan. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Kan er niet iets slims, een soort 
overgangsregelingetje, worden 
bedacht, zodat het geld niet op zo'n 
omslachtige manier wordt verdeeld? 
Kan niet worden gewacht totdat er 
een algemene regeling is getroffen 
met het verdelen van het geld en de 
verantwoordelijkheid? 

Minister Brinkman: Mevrouw Kraaije-
veld krijgt materieel volledig haar zin. 
De provincies hebben in een recente 
bespreking, ik meen de vorige week, 
toegezegd dat zij wat betreft het 
gecoördineerd bejaardenwerk de 
geldstromen naar de verschillende 
gemeenten zullen laten lopen zoals 
die in 1984 lopen. Materieel verandert 
erin 1985 in de praktijk niets. Nogmaals 
echter, de dienaar van de Kroon zal 
toch de wet moeten uitvoeren. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): De 
redenering van de minister klopt niet 
helemaal, want de provincies hebben 
het eerste jaar de beschikking over 
gelden voor het flankerend beleid. Dat 
moeten wi j dan even bekijken. 

Minister Brinkman: Wij spreken nu 
over het gecoördineerd bejaarden-
werk. Dat is een onderdeel van het 
flankerend beleid, maar in onze 
terminologie en in die van de heer 
Worrell spreken wi j over het gecoördi-
neerd bejaardenwerk, ervan uitgaande 
dat de welzijnswet in 1986 in werking 
kan treden. In dat geval doet het 
probleem zich alleen in 1985 voor. Dat 
behoeft zich echter niet voor te doen 
met de procedures die ik zojuist heb 
geschetst. Formeel verandert er wel 
het een en ander, maar materieel niet. 

De heer Worrell (PvdA): Betekent dit 
dat de provincies zich niet alleen 
garant hebben gesteld voor het 
doorsluizen naar de gemeenten, maar 
precies het bedrag dat bestemd was 
voor die proefgemeenten ook aan die 
gemeenten toekennen? Het gaat 
daarbij altijd om een aantal gemeen-
ten. Als de minister bevestigend 
antwoordt, kunnen er geen discussies 
meer ontstaan doordat de provincie 
kortingen toepast. Het totale bedrag 
wordt dan naar de proefgemeenten 
gesluisd. Als de minister dat toezegt, 
vind ik het nog steeds niet fraai, maar 
dan hebben wij wel wat wij willen. 

Minister Brinkman: Voor zover het het 
gecoördineerde bejaardenwerk 
betreft, kan ik bevestigend antwoor-
den. 

Op de vraag van de heer Lankhorst 
over de criteria verwijs ik kortheidshal-
ve naar hetgeen ik daarover in eerste 
en tweede termijn heb geantwoord. 
Op een uitdrukkelijke vraag van mijn 
kant heb ik niet van de Kamer gehoord, 
dat men alsnog criteria wenst. 
Natuurlijk hebben enige leden van de 
Kamer, meer in het bijzonder de heer 
Lankhorst, daarom gevraagd. 

Ik constateer echter dat de Kamer in 
meerderheid en daarmee de Kamer 
als zodanig mijn beleid op dit punt 
steunt. Dat laat onverlet, dat de 
Kamer toch meent dat een aantal 
organisaties niet zou moeten worden 
gekort, ondanks een heel duidelijke 
motivering. Ik heb een- en andermaal 
mijn opvattingen daarover gegeven. 
Ik geloof niet dat er aanleiding is, op 
die opvatting terug te komen. 

Nu is wel de vraag aan de orde of er 
uitsluitend sprake moet zijn van een 
terugnemen van de kortingen voor 
1985, bij amendement, dan wel of de 
desbetreffende amendementen bij 
aanvaarding ook een structurele 
doorwerking moeten hebben. 

Mijn waarneming, in lijn met 
hetgeen de Kamer steeds bij amende-
ringen heeft gesteld, is steeds geweest 
dat bij aanvaarding van een amende-
ment, dat structureel moet doorwerken. 
Inmiddels lijkt het erop, zo zeg ik op 
basis van voorlopige informatie, dat de 
Kamer met de amendementen beoogt 
alleen voor 1985 een oplossing te 
bieden voor de organisaties die in de 
verschillende amendementen zijn 
genoemd. Het lijkt mij goed als de 
indieners van de amendementen dat 
hier met zoveel woorden ontkennen of 
bevestigen. Ik ben uiteraard bereid, de 
Kamer te volgen. Dat zou concreet 
betekenen dat voor 1986 de zaak open 
is. 
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De heer Dijkstal (VVD): Eerder in de 
plenaire behandeling hebt u gezegd 
dat wat u betreft hetzelfde criterium 
zal worden gehanteerd als elders bij 
de overheid. Daarom is over de 
gehele linie deze operatie ter bestrij-
ding van de kosten van bureaucratie 
ingezet. Door de Kamer - en met 
name door PvdA en CDA - is nogal 
veel geamendeerd. Heeft de minister 
daarin criteria ontdekt? 

Minister Brinkman: Ik ontdekte daarin 
geen bezwaar van de Kamer tegen het 
hanteren van het criterium 'bestrijding 
van de kosten van bureaucratie', en het 
gegeven dat gedurende twee, drie 
jaar de budgetten van deze organisa-
ties niet negatief zijn bijgesteld. In de 
toelichting op de amendementen heb 
ik gevonden dat men om bijzondere 
redenen ten aanzien van die organisa-
ties meent dat het algemeen criterium 
voor hen niet moet gelden. Ik heb 
een- en andermaal betoogd dat ik het 
daar niet mee eens ben, maar kennelijk 
heb ik de Kamer daarvan niet kunnen 
overtuigen. Daarmee blijft het algeme-
ne criterium wel overeind. 

D 
De heer Worrell (PvdA): In 1985 
zullen wij hierover ten principale 
discussiëren. Dan gaan wij er een echt 
beleid van maken. Wij hebben nu 
natuurlijk niet zomaar in het wilde 
weg iets gedaan. In onze amendemen-
ten hebben wi j prioriteit gegeven aan 
instellingen in bij voorbeeld het 
uitvoerend werk. Ik noem bij voorbeeld 
de sector van de kunsten. Wij hebben 
nadrukkelijk positie gekozen. Daarmee 
zeggen wij uitdrukkelijk niet dat deze 
organisaties überhaupt niet meer ter 
discussie kunnen staan, maar ik vind 
het ook weer niet juist om het hier nu 
zo voor te stellen, als zou er voor één 
jaar volstrekte vrijblijvendheid zijn. In 
het komend jaar zullen wij over deze 
materie nog diepgaand met de 
minister spreken. 

De heer Beinema (CDA): Aansluitend 
op de stellingname van collega 
Worrell, is in dit geval onzerzijds in elk 
geval geen sprake van een omgekeerd 
automatisme. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Aan het 
adres van de heer Dijkstal wil ik nog 
wel eens zeggen - dat is dan al voor 
de tweede keer, maar sommige 
mensen willen iets kennelijk niet 
graag horen - dat wij bij de amende-
ring met betrekking tot de herstructu-
rering wel degelijk een aantal eigen 
indicatoren hebben gehanteerd. Ik 
heb die aangegeven. Wij zien deze 
organisaties als speerpunten voor het 
beleid in de komende jaren. 

Ik denk dan met name aan het 
beleid op het terrein van de jeugd en 
de ouderen, de organisaties met een 
eigen identiteit en de preventie op het 
terrein van de volksgezondheid. Die 
speerpunten staan ook in de toelichting 
bij de begroting vermeld. Wij hebben 
de minister een handje willen helpen 
door de instanties de ruimte te bieden 
om mee te denken bij het tot stand 
komen van het toekomstig beleid. 

De heer Dijkstal (VVD): De minister 
stelt voor, 11,7 min. te bezuinigen. De 
fracties van PvdA en CDA beknibbelen 
dit met 5 a 6 min. Daaruit kan ik alleen 
maar concluderen dat deze twee 
partijen het beleid van de minister op 
dit punt niet hebben gesteund. 

De heer Toussaint (PvdA): Met dien 
verstande, dat wij in onze amendemen-
ten wel degelijk alternatieve dekking 
hebben aangegeven. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In behandeling komt het wetsvoorstel 
18600-XVI, nr. 1. 

Over het begin van artikel I, de 
artikelen 1 t/m 56 en de amendemen-
ten, voor zover daarbij voorgesteld, 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 57, waarop 
zijn voorgesteld: 

- een amendement-Cornelissen (stuk 
nr. 58, I); 
- een gewijzigd amendement-Mik 
(stuknr. 101,1); 
- een gewijzigd amendement-Worrell/ 
Lucassen-Stauttener (stuk nr. 103,1); 
- een gewijzigd amendement-Worrell/ 
Cornelissen (stuk nr. 112, I); 
- een amendement Worrell/Cornelis-
sen (stuk nr. 116, II); 
- een gewijzigd amendement-Ern-
sting c.s. (stuk nr. 117,1); 
- een amendement-Cornelissen/ 
Toussaint (stuk nr. 126,1); 
- een gewijzigd amendement-Corne-
lissen/Worrell (stuk nr. 127,1). 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Vergeleken met de begro-
ting voor 1984, is de post voor 
onderzoek en studie verhoogd met 
f900.000. Kan de minister zeggen 
waarvoor die verhoging bestemd is? 
Alle amendementen bij elkaar opge-
teld, zal de post nu met 2 min. kunnen 
worden verlaagd. Kan de minister 
zeggen welke consequenties dat voor 
zijn beleid zal hebben? 

D 
De heer Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal proberen binnen 
enkele minuten hierop te antwoorden. 
Ik wil de Kamer over dit punt exacte 
informatie verschaffen. 

D 
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Misschien kan ik de 
minister helpen. Het vorige jaar 
hebben wij een amendement inge-
diend van f 1 miljoen om dat bedrag 
te korten. De minister heeft die 
f900.000 nu opnieuw opgevoerd in 
post 57. 

De Voorzitter: Neemt de minister met 
deze uitleg genoegen? 

Minister Brinkman: Ik ga er graag 
van uit dat mevrouw Cornelissen gelijk 
heeft. Dat doe ik overigens altijd. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Dan blijft toch mijn vraag 
wat de minister op de begroting voor 
1985 had willen doen met die f 900.000. 
Ook blijft de vraag, als er volgens de 
amendementen f 1,2 miljoen afgaat, 
welke consequenties dit heeft. 

D 
Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal de Kamer daarover 
nu, voor zover mogelijk, informeren. 
Als het amendement zou worden 
aanvaard, zou dit betekenen dat het 
voorgenomen onderzoekprogramma 
heroverwogen zal moeten worden. 
Dan komen allerlei voorgenomen 
onderzoeken opnieuw in beschou-
wing, ook onderzoeken waarop 
misschien de Kamer heeft aangedron-
gen. Ik sluit dat niet uit. Ik heb een 
voorlopige lijst gezien. Het lijkt mij 
verstandig, indien het amendement 
wordt aangenomen, dat ik de Kamer 
mededeling doe van de prioriteiten-
stelling die ik mij heb voorgenomen. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 58 t/m 88 en 88a en 
de amendementen, voor zover daarbij 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 89, waarop 
zijn voorgesteld: 

- een amendement-Worrell c.s. (stuk 
nr. 39, I); 
- een gewijzigd amendement-Worrell/ 
Cornelissen (stuk nr. 112, III); 
- een nader gewijzigd amendement-
Worrell/Cornelissen (stuk nr. 133,1). 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb een vraag aan de 
minister en aan de indiener van het 
amendement op stuk nr. 39, de heer 
Worrell. Het heeft betrekking op M50 
en BPJK. Ik krijg graag een reactie, 
zowel van de minister als de heer 
Worrell, op de recente uitspraak van 
de Raad van State. Nu de minister in 
het ongelijk is gesteld, doordat hij 
door een meerderheid van de Kamer 
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op het spoor van een grotere korting 
op de BPJK is gezet - wat de Raad 
van State niet heeft gevolgd - heeft 
het mij verbaasd, dat het amendement 
er nog steeds ligt. Het lijkt mij verstan-
dig van de indieners om het in te 
trekken. 

D 
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Kamer heeft in meerder-
heid besloten M50 vanaf 1 januari 
1985 te subsidiëren. Wij zijn nooit zo, 
dat wij besluiten van de Raad van 
State in onze discussie betrekken. Er 
is ook nog geen definitieve uitspraak. 
Mocht de Raad van State zijn opvatting 
handhaven, dan rijst de vraag hoe die 
beslissing uitgevoerd moet worden. 
Zoals de heer Lankhorst zal kunnen 
weten, is dat dan ook een beslissing 
die door de minister moet worden 
uitgevoerd en niet door de Kamer. 

Ik kan hem wel toezeggen, mochten 
daar problemen over ontstaan, dat de 
Kamer daarover van harte met de 
minister wil discussiëren. Eén ding 
staat echter vast: de meerderheid van 
de Kamer, minus de heer Lankhorst, 
heeft gezegd dat per 1 januari M50 
gesubsidieerd moet worden. Dat 
leggen wij nu vast in een wet, in de 
begroting voor 1985. Dan is ook voor 
de Raad van State duidelijk wat ons 
beleid op dat punt is. 

D 
Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Wat M50 betreft heb ik 
inderdaad voorzieningen getroffen. 
Als de Raad van State met een 
definitieve uitspraak komt ten aanzien 
van het BPJK, zal ik mij uiteraard 
beraden over de vraag hoe ik daaraan 
gevolg moet geven. Ik zal uiteraard de 
Kamer dan daarvan op de hoogte 
stellen. 
De beraadslaging wordt gesloten. 
Over de artikelen 90 t/m 257 en de 
amendementen, voor zover daarbij 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Over de artikelen II t/m IV en de 
beweegreden wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Het wetsvoorstel 18 600-XVI, nr. 4 
komt niet afzonderlijk in behandeling. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen in verband met de wetsvoor-
stellen, over de daarbij ingediende 
moties en over de in uitgebreide 
commissievergaderingen ingediende 
moties inzake monumentenzorg, 
toneelbestel, vormingswerk in 
internaatsverband, welzijnsbeleid en 
kinderopvang aanstaande dinsdag te 
houden. 
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Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk VIII 
(Onderwijs en Wetenschappen) van 
de rijksbegroting voor het jaar 1986 
(met uitzondering van het deel 
Wetenschapsbeleid) (18600-VIII) 

en van: 

- de motie-Konings over het vereiste 
aantal leerlingplaatsen (18600-VIII, nr. 
29); 
- de motie-Niessen/Dijkstal over de 
mogelijkheid van meerhoofdige 
schoolleiding (18 600-VIII, nr. 30); 
- de motie-Dijkstal over leerlingen 
met onderwijsachterstanden (18 600-
VIII, nr. 31); 
- de motie-Ubels-Veen/Scholten over 
het integreren van vredesonderwijs in 
het onderwijs (18600-VIII, nr. 32). 

De Voorzitter: Door mij zijn schriftelij-
ke antwoorden ontvangen van de 
minister en de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen op 
vragen, gesteld in eerste termijn. Deze 
antwoorden zullen worden opgeno-
men in een bijvoegsel bij de Handelin-
gen van deze vergadering. 

[Het bijvoegsel is opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.j' 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De herijking van de 
waarde van de verzorgingsstaat en van 
het functioneren van die verzorgings-
staat gaat niet voorbij aan het 
onderwijs en het onderwijsbeleid. 
Vragen rijzen naar de taak die het 
onderwijs heeft te vervullen ten 
dienste van de samenleving, naar de 
rol van de overheid bij het verwezen-
lijken van die taak, en naar de span-
kracht van de overheid bij het uitvoeren 
van haar rol. Bij deze vragen geldt 
bovendien dat het onderwijs zelf 
geconfronteerd wordt met de ingrij-
pende gevolgen - op de korte, maar 
vooral ook op de langere termijn -
van de demografische ontwikkeling, 
de daling van het leerlingental met 
plusminus 30%. 

Tegen deze achtergrond is het 
begrijpelijk dat de functie van het 
onderwijs in de samenleving, ter 
discussie komt te staan. In het beleid 
dat de staatssecretarissen en ik in 
deze kabinetsperiode willen voeren, is 
centraal gesteld dat onderwijs en 
onderzoek nu en in de komende 
decennia een sleutelrol moeten 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
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spelen in de ontwikkeling van de 
samenleving. Die sleutelrol is nadruk-
kelijk aan de orde bij de bijdrage van 
het onderwijs en het onderzoek aan 
de culturele en sociaal-economische 
ontplooiing en vernieuwing. Ik ben 
het met de heer Hermes eens dat een 
eenzijdig accentueren van de ene of 
de andere functie geen wijs beleid is. 
De heer Franssen wees op het 
permanent aanwezige spanningsveld. 
De heer Hermes danken wij voor de 
expliciet uitgesproken woorden van 
waardering en voor de steun aan het 
beleid. 

Ik sprak zoeven over het spannings-
veld. Beide aspecten ervan komen in 
het onderwijs sterk naar voren en 
worden in het beleid en de keuze van 
de beleidsprioriteiten nadrukkelijk 
onderstreept. Ik wijs in dit verband op 
het onderwijsvoorrangsbeleid 
enerzijds en de informaticastimulering 
anderzijds. Een onderwijs- en onder-
zoeksbeleid dat van deze visie uitgaat, 
vereist drie pijlers om het te dragen: 
een financieel gezond beleid, goede 
wetgeving en een heldere prioriteiten-
keuze. De financiële basis voor het 
onderwijs is nu solide - zie ook de 
meerjarenramingen - nadat wij 
enkele jaren helaas diep moesten 
insnijden om de gevaren van ernstige 
tekorten en gaten te bestrijden. Op 
deze gezonde basis kan verder 
worden gebouwd. 

De wetgeving is op bijna elk terrein 
in volle gang. Dit parlementaire jaar 
staan vele belangrijke onderwijswetten 
op stapel. Ook hier staat het toekomstig 
functioneren van ons onderwijs 
centraal. 

In deze begroting is het investeren 
in kennis en kunde in concrete 
beleidsdaden vertaald. De prioriteiten 
geven dit aan, zoals blijkt uit de extra 
gelden voor onder andere inventaris-
sen, de investeringen in para-universi-
tair onderzoek en de verdubbeling 
van het leerlingwezen. Bij het richten 
van het beleid op deze invalshoeken, 
ook voor de langere termijn, zijn de 
kwaliteit van het onderwijs, de 
pluriformiteit van het onderwijsbestel 
en de zorg voor de werkgelegenheid 
belangrijke ijkpunten. 

De heer Konings sprak evenals zijn 
collega Niessen van gebrek aan 
inspiratie en van beleid zonder 
perspectief. 

Als symbool mocht Walschaps 
Houtekiet hier gelden. Kijkend nu 
naar de hoofdlijnen van het beleid, 
zoals ik deze zojuist kort schetste, 
naar de prioriteiten en wetgevings-
voorstellen in deze begroting, dan 
moet ik daar toch stelling tegen 
nemen: de feiten spreken andere taal. 
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De heren Konings en Niessen, 
mijnheer de Voorzitter, deden mij 
even aan die andere literaire figuren 
denken, van Maarten 't Hart: de 
Aansprekers. Men zou wellicht de 
vraag kunnen opwerpen, of het 
aansprekersvak naar zijn eigen aard 
tot leven en toekomstperspectief kan 
leiden. 

Mijnheer de Voorzitter! De discussie 
over de kwaliteit van het onderwijs 
hebben wij in deze begroting een 
prominente plaats gegeven. Ook de 
bestuurlijke kwaliteit is hierbij van 
belang, hetgeen in de prioriteit voor 
en de recente nota over het schoolma-
nagement in concrete voorstellen is 
vertaald. Hierover zullen wij binnenkort 
afzonderlijk spreken, als de nota bij 
het parlement, als beleidsnota, is 
ingediend. 

De heer Konings (PvdA): Dat zijn 
allemaal concept-nota's waarover u 
spreekt! 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De voorstellen liggen op 
tafel en wij zullen er binnenkort in 
deze Kamer over spreken. 

De opmerking van de heer Franssen 
dat de kwaliteit van het onderwijs in 
belangrijke mate wordt beïnvloed 
door de kwaliteit van de docenten en 
dus ook door de kwaliteit van de 
opleiding en de nascholing, kan ik 
onderschrijven. Ik wi l daaraan 
overigens direct toevoegen, dat er 
een zeer groot aantal factoren ge-
noemd kan worden, dat met het 
aspect 'kwaliteit', op de een of andere 
wijze van doen heeft. Er is de laatste 
jaren al veel aandacht aan de kwaliteit 
van docentenopleidingen geschonken. 

Ik noem bij voorbeeld de PABO-wet-
geving, inclusief de algemene maatre-
gel van bestuur; denk aan de discussie 
over de eindtermen. Voorts noem ik 
de herstructurering van de lerarenop-
leiding beroepsonderwijs, de MO-op-
leidingen en de stages onder bijzonder 
toezicht van de inspectie. Over dit 
laatste hebben wij onlangs gesproken. 
Verder denke men aan de beleidsvoor-
nemens met betrekking tot de univer-
sitaire lerarenopleidingen en aan de 
in aantocht zijnde - ik zal daarover 
straks nog wat meer zeggen - inrich-
tings-AMvB voor de nieuwe lerarenop-
leidingen. 

Ook wil ik wijzen op het destijds 
door mij genomen initiatief om in de 
HBO-Wet een aparte paragraaf voor 
de lerarenopleidingen op te nemen. 
Vanwege de taak die deze ook hebben 
bij de nascholing, wordt hierop 
tegelijk ingegaan in het wetsontwerp 

dat de onderwijsverzorging als punt 
van regeling heeft. De relaties tussen 
de initiële opleidingen (mede in 
verband met de nascholing), de 
scholen en de verzorgingsinstellingen 
zijn van grote betekenis, ook voor 
scholing en nascholing. Voorts wil ik 
nog wijzen op de evaluatie van de 
PABO-algemene maatregel van 
bestuur. Over de opzet van die 
evaluatie is reeds gesproken in de 
CCOO. 

In de loop van 1985 moeten we 
komen tot de invulling van het 
HBO-Statuut, dus ook tot regelgeving 
inzake de nieuwe lerarenopleidingen. 
Bezien moet ook worden in hoeverre 
de PABO- algemene maatregel van 
bestuur in het licht van de HBO-Wet 
tot bijstelling aanleiding geeft. Ik ben 
gaarne bereid bij het HBO-Statuut 
aandacht te besteden aan de kwaliteits-
aspecten van de lerarenopleidingen 
- iets waaraan ook ik grote waarde 
toeken. Juist ook tegen de achtergrond 
van de regelgeving is het zinvol deze 
aspecten in ogenschouw te nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! De zorg 
voor de werkgelegenheid wordt 
aanmerkelijk verzwaard door de 
demografische ontwikkeling. Het 
recente rapport van de Adviesraad 
voor het Voortgezet Onderwijs (eerste 
fase) illustreert nog eens, hoe ingrij-
pend deze ontwikkeling is in haar 
gevolgen voor de langere termijn. De 
begroting bevat, tegen deze achter-
grond, een aantal stimulansen ten 
gunste van de werkgelegenheid. Ik 
haast mij echter, eraan toe te voegen 
dat ook wij graag meer zouden willen 
doen en het liefst helemaal geen 
werkloosheid of verlies van banen 
zouden zien. 

Verschillende sprekers hebben 
nadere informatie gevraagd over de 
arbeidsduurverkorting en herbezetting 
in de sector van Onderwijs en Weten-
schappen. Hoe zit het met de feiten? 
In 1983 is in het centraal overleg 
overeengekomen met alle centrales, 
te komen tot 1,3% arbeidsduurverkor-
ting, waarbij slechts 25% herbezetting 
werd gegeven. In 1984 was er een 
overeenkomst tot 1 % arbeidsduurver-
korting, met 100% herbezetting, en in 
1985 betreft het 2,7% arbeidsduurver-
korting met, voor wat betreft Onderwijs 
en Wetenschappen, 87,5% herbezet-
ting. Als er nu een totale arbeidsduur-
verkorting van 5% wordt getroffen, is 
er dus gemiddeld, in het totaal, 
plusminus 74% voor herbezetting in 
de sfeer van het onderwijs mogelijk. 
Met de centrales zal ik bezien, hoe wi j 
deze puzzle gaan oplossen. Eén ding 
staat vast. Bij de uitwerking hiervan 

zal het onderwijs-, onderzoeks- en 
vormingsaanbod niet worden aange 
tast. 

Evenmin zullen de klassen en 
groepen hierdoor worden vergroot. 
Over de vertaling van de arbeidsduur-
verkorting en de herbezetting in het 
onderwijs zal de discussie in het 
georganiseerd overleg binnenkort 
worden geopend. 

Het overleg zal een volstrekt open 
karakter hebben. De mogelijkheden 
om tot arbeidsduurverkorting te 
komen en de verschillende herbezet-
tingsmogelijkheden zullen worden 
verkend. Het is zeker mogelijk dat in 
de verschillende sectoren tot verschil-
lende invullingen wordt overgegaan. 
Het past in deze opzet niet, bij voorbaat 
invullingen aan dat overleg voor te 
leggen. Ik ben wel van oordeel dat 
een aantal specifieke problemen die 
hier zijn genoemd, in het overleg 
aandacht moeten krijgen zonder nu al 
te zeggen dat het moet leiden tot 
invulling, zoals door sommigen 
gesuggereerd. 

De heer Konings (PvdA): Vorig jaar zei 
deze minister bij de begrotingsbehan-
deling het volgende: Daarmee kunnen 
in deze kabinetsperiode ombuigingen 
worden vermeden, die leiden tot 
verdere gedwongen ontslagen. 
Tevens zei hij: Deze betreffen het 
voornemen om in beginsel in deze 
kabinetsperiode geen maatregelen 
meer te treffen die leiden tot verdere 
vermindering van het aantal arbeids-
plaatsen in het onderwijs. Ik wijs erop 
dat het voorliggende voorstel inzake 
herbezetting van 87,5% nog altijd 
uitkomt op een verlies van 1473 en 
zeven-tiende arbeidsplaatsen. Ik heb 
het exact nagerekend! 

Minister Deetman: Ik zal die exacte 
berekening niet ter discussie stellen! 
Ik wil echter een kanttekening plaatsen 
bij het eerste deel van de interruptie 
van de heer Konings. De werkgelegen-
heid in het onderwijs gemeten naar 
het aantal arbeidsplaatsen - waarbij 
sprake is van een teruggang van 5% 
naar 38 uren voor een volledige 
arbeidsplaats - wordt in haar totaliteit 
niet aangetast. Er is een arbeidsduur-
verkorting. Daarvoor vindt een 
herbezetting plaats. Dit betekent 
natuurlijk wel dat ook de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen is 
gehouden aan de afspraak tussen de 
ambtenaren en de collega van 
Binnenlandse Zaken. 

De onderwijsvakbonden - die zijn 
aangesloten bij de ambtenarencentra-
les - zijn ook bij dat akkoord betrokken. 
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Het streven was erop gericht om tot 
een zo groot mogelijke herbezetting te 
komen. Gelet op de invulling van het 
kabinet van 87,5% en op de invullingen 
van vorige jaren kan men afleiden dat 
het kabinet telkens de hoogste 
prioriteit heeft gegeven aan onderwijs. 

De heer Konings (PvdA): Ik neem 
onmiddellijk aan dat daaraan de 
hoogste prioriteit is gegeven. Vorig 
jaar heeft de minister echter iets 
anders gezegd! Ik wijs erop dat de 
redenering, dat er geen verlies van 
arbeidsplaatsen is, onjuist is. Het ziet 
er nu naar uit dat er een verlies van 
12,5% per werknemer zal ontstaan. 
Dat betekent een kwartier verlies per 
werknemer. Daarvoor vindt geen 
herbezetting plaats. De andere zeven 
kwartier worden wel herbezet. Dat is 
de redenering van 87,5% herbezetting. 
Er is dus een verlies van een kwartier 
per man of vrouw. 

Minister Deetman: Bij de gemiddelde 
herbezetting van 75% is men uitge-
gaan van een bepaalde redenering. 
Men heeft niet gesteld - de voorstellen 
van de centrales zouden anders 
geheel onbegrijpelijk zijn - dat er 
automatisch sprake moet zijn van een 
herbezetting van 100%, als aan 
arbeidsduurverkorting wordt gedaan. 
Het gaat allereerst om het creëren van 
extra arbeidsplaatsen. Dit wordt 
gerealiseerd door de arbeidsduurver-
korting. Bovendien is vastgesteld dat 
bij voorbeeld in de sfeer van de 
overheid niet tot een herbezetting 
van 100% behoeft te worden gekomen. 
Een lagere herbezetting kan ook juist 
zijn. Dat was de conclusie. De taakver-
vulling wordt daarmee niet aangetast. 

De heer Konings (PvdA): Als de 
minister de huidige totale 'hoeveelheid 
arbeid' zou willen laten bestaan bij het 
terugbrengen van een arbeidsweek 
van 40 uren tot 38 uren moet hij 
overgaan tot een herbezetting van 
95%. Dat moet de minister eens 
natellen. Het is betrekkelijk eenvoudig 
uit te rekenen. Nu leveren alle mensen 
acht kwartieren in. Daarvan wordt 
87,5% herbezet. Dat zijn zeven kwartie-
ren. Voor iedere werknemer komen wi j 
dus een kwartier te kort. Dat is in feite 
een bezuiniging. Waar moet die 
bezuiniging anders worden gevonden? 
Ik begrijp het wel, maar de minister 
zou het ook moeten begrijpen. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Konings gaat in 
zijn betoog aan één element voorbij. 
Ais men op bepaalde plaatsen voor 
arbeidsduurverkorting pleitte om 

meer mensen aan het werk te helpen, 
vroeg men zich daarbij af of bij die 
arbeidsduurverkorting een herbezet-
ting van 100% noodzakelijk is om tot 
een goede taakvervulling te komen. 
Het antwoord daarop was: Een 
volledige herbezetting is niet nodig, 
maar er zijn sectoren waarin een 
grotere herbezetting geboden is. 

Uit de besluitvorming van het 
kabinet is dat gebleken. Door mij is 
daarbij als randvoorwaarde gesteld, 
dat er sprake moet zijn van een 
herbezettingspercentage dat niet leidt 
tot vergroting van de klassen en 
niet leidt tot aantasting van het 
onderwijs- en onderzoeksaanbod. 

De heer Konings (PvdA): Ik ga nu uit 
van een werkbezetting van op dit 
moment 100%. De minister wil het 
aantal uren terugbrengen. Dat wi l 
zeggen dat andere mensen ingezet 
zouden moeten worden om die uren 
op te vullen. Welnu, dat gebeurt niet 
helemaal; dat gebeurt maar voor 
87,5%. Dat betekent dan toch een 
verlies van arbeidsplaatsen ten 
opzichte van de bestaande situatie? 
Dat is toch niet te ontkennen? Ik 
begrijp de redenering van de minister 
niet. 

Minister Deetman: De heer Konings 
noemt een bepaalde hoeveelheid 
arbeid. 

De heer Konings (PvdA): Die is er ook. 

Minister Deetman: Welnu, die 
bepaalde hoeveelheid arbeid moet 
worden verdeeld over een groter 
aantal mensen dan thans het geval is. 
In verband daarmee wordt het 
beginsel van de arbeidsduurverkorting 
ingevoerd, en wel met herbezetting. 
Dat leidt ertoe dat meer mensen werk 
kunnen verrichten. Ten aanzien van 
de mate van herbezetting is telkenmale 
de vraag aan de orde geweest, ook bij 
de vakbonden, of een volledige 
herbezetting van 100% geboden is. 

Daarbij is gezegd dat zonder dat de 
taakvervulling behoeft te worden 
aangetast met een lagere herbezetting 
genoegen zou kunnen worden 
genomen. Dat is afgesproken in het 
centraal akkoord. Daaraan is men 
gecommitteerd. De centrale vraag is 
of hetgeen in het onderwijs beschik-
baar is leidt tot vergroting van de 
klassen en tot aantasting van het 
onderwijs- en onderzoeksaanbod. Het 
herbezettingspercentage waarover wij 
nu spreken leidt daar niet toe. 

De heer Van der Vlies (SGP): De 
minister moet een puzzel oplossen. 
Hij gaat het overleg open in. Er treedt 
geen verlies aan aanbod van onderwijs 

en onderzoek op; er zal geen klassen-
vergroting zijn. Is de minister het ook 
met de stelling eens dat het binnen 
één instituut ongewenst zou zijn 
onderscheid te maken tussen catego-
rieën werkenden? Ik doel dan op 
onderwijsgevenden en onderwijson-
dersteunenden. 

Minister Deetman: Ik weet niet of het 
maken van dat onderscheid ongewenst 
is. Er is in het centraal overleg op dit 
punt een afspraak gemaakt. Ik moet 
die zorgvuldig in de richting van het 
onderwijs vertalen. Overigens is de 
puzzel aanmerkelijk gecompliceerder. 
Hoe moet je namelijk in het onderwijs 
arbeidsduurverkorting verhalen 
terwijl men het onderwijsaanbod 
intact moet laten en de klassen niet 
mag vergroten; er moet daarbij ook 
gelet worden op de taakeenheden van 
de onderwijsgevenden. 

Het maakt wat betreft de vertaling 
van de arbeidsduurverkorting wel wat 
uit of er een volledige betrekking is of 
een urenbetrekking. In het wetenschap-
pelijk onderzoek is er een andersoorti-
ge situatie vergeleken met een 
basisschool. Welnu, die puzzel brengt 
met zich dat je niet zomaar kan 
zeggen dat de werkweek 38 uur is en 
daarmee punt uit. Er zal in de sfeer 
van het onderwijs tot specifieke 
invullingen moeten worden gekomen. 
Dat is de puzzel. 

Een zeer belangrijke stap met 
betrekking tot het arbeidsvoorwaar-
denbeleid is gezet met het bereiken 
van een principe-akkoord over de 
herziening van de onderwijssalaris-
structuur. 

Het nadere overleg hierover zal 
naar verwachting binnen enkele 
maanden kunnen worden afgerond, 
zodat invoering van de HOS voor het 
voortgezet onderwijs op 1 april 1985 
en voor het basisonderwijs op 1 
augustus 1985 kan worden gereali-
seerd. Ik zal ernaar streven zoveel 
mogelijk werkgelegenheid, voor zover 
dat in het kader van de HOS-nota aan 
de orde is, voor het onderwijs te 
scheppen of te behouden, waarbij 
waar mogelijk voorrang zal worden 
gegeven aan de instroming van 
jongeren. Ook hierbij zal moeten 
gelden dat werk boven inkomen gaat. 

De heer Franssen (VVD): Er is van 
verschillende kanten in de Kamer de 
minister de vraag voorgelegd wat de 
effecten op de herbezetting zouden 
zijn als via de besluitvorming van het 
kabinet met betrekking tot de herbe-
zetting op de departementen in enge 
zin van 40%, bij voorbeeld het 
Departement van Onderwijs en 
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Wetenschappen in enge zin op nul 
wordt gezet. 

Minister Deetman: Wat betreft 
Onderwijs en Wetenschappen kan ik 
zeggen dat het bijna geen effect heeft. 
Ik heb het niet exact nagerekend. Deze 
week zei iemand mij nog dat het 
hooguit zal gaan om 10, hooguit 14 
arbiedsplaatsen. Het effect vertaald 
naar het onderwijs is dus ongeveer te 
verwaarlozen. De begroting is wel 
groot, maar het departement is niet zo 
groot als sommigen derhalve denken. 

De heer Franssen (VVD): 3500 mensen. 

Minister Deetman: De problematiek 
met betrekking tot het ziekteverzuim 
en de invalidering van onderwijsper-
soneel is mij bekend. Ook volgens mij 
is sprake van een ernstige situatie. Op 
grond van onderzoek naar de achter-
gronden van verzuim en invalidering 
werd een eerste discussie gevoerd 
met de personeelsorganisaties over 
de mogelijkheden van preventief 
beleid. Een belangrijk resultaat 
daarvan was het voornemen om 
experimenten te starten met betrek-
king tot de bedrijfsgezondheidszorg 
voor onderwijspersoneel. De begro-
ting bevat een prioriteit van f 1 min. 
om dit plan te realiseren. Juist 
vanwege onze zorg over verzuim en 
invalidering in het onderwijs hebben 
wij de taakverlichting voor ouderen 
nog uitgebreid. 

De heren Hermes en Franssen 
hebben gesproken over het ARVO-ad-
vies met betrekking tot de immobiliteit. 
Ik noemde dit advies reeds. Veel van 
de voorgestelde maatregelen heb ik 
reeds zelf voorgesteld. Ik wijs op de in 
de nota Herverdeling van arbeid 
voorgestelde arbeidsduurbeperking, 
de al gerealiseerde taakvermindering 
voor ouderen en de VUT-leeftijdverla-
ging. In het georganiseerd overleg 
wordt binnenkort over deze maatrege-
len gesproken naar aanleiding van de 
vertaling van de arbeidsduurverkorting 
voor de ambtenaren. De suggesties 
van de ARVO zullen daarbij zeker ook 
een rol kunnen spelen. De grote zorg 
die de ARVO toont voor de werkom-
standigheden van de leerkrachten is 
een drijfveer, ook voor ons, om dit 
probleem serieus te nemen en aan te 
pakken. 

In dit verband is wat mij betreft zeer 
wel denkbaar, dat ook het idee van 
het Nederlands Genootschap van 
Leraren om te komen tot verplichte 
her- en bijscholing wordt besproken 
in het kader van de arbeidsduurverkor-
ting. Men heeft de vrijheid en de 
ruimte om dat idee daar in te brengen. 

Om de personele gevolgen van de 
reorganisaties op te vangen, is 
intensief overleg gepleegd met 
personeelsorganisaties. Het beleid om 
bij herstructurering een gerichte 
begeleiding en opvang van het 
personeel mogelijk te maken en 
daarbij gedwongen ontslagen als 
gevolg van deze herstructureringen 
zoveel mogelijk te voorkomen, zal in 
de komende jaren worden voortgezet. 
Dat geldt ook voor de STC-operatie. Ik 
zeg dit in antwoord op een opmerking 
van de heer Niessen. 

De heer Franssen heeft gevraagd 
naar een meerjarenaanpak van de 
werkgelegenheid in het onderwijs. Ik 
wil niet nog eens een opsomming 
geven van de maatregelen die een 
positief effect hebben op de werkgele-
genheid. De inzet van de herbezettings-
gelden vanaf augustus 1985 zal 
opnieuw een aanzienlijke bijdrage 
leveren aan het verminderen van de 
werkloosheid in de onderwijssector. 
Het gaat echter ten principale om iets 
anders. Dit kabinet heeft de collectieve 
uitgaven aanzienlijk moeten terugdrin-
gen, een eis waarbij ik soms wel eens 
de indruk heb dat de VVD-fractie 
- maar ik kan het verkeerd hebben -
nog verder wenst te gaan. 

Pijnlijke ingrepen waren in ieder 
geval in het onderwijs onvermijdelijk. 
Die ombuigingen, ook door de fractie 
van de heer Franssen gedragen, 
hebben - daar kan ik niet omheen -
een negatief effect op het aantal 
arbeidsplaatsen gehad. Daarvoor 
weglopen acht ik irreëel. Ik zal echter 
niet nalaten maatregelen te blijven 
nemen die de werkgelegenheid 
bevorderen. Die maatregelen zullen 
veelal een tijdelijk karakter moeten 
hebben. 

Die weg acht ik verstandiger dan 
het koesteren van de ambitie, werkge-
legenheidsplannen te ontwikkelen 
zonder dat de gelden daarvoor al 
concreet in de rijksbegroting en de 
meerjarenramingen aanwezig zijn, of 
kan worden verwacht dat die middelen 
redelijkerwijs aanwezig kunnen zijn. 

Door verschillende sprekers is 
ingegaan op de brief die ik aan het 
georganiseerd overleg heb gestuurd 
over het verschijnsel 'meerhoofdige 
schoolleiding'. Mevrouw Ginjaar zal 
de emancipatie-aspecten hiervan 
nader bespreken. Ik wil enkele 
algemene opmerkingen maken. 

In het georganiseerd overleg werd 
hierop met name ingegaan in verband 
met de invoering van de Wet op het 
basisonderwijs. Daarbij zou volgens 
de personeelsorganisaties en volgens 
de VNG de volgende constructie 
mogelijk moeten zijn in de basisschool. 

Het ex-hoofd van een lagere school 
en het ex-hoofd van een kleuterschool 
zouden in parttime-arbeid voor de 
helft de directeursfunctie gaan 
vervullen, terwijl zij daarnaast beiden 
een aparte aanstelling aan dezelfde 
school hebben als parttime-leraar. 

Ik heb deze constructie gekunsteld 
genoemd. Hiermee worden via de 
weg van de zogenaamde afzonderlijke 
betrekkingen feitelijk twee directeuren 
benoemd aan de basisschool. Want 
hoewel in deze constructie elk van 
beide schoolleiders formeel twee 
aparte aanstellingen aan dezelfde 
school krijgt, zijn zij toch beiden 
gedurende de hele week op school 
aanwezig. De essentiële aspecten van 
een leidinggevende functie kan men 
namelijk niet tijdelijk afleggen. Men is 
directeur of men is het niet. Scheiding 
van de parttime-directeursfunctie van 
de parttime-leraarsfunctie door 
middel van twee afzonderlijke aanstel-
lingen is naar mijn gevoel alleen maar 
schijnbaar mogelijk. 

De voorgestelde constructie komt 
dus feitelijk neer op het benoemen 
van twee volledige directeuren naast 
elkaar in een school. Bij het basison-
derwijs gaat het bovendien om 
integratie van kleuter- en lager 
onderwijs tot één nieuwe school, 
waarin een gezamenlijke aanpak van 
het schoolteam essentieel is. 

De inbreng vanuit het vroegere 
kleuteronderwijs in die gezamenlijke 
aanpak is even essentieel als die van 
het vroegere lager onderwijs. Twee 
afzonderlijke directeuren, die de 
vroegere schoolhoofden zijn, roepen 
het risico op, dat de beide inbrengen 
gescheiden blijven en dat de echte 
vernieuwing tot een gezamenlijke 
aanpak er niet komt. 

De Wet op het basisonderwijs 
spreekt van één directeursfunctie, in 
tegenstelling tot bij voorbeeld de 
HBO-wet en de Wet op het weten-
schappelijk onderwijs, waarin expliciet 
een meerhoofdig management met 
een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid mogelijk wordt gemaakt, echter 
wel met één naar buiten toe eindver-
antwoordelijkheid dragende f unctiona-
ris. Uit het systeem van de onderwijs-
wetten vloeit derhalve voort, dat twee 
volledige, naast elkaar opererende 
directeuren in strijd zijn met de Wet 
op het basisonderwijs. Wel ben ik 
bereid de constructie met twee 
part-time directeuren als een duobaan 
onder bepaalde condities toe te staan. 

Ten slotte wil ik hierbij een reactie 
geven op de suggestie van onder 
andere de heer Konings, dat de 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen niet het recht zou hebben 
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op dit punt uitspraken te doen. Wij 
hebben voor een goede uitvoering 
van de wet te waken. De Wet op het 
basisonderwijs gaat uit van één 
directeursfunctie. Daarnaast wijs ik 
erop, dat een van de hoofdpunten van 
het HOS-akkoord, waarmee de 
personeelsorganisaties akkoord zijn 
gegaan, inhoudt: één salarisschaal 
per personeelslid. Dit past ook bij de 
functionele benadering in de nieuwe 
bezoldigingssystematiek en het zal 
vanzelfsprekend ook in de uitgewerkte 
HOS-regelgeving worden neergelegd. 
Wat sommige personeelsorganisaties 
nu voorstellen, is voor beide directeu-
ren bezoldiging volgens twee schalen. 
Dat lijkt mij op zijn minst erg inconse-
quent. 

Aan de indieners van de motie op 
stuk nr. 30, de heren Niessen en 
Dijkstal, vraag ik de argumenten die ik 
zoeven naar voren heb gebracht, nog 
eens te overwegen. Wij vinden deze 
sterk. 

De heer Niessen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien mag ik dan op 
één punt al een bescheiden begin 
ermee maken. Over het HOS-akkoord 
hebben we een heel interessante brief 
van de VNG ontvangen, waarin wordt 
gesteld, dat de minister een geheel 
nieuwe uitleg eraan geeft. Zij schrijft, 
dat het HOS-akkoord immers inhoudt, 
dat in tegenstelling tot de huidige 
salarissystematiek per functionaris 
binnen een functie niet meer dan één 
salarisschaal wordt vastgesteld. Dat is 
wat anders dan de minister net zei. 

Minister Deetman: De uitleg die ik 
zoeven aan het HOS-akkoord heb 
gegeven, is datgene wat we zijn 
overeengekomen. De VNG is overigens 
bij die overeenkomst helemaal niet 
betrokken geweest. Dat is dus een 
uitleg van een niet direct betrokkene 
van een akkoord, dat ik met een 
aantal organisaties heb gesloten. 

De heer Niessen (PvdA): De Minister 
weet ook, dat de lijnen van de VNG 
naar althans één van deze organisaties 
zeer kort zijn. 

Minister Deetman: Ik stel mijn 
interpretatie op dit punt dus vast. 

De heer Niessen (PvdA): Hetzelfde 
wordt ook door de bonden aangevoch-
ten, want het HOS-akkoord spreekt 
zich er niet tegen uit, dat een functio-
naris op een school meer dan één 
functie vervult. Wat de minister nu 
dreigt te doen, is ook dat onmogelijk 
maken. Dat heeft nog veel verdergaan-
de repercussies. 

Minister Deetman: Gezegd is, dat in 
verband met het HOS-akkoord het 
mogelijk moet zijn. Ik heb aangegeven, 
dat waar het gaat om één salarisschaal 
- het is een kernpunt geweest bij het 
sluiten van het HOS-akkoord - de idee 
van een tweehoofdige schoolleiding 
met verschillende salarisschalen 
daarmee in strijd is. 

De heer Niessen (PvdA): De hoofdstel-
ling blijft, dat het gaat om een functie, 
die door meer dan één persoon 
vervuld kan worden. 

Minister Deetman: Daarvan heb ik om 
andere redenen gezegd, dat het ook 
niet wenselijk is. 

De heer Niessen (PvdA): Over die 
wenselijkheid kunnen wij een interes-
sante discussie voeren. Het gaat niet 
om wat wenselijk maar om wat 
mogelijk is. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb aangegeven, dat het 
naar mijn oordeel in strijd is met het 
HOS-akkoord op dit punt - ik heb het 
zoeven gemotiveerd - en dat ook wet-
en regelgeving zich ertegen verzet. Ik 
heb ook inhoudelijke argumenten 
naar voren gebracht. 

De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb al in eerste termijn 
gezegd, dat de wenselijkheid voor mij 
de vraag is. De vraag is ook, of 
parlement en regering zich ermee 
moeten bemoeien. In de beantwoor-
ding van de minister op dit punt heb 
ik eigenlijk niets nieuws gehoord 
vergeleken met de brief, die wi j ter 
inzage hebben gezien. De minister 
zegt, dat de Wet op het basisonderwijs 
het verhindert. Ik herinner mij uit de 
discussie toen, dat de wet als zodanig 
het niet verhindert. De heer Van 
Leijenhorst heeft dat toen ook gezegd. 
Zou de minister dan kunnen concreti-
seren, waar de Wet op het basisonder-
wijs dit verhindert? Onder bepaalde 
condities ziet de minister duobanen 
wel zitten. Zou hij dat kunnen specifi-
ceren? 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De Wet op het basisonder-
wijs spreekt over één directeur. 
Daarover is geen misverstand moge-
lijk, lettend ook op wat in andere 
onderwijswetten op dit punt is 
gesteld. Men kan niet zeggen, dat een 
meerhoofdige schoolleiding mogelijk 
is. Dat zou aanpassing van de wet 
vergen. 

Bij de duobaan gaat het in feite om 
herverdeling van arbeid. Een directeur 
kan zeggen: ik vervul mijn taak 
gedurende enkele dagen. Voor het 
overige heeft hij dan geen werkkring. 

De directeur is voor het overige dan 
ook niet in die school aanwezig. Er 
moet onderscheid worden gemaakt 
tussen een meerhoofdige schoollei-
ding, waarbij betrokkenen permanent 
samen in de school zijn en de duobaan. 
Als een directeur zijn directeurschap 
niet in vijf dagen, maar in vier dagen 
wil vervullen, dan is er sprake van een 
deeltijdse betrekking. 

De heer Niessen (PvdA): Als de 
minister hecht aan één functionaris, 
dan is een duobaan daarmee in 
strijd. De minister geeft dat zelf in zijn 
brief toe. Daarin staat, dat het voorstel 
uit de nota Herverdeling op gespannen 
voet lijkt te staan met de opvattingen 
van de minister over de meerhoofdige 
leiding. 

Minister Deetman: Ik heb aangegeven, 
dat ter zake van de duobanen nadere 
regels zullen moeten worden opge-
steld voor de eindverantwoordelijk-
heid. Wat dit aangaat, is er geen 
sprake van spanning. Wat die eindver-
antwoordelijkheid betreft, ligt het bij 
de meerhoofdige schoolleiding een 
slag anders. 

In het kader van de notitie over de 
herverdeling van arbeid heb ik 
aangegeven, dat hierover wel eens 
een gedachte is geopperd. In de 
discussies, die nadien hebben 
plaatsgevonden - ook in verband met 
de salarisstructuur - ben ik tot de 
conclusie gekomen dat op dit moment 
geen ja kan worden gezegd tegen de 
meerhoofdige schoolleiding. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom 
thans te spreken over de onderwijs-in-
houdelijke prioriteiten. Versterking 
van onderwijs en onderzoek als 
investering in de toekomst wordt in 
het inhoudelijk onderwijsbeleid op 
een groot aantal terreinen zichtbaar 
gemaakt. Dit jaar is op dit punt een 
verheugende doorbraak bereikt voor 
de toekomst van het beroepsonder-
wijs. Het akkoord in het open overleg-
Wagner betekent voor alles, dat èn 
het bedrijfsleven èn het onderwijs èn 
de rijksoverheid zich gezamenlijk 
willen inspannen om het beroeps-
onderwijs te versterken en te moder-
niseren. 

Barrières in de pedagogische 
provincie en het bedrijfsleven zijn 
opengebroken. De verdubbeling van 
het leerlingwezen kan vele duizenden 
jongeren een nieuw perspectief 
helpen geven. Mevrouw Ginjaar zal 
hierop straks nader ingaan. De extra 
middelen voor de inventarisvernieu-
wing in het beroepsonderwijs en voor 
het leerlingwezen sluiten ook aan bij 
dat akkoord. 
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Ik wil nog een opmerking maken 

over de financiën, dit naar aanleiding 
van de motie van de heer Konings op 
stuk nr. 29. De toename van de 
middelen voor het leerlingwezen 
vergt in financieel opzicht heel wat. 

Toch wens ik eraan vast te houden, 
dat de toename van het leerlingwezen, 
ook al is dit het gevolg van bewust 
kabinetshandelen, exogeen wordt 
gefinancierd. De motie van de heer 
Konings haalt een streep door die 
exogene financiering, en dat vind ik 
onjuist. Daarom ontraad ik aanneming 
van deze motie. 

Mijnheer de Voorzitter! Extra 
gelden, als toekomstinvestering 
vanuit het onderwijs, spelen ook een 
grote rol bij de informaticastimulering. 
Weinig onderwerpen spreken de 
jeugd van vandaag zo aan als de 
ongedachte mogelijkheden van de 
nieuwste technologieën. Bij de 
opening van de informaticamarkt 
voor jongeren in Maastricht heb ik dat 
kunnen meemaken. De stormloop van 
de groep 16- tot 25 jarigen op de 
Firato viel eveneens op. Het onderwijs 
heeft hier vele mogelijkheden om de 
leerlingen te motiveren en stimuleren 
en zich zelf zowel naar methodiek als 
naar inhoud te verrijken en te moder-
niseren. 

Dit vereist niet, dat een overhaaste 
computerroes bezit neemt van de 
scholen, maar wel dat door nascholing, 
netwerkopbouw en stapsgewijze 
invoeringsprojecten, de basis wordt 
gelegd voor een meer effectieve 
innovatie. Het beroepsonderwijs en 
het informatica-onderzoek krijgen al 
in deze beginfase een extra stimulans, 
gelet op de behoefte in die sectoren. 

Mijnheer de Voorzitter! Bijna alle 
door mij aangewezen projectmanagers 
voor de onderwijsvelden hebben 
thans de projectplannen ingediend. 
Voor zover mogelijk binnen het voor 
1984 vastgestelde financiële kader 
van f32 min. is met de uitvoering van 
die plannen gestart. Ten principale wil 
ik nog het volgende benadrukken. Het 
is een goede zaak, dat het onderwijs 
als drager van onze culturele ontwik-
keling, de economische en de culturele 
beïnvloeding door de opkomst van 
nieuwe technologieën mede bepaalt 
en verantwoord richting geeft. Het 
leren omgaan met de techniek wordt 
immers steeds belangrijker. Cultuur 
en techniek staan hier niet tegenover 
elkaar, maar zijn vervlochten aspecten, 
ook in het leerproces en de weten-
schapsbeoefening. 

Dit brengt mij op het punt van de 
beroepsgerichte educatie voor 
volwassenen. 

Hiervoor geldt ook, dat een nieuwe 
investering in scholing en vorming 
nodig is voor de toekomst. De 
technische ontwikkeling speelt daarbij 
een belangrijke rol. Te zamen met 
enkele andere departementen, te 
weten het Departement van WVC en 
het Departement van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, zal spoedig na 
de jaarwisseling een beleidsplan 
worden gepubliceerd. De betrokken-
heid van de sociale partners zal 
daarvan een belangrijk onderdeel zijn, 
onder andere door een mogelijke 
meerjarenovereenkomst. Bij de 
voorstellen van het kabinet voor het 
educatief verlof is eveneens de rol 
van de sociale partners onmisbaar. 

De minister-president sprak hierover 
reeds met nadruk bij de algemene 
politieke beschouwingen aan de 
overzijde. Ik wil hier met klem de 
Stichting van de Arbeid vragen, mee te 
werken aan het vlot krijgen van het 
educatief verlof. Het kan niet zo zijn, 
dat een vernieuwend voorstel om 
tienduizenden extra te scholen en aan 
een baan te helpen, blijft liggen, omdat 
de sociale partners op dit moment niet 
voldoende alert reageren. Wij zijn 
doende een gesprek in de Stichting 
van de Arbeid te bewerkstelligen. 
Kritische kanttekeningen bij de voorstel-
len kunnen daarin worden besproken. 
Als er maar iets gebeurt, want dan 
kunnen wij na de hoofdlijnennotitie 
over dit punt verder. 

Voor de toekomstige bijdrage van 
het onderwijs aan de maatschappelijke 
ontwikkeling is het voortgezet onder-
wijs van bijzondere betekenis. De 
procedure van overleg, consensusvor-
ming en voorbereiding van wetgeving 
is tot een afronding gebracht conform 
het regeerakkoord. Standpunten en 
conclusies zijn daarbij zo intensief 
besproken, dat een vooruitgang 
richting brede overeenstemming kon 
worden bereikt. Deze vooruitgang 
leek enkele jaren geleden onmogelijk. 

De tijd is nu dan ook rijp voor een 
ontwerp-ontwikkelingswet. Wij hopen 
dat dit wetsvoorstel begin volgend 
jaar kan worden ingediend. Dit geeft 
de scholen een helder ontwikkelings-
perspectief: een wettelijke bekosti-
gingsgrondslag voor hun activiteiten 
in samenhang met het ontwikkelings-
kader en ruimte voor hun eigen 
tempo en aanpak binnen zo'n kader. 

Mevrouw Ginjaar en ik hopen van 
harte, dat hiermee een cruciale stap 
op weg naar een doelgerichter beleid 
en weg van de verlammende polarisa-
tie kan worden gezet. De discussie 
over de vormgeving van de tweede 
fase wetenschappelijk onderwijs is 
nog in volle gang. Zeer binnenkort zal 

het ontwerp van wet, nodig om 
uitvoering te geven aan de nota 
Beiaard, worden ingediend. In deze 
discussie blijft sinds kort de vorming 
tot onderzoeker en tot leraar buiten 
schot, omdat daartoe door de regering 
blijkbaar bevredigende concepties zijn 
ontwikkeld. Het gesprek spitst zich toe 
op de voortgezette beroepsopleidin-
gen. 

Daarbij wordt een belangrijk 
onderscheid dikwijls veronachtzaamd, 
namelijk dat tussen direct aansluitende 
voortgezette opleidingen en post-aca-
demisch onderwijs. De tweede vorm 
van onderwijs zal zeer overwegend 
worden genoten door mensen vanuit 
de positie als werknemer. Daarbij 
mag het profijtbeginsel een belangrijke 
rol spelen. Sterker nog: de universiteit 
of hogeschool zou hierbij als zelfstan-
dig ondernemer zeer wel kunnen 
optreden. Alleen indien valt aan te 
nemen, dat zelfstandige beroepsuitoe-
fening na een opleiding in de eerste 
fase redelijkerwijze onmogelijk is, 
zoals met het doctoraal examen in de 
artsenopleiding, is een medefinancie-
ring door de overheid mogelijk. 

Is een aansluitende voortgezette 
opleiding weliswaar niet noodzakelijk, 
maar wel wenselijk voor sommigen, 
dan zal de vormgeving gepaard gaan 
met een aangepaste prijsstelling. Met 
deze aanpak wil ik bereiken, dat in de 
tweede-faseopleidingen de samen-
werking tussen hoger onderwijs en 
marktsector kan worden verbreed en 
verdiept. Op deze wijze kan de 
kwaliteit van de wetenschapsbeoefe-
ning worden versterkt. Beide doel-
einden bevorderen de tweede fase als 
investeringselement in de weten-
schapsbeoefening. 

De heer Lansink (CDA): Wat bedoelt 
de minister met een aangepaste 
prijsstelling? Als wij een onderscheid 
maken tussen de medische beroepsop-
leidingen en de technische, hoe ziet 
hij de aangepaste prijsstelling aldaar, 
vergeleken met degenen die het door 
de overheid betaald krijgen: de 
medici? Dat gebeurt later ook nog, als 
zij klaar zijn, maar dat is thans buiten 
de orde. 

Minister Deetman: Zoeven heb ik ge-
sproken over het doctoraal examen 
artsenopleiding, maar de vraag is aan 
de orde - in verband met de gezond-
heidszorg zullen wij daarover zeker in 
het komende jaar spreken - of de 
financiering van opleidingen na het 
doctoraal examen in de medische 
sector vanuit de rijksbegroting moet 
plaatsvinden dan wel dat de desbetref-
fende sector deze financiering voor 
zijn rekening moet nemen. Ik stel dit 
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als een vraagpunt omdat de heer 
Lansink een vergelijking maakt tussen 
een aantal beroepsgroepen en de 
medische sector. Daarmee heb ik nog 
niets over de aangepaste prijsstelling 
gezegd. Het is denkbaar, dat om een 
aantal noodzakelijke beroepsopleidin-
gen van de grond te krijgen de 
overheid geheel of gedeeltelijk, bij 
voorbeeld in de beginperiode, 
financiële steun verleent. 

Een voorbeeld vindt men bij TVC 
als het gaat om bedrijfskunde. Wat dit 
betreft bebben wij afspraken gemaakt 
voor een aantal jaren. Daarom heb ik 
zojuist gesproken overeen aangepaste 
prijsstelling. 

De heer Franssen (VVD): De tweede-
faseopleiding is in de wetgeving 
verankerd als te zijn gegarandeerd 
door de overheid. De minister wil 
daar nu een aangepaste prijsstelling 
voor in het leven roepen. Ik kan dit 
niet rijmen met zijn opmerking, 
vanochtend in het mondeling overleg 
gemaakt, over de nota inzake het 
retributiebeleid. Hij wees in dat 
verband differentiaties af. 

Minister Deetman: De nota retributie-
beleid heeft niet betrekking op het 
post-hoger onderwijs. Deze zaak is 
vanochtend inderdaad even aan de 
orde geweest. De vraag die in dit 
verband werd gesteld, werd beant-
woord met de stelling dat in beginsel 
het post-hoger onderwijs kostendek-
kend moet zijn. 

De heer Franssen (VVD): Dat begrijp 
ik en dat is in deze Kamer ook niet 
omstreden. Het gaat veel meer om de 
vraag, of een tweede-faseopleiding 
post-hoger onderwijs is. Dit is met het 
oog op de wet zo niet te noemen. 

Minister Deetman: Maar dan verwijs 
ik naar de discussie over de nota-Bei-
aard, die wij in deze Kamer hebben 
gevoerd. Daarbij kwamen de volgende 
elementen aan de orde. Wat betreft 
de assistenten in opleiding ging men 
akkoord met de regeling, zij het dat er 
een aantal 'mitsen' was in verband 
met de rechtspositie. Dit moest 
deugdelijk geregeld worden zodat 
inderdaad verdere oefening in 
onderzoek kan plaatsvinden. 

Wat betreft de beroepsopleidingen 
werd gesteld dat de benadering als 
zodanig wel juist was maar dat op een 
aantal onderdelen toch nadere 
informatie en onderbouwing zou 
moeten worden geleverd. Mogelijk 
zou, in verband met het beginsel van 
het kostendekkend-zijn, differentiatie 
nodig zijn. Als de heer Franssen 

vraagt naar de wetgeving, gaat hij 
voorbij aan het overleg, dat reeds in 
deze Kamer is gevoerd over de 
beleidsnota-Beiaard. 

De heer Franssen (VVD): Dat niet tot 
overeenstemming heeft geleid tussen 
de minister en de fractie van de VVD. 
De minister neemt nu afstand van wat 
met zijn instemming en medeweten 
hier in de Kamer is vastgelegd: de 
beroepsopleidingen in de tweede fase 
maken deel uit van het totale wettelijke 
kader en vallen niet onder het post-ho-
ger onderwijs. Dus mag hiervoor het 
principe van het kostendekkend-zijn 
niet gelden. 

Minister Deetman: Ik beveel de heer 
Franssen toch aan, het verslag van de 
desbetreffende UCV er nog eens op 
na te lezen, waar het gaat om de 
inbreng van zijn fractiegenoot. Ik 
meen toch dat er toen een meer 
genuanceerd zo niet anderssoortig 
betoog werd gehouden. 

De heer Lansink (CDA): : Ik was erbij 
en ik moet de heer Franssen toch 
bijvallen. Als de minister de tweede 
fase nu ineens gaat plaatsen in de 
sfeer van het post-hoger onderwijs, 
trekt hij die conclusie ten onrechte uit 
dat overleg. Ik herinner aan de 
beschouwingen over de lerarenoplei-
ding, over de artsenopleiding en over 
de technische opleidingen. Ik vind 
overigens dat de discussie hierover 
moet worden gevoerd als wij het 
desbetreffende wetsvoorstel behande-
len. 

Minister Deetman: Ik verschil van 
mening met de heer Lansink. Ik 
verwijs nogmaals naar wat is inge-
bracht in de bedoelde UCV. Wat 
betreft de assistenten in opleiding 
werden er toen bepaalde wensen 
geuit en daar ben ik toen op ingegaan. 
Wat betreft de lerarenopleiding heeft 
de Kamer een nota bereikt omtrent de 
inrichting. Met betrekking tot de 
beroepsopleiding is gesteld, dat het 
beginsel van het kostendekkend-zijn 
werd erkend en dat op een aantal 
onderdelen nadere onderbouwing zou 
moeten worden gegeven. Juist 
daarom zou men er later op terug 
moeten kunnen komen. Ik heb 
toegezegd, dat nadere invulling en 
onderbouwing aan bod zouden 
komen bij het formuleren van het 
wetsvoorstel. 

De heer Franssen (VVD): Ik blijf de 
opvattingen van de minister bestrijden. 

Minister Deetman: Wij wachten af. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer 

Lansink heeft gewezen op de winst 

van de doorbraak in de al jaren 
slepende discussie over het nieuwe 
stelsel van studiefinanciering. Als 
voordeel noemt hij de structurele 
financiering wat betreft het probleem 
van de f140 miljoen. Daarnaast 
verwijst hij echter, voor een mogelijke 
dekking hiervan via onverkorte 
uitvoering van de retributienota, naar 
een aantal bezwaren. Vóór ik daarop 
nader inga, is het noodzakelijk om 
nog eens de nadruk te leggen op mijn 
zorg voor de financiering van de 
onderwijsuitgaven in de komende 
jaren. 

Na wat er op het terrein van de 
werkgelegenheid en de salarissen van 
onderwijsgevenden is geschied, is het 
duidelijk dat er geen verdere aanslagen 
op die terreinen kunnen worden 
gepleegd. Hetzelfde geldt in belang-
rijke mate voor de inventarissen en de 
bouw. Ook daarom lag het in de rede, 
de onderwijsretributies nader te bezien 
Daarnaast werd hiermee de gelegen-
heid geboden, een soort buffer op te 
bouwen voor de komende jaren, 
vanwege de nog voor ons liggende 
knelpunten en prioriteiten. 

Hiermee kom ik bij de betogen van 
de heren Franssen en Lansink. Heb ik 
de heer Lansink goed begrepen, dan 
is hij bereid de systematiek van de 
Nota retributiebeleid, met de nodige 
wijzigingen, mede gelet op het 
overleg van hedenochtend, en de 
volledige geraamde opbrengst 
daarvan, te aanvaarden. Een conditio 
sine qua non is, dat het tot stand te 
brengen retributiestelsel gelijktijdig 
met het nieuwe stelsel van studiefinan-
ciering moet worden ingevoerd. Over 
de hoofdlijnen hiervan bleek deze 
week in de Kamer in meerderheid 
overeenstemming te bestaan. 

De heer Lansink (CDA): Voordat er 
opnieuw een misverstand ontstaat, 
merk ik op dat de fractie van het CDA 
de financiële doelstelling en in 
beginsel retributies aanvaardt. Dat 
blijkt uit de voorstellen die ik heb 
gedaan. Vanochtend is echter geble-
ken, dat er over de systematiek wel 
het een en ander valt te zeggen. Moet 
er wel of geen differentiatie zijn of 
moet er een normering zijn? Ik vind 
van wel, maar dat moet wettelijk 
worden geregeld. Er zijn meer 
opmerkingen te maken. Ik heb dus 
een andere perceptie van het woord 
'systematiek dan de minister. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik herhaal wat ik zoeven 
heb gezegd: de systematiek, met de 
nodige wijzigingen daarin, gelet op 
het overleg van hedenochtend. 
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Deetman 
De heer Franssen (VVD): Dat is niet 
juist. De systematiek is van alle 
kanten in de Kamer bestreden. Dat 
geldt evenzeer voor de onderbouwing 
van de nota. De opbrengst staat 
daarbuiten. 

Minister Deetman: Er is hedenochtend 
niet over de systematiek gesproken 
op de wijze die door de heer Franssen 
is aangegeven. Hij zal moeten erken-
nen dat men kritiek had op een aantal 
belangrijke onderdelen, bij voorbeeld 
op de onderbouwing van het percen-
tage van vijftien. De heer Van Baars 
heeft een redenering ontwikkeld 
waarin de onderbouwing in de nota 
niet de zijne was, maar waarin hij dat 
vertrekpunt niet verwierp. Dat is een 
voorbeeld. Over de differentiaties is 
uitvoerig gesproken. 

Ik heb gezegd dat wij dit punt nader 
moeten bezien. Wij komen er bij de 
wetgeving nader op terug. Zo zijn nog 
een aantal punten in het kader van die 
systematiek te noemen waarover wij 
het eens waren, bij voorbeeld dat er 
een wettelijke vastlegging moet 
plaatsvinden en dat de grenzen 
moeten worden vastgelegd. Ik had 
niet de idee, dat de meerderheid met 
ons van mening verschilde over de 
berekeningsgrondslag, na de toelich-
ting die ik heb gegeven. 

Welnu, wanneer ik spreek over de 
systematiek met de nodige wijzigingen 
daarin, gelet op het overleg van 
hedenochtend, dan zal duidelijk zijn 
dat de opmerkingen die vanochtend 
zijn gemaakt door mij in de beschou-
wingen worden betrokken. Daarover 
bestaat geen meningsverschil. 

De heer Lansink zei dat voor hem 
een conditio sine qua non was, dat 
het retributiestelsel dat tot stand 
wordt gebracht gelijktijdig met het 
nieuwe stelsel voor de studiefinancie-
ring moet worden ingevoerd. Over de 
hoofdlijnen van dat systeem, nog-
maals, met allerlei kanttekeningen op 
onderdelen en met inachtneming van 
de toezeggingen die ik deze week heb 
gedaan, bleek in de Kamer in meerder-
heid overeenstemming te bestaan. 

Ik begreep van de heer Lansink, dat 
hij vanwege het voorafgaande zo 
enigszins mogelijk met de invoering 
van het nieuwe stelsel, en dus ook 
van het nieuwe retributiestelsel, in 
1986 wil beginnen. Tegen deze 
achtergrond dacht hij aan een aantal 
maatregelen om het budgettaire 
probleem voor 1985 op te lossen. Hij 
noemde het innen van schoolgelden 
in één keer, een beperkte verhoging 
zoals door hem aangeduid van de 

school-, cursus- en collegegelden en 
een tijdelijke beperking van de 
investeringen. 

Deze benadering heb ik ook eniger-
mate bespeurd in het betoog van de 
heer Franssen. Op enkele specifieke 
punten kom ik nog terug. 

Wat betreft de gedachte van de 
heer Lansink doet zich aangaande de 
structurele oplossing van de financiële 
problematiek - ik heb het niet over de 
inhoud van het retributiesysteem -
geen verschil van mening voor met 
het kabinet. Ik zeg hem toe, mijn 
uiterste best te doen om de feitelijke 
invoering van het nieuwe stelsel voor 
studiefinanciering in 1986 mogelijk te 
maken. Een absolute garantie kan ik 
echter niet geven. Het kan ook 1987 
worden. Het gaat erom, dat er een 
oplossingkomtvoor 1985en eventueel 
voor 1986. De door de heer Lansink 
geschetste benadering van de proble-
matiek is voor mij aanvaardbaar, zij het 
dat ik enige aarzeling heb bij het 
trekken van een al te zware wissel op 
de investeringen. Tegen deze achter-
grond zal vanmiddag een nota van 
wijziging worden ingediend bij de 
Kamer. 
De heer Konings (PvdA): De versnelde 
inning van schoolgelden zal slechts 
een eenmalig voordeel opleveren. Dat 
kan niet voor twee jaar worden 
gedaan. 

Minister Deetman: Ik heb begrepen 
dat de heer Lansink mede om die 
reden zoveel nadruk heeft gelegd op 
de invoering van het studiefinancie-
ringsstelsel in 1986. In de nota van 
wijziging die hedenmiddag bij de 
Kamer zal worden ingediend, wordt 
rekening gehouden met de mogelijk-
heid dat het stelsel eventueel in 1986 
niet zal kunnen worden ingevoerd, 
zodat er in dat jaar nog een incidenteel 
probleem moet worden opgelost. 
Daarvoor is een voorstel geformuleerd. 
Dat probleem speelt dus geen rol. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van de investeringen nog het volgen-
de. Men moet goed beseffen dat in de 
miljoenennota voor 1985 is vermeld 
dat nog dekking moet worden gevon-
den voor de overschrijdingen in het 
EG-budget. Voor Onderwijs en 
Wetenschappen houdt dit een 
structurele ombuiging van ongeveer 
50 min. in. De invulling daarvan 
geschiedt in het budgettaire kader dat 
het kabinet bij de voorbereiding van 
de voorjaarsnota zal bezien. 

Ten aanzien van de door de heer 
Franssen aangegeven leningsvariant 
in het nieuwe stelsel van studiefinan-
ciering, wil ik ten slotte nog opmerken 

dat zij een te zware wissel trekt op de 
budgettaire toekomst, omdat zij geen 
soelaas biedt voor de thans benodigde 
dekking. Overigens wil ik ook hierbij 
verwijzen naar hetgeen ik hedenochtend 
hierover heb gezegd. 

De heer Franssen sprak nog over de 
inkomenspositie van de middengroe-
pen bij de verhoging van de eigen 
bijdragen. Ook dit is hedenochtend 
aan de orde geweest. Ik wil dit 
wel nader bezien, maar eventuele 
oplossingen die worden gevonden, 
mogen niet nadelig uitpakken voor de 
lagere inkomensgroepen. 

Toen de heer Konings sprak over 
het bezuinigen in het algemeen, 
vewachtte ik eigenlijk een nadere 
uitwerking van de gedachten van zijn 
collega Buurmeijer, zoals hij die naar 
voren bracht tijdens de UCV over de 
Begrotingstoelichting lnterdepartemen-
taal Welzijnsbeleid, welke onlangs 
werd gehouden. De heer Buurmeijer 
betoogde dat de onderwijssector 
moest worden ingekrompen ten 
gunste van de bejaardenzorg, de 
maatschappelijke dienstverlening en 
eventueel de volksgezondheid. Motief 
voor deze aanslag op onderwijs en 
onderzoek was de demografische 
ontwikkeling. Bij die gelegenheid heb 
ik de fractie van de PvdA verzocht, 
deze opvatting in daden/voorstellen 
om te zetten tijdens dit begrotingsdebat. 

Ik constateer nu dat deze fractie in 
eerste termijn de lijn van de heer 
Buurmeijer niet heeft gevolgd. Het is 
dus van tweeën één: öf de heer 
Konings neemt afstand van de 
aanslag die zijn fractie pleegde op de 
begroting van Onderwijs en Weten-
schappen, öf de fractie van de PvdA 
vertaalt de beleidsvisie van de heer 
Buurmeijer alsnog in concrete 
bezuinigingsvoorstellen. 

De heer Konings (PvdA): Het betoog 
van de heer Buurmeijer had een heel 
andere strekking. Bij eerdere begro-
tingsbehandelingen heb ik er ook al 
over gesproken. De demografische 
ontwikkelingen en de wijze van 
financiering van het onderwijs leiden 
er automatisch toe dat bij teruglopende 
leerlingenaantallen onderwijsmidde-
len vrij komen. Die blijven automatisch 
bij Financiën. Daar liggen mogelijkhe-
den om dat geld opnieuw in te zetten 
voor andere zaken, zoals de vergrijzing. 
Dat gaat automatisch. De middelen 
moeten dus via de Minister van 
Financiën anders worden bestemd. 
Het is een exogene financiering die 
automatisch terugloopt bij een dalend 
leerlingenbestand. 
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Deetman 
Minister Deetman: Uit de Handelingen 
kan ik een rij van citaten geven 
waaruit blijkt dat de heer Buurmeijer 
dit nu juist niet heeft betoogd. Het is 
juist dat de demografische ontwikkelin-
gen doorwerken in de financiën. Dat 
heb ik destijds ook naar voren gebracht. 
Desondanks heeft de heer Buurmeijer 
nadrukkelijk gezegd dat, wanneer een 
interdepartementaal gecoördineerd 
welzijnsbeleid zou moeten worden 
gevoerd, door het kabinet keuzes 
zouden moeten worden gemaakt. 

Lettend op de uitkomst van het toen 
aan de orde zijnde stuk, zou dit 
volgens hem kunnen inhouden dat de 
onderwijssector te hard groeide. Op 
een bepaald moment heb ik hem toen 
gevraagd om bij deze gelegenheid 
voorstellen te doen tot beperkingen in 
de sfeer van het onderwijs. Hierop 
werd bevestigend beantwoord. De 
heer Konings kan nu dus niet zeggen 
dat men het oog had op iets anders. 

De heer Konings (PvdA): De discussie 
ging erover dat de bij onderwijs 
vrijkomende middelen als gevolg van 
het teruglopend leerlingenbestand, 
binnen onderwijs op een andere 
manier zouden worden aangewend. 
Te denken valt dan bij voorbeeld aan 
nieuwe activiteiten. Dan gaat het om 
politieke keuzes. Het automatisme van 
de onderwijsfinanciering leidt er 
vanzelf toe dat demografische 
ontwikkelingen de onderwijsuitgaven 
kunnen verlagen. Het starten van 
nieuwe activiteiten is dan een politieke 
keuze. Daarop doelde de heer Buurmeij-
er. Als u het ook zo wilt begrijpen, 
zijn wij het volstrekt eens. 

Minister Deetman: Dat heeft de heer 
Buurmeijer niet gezegd. Ik begrijp 
best dat de heer Konings daaraan een 
zekere interpretatie wil geven. Ik kijk 
dan echter naar de interruptiedebatten, 
die toen hebben plaatsgevonden. Het 
heeft mij zeer gefrappeerd. 
Hij heeft het namelijk niet gezegd. Er 
is niet gesproken over de doorwerking 
van de daling van het leerlingenaantal 
naar de omvang van de onderwijsbe-
groting. Er is nadrukkelijk iets anders 
aan de orde geweest. Ik kan wellicht 
in de tweede termijn uitsluitsel krijgen 
of afstand wordt genomen van dat 
standpunt, dat toen is ingenomen. Het 
gaat mij om de duidelijkheid. 

Voor de slagvaardigheid van het 
onderwijs in de toekomst is meer 
nodig dan een inhoudelijk vernieu-
wend beleid. Het onderwijs kan niet 
zonder krachtig bestuur, een alerte 
organisatie bij de overheid en voldoen-
de eigen beleidsruimte. De inbreng 

van de onderwijssector in de grote 
operaties, in de reorganisatie van de 
rijksdienst, draagt daartoe bij. Ik wijs 
op de inkrimping op het departement 
met twee maal 4%, de afslanking en 
stroomlijning van de adviesstructuur 
- straks mede op basis van een 
duidelijke raamwet - en de deregule-
ring in de wetgeving. De Kamer heeft 
over die aanpak in de onderwijssector 
het vorige jaar bovendien een uit-
spraak gedaan. 

In de motie-Franssen c.s. werd 
gevraagd om een onderzoek naar 
vermindering en vereenvoudiging van 
regelgeving en om meer verantwoor-
delijkheid bij de scholen zelf. Tevens 
werd in dat kader gevraagd voorstellen 
te ontwikkelen om te komen tot een 
structurele vermindering van de 
omvang van het personeel op het 
Departement van Onderwijs en 
Wetenschappen. Op dit moment 
wordt dan ook getracht de algemene 
termen, waarin de motie is gesteld, te 
vertalen in mogelijk voor te stellen 
wijzigingen in de regelgeving. 

Dat is toch minder eenvoudig dan 
men wellicht op het eerste gezicht zou 
vermoeden. Het pad dat leidt naar een 
meer autonome school, is hobbelig 
en bochtig; om het zo maar eens te 
zeggen. Bij het bekijken van recent tot 
stand gekomen wetgeving, bij 
voorbeeld voor het basisonderwijs, 
blijkt dat ook in het gemeen overleg 
tussen regering en parlement bij 
nader inzien soms oplossingen in de 
regeling worden aangebracht, die ons 
juist afbrengen van het streven naar 
deregulering. 

Een grotere autonomie van de 
school, gepaard gaand met minder 
centrale regelingen, vergt onder meer 
herijking van de wijze waarop en de 
omvang waarin wezenlijke belangen 
van het onderwijs en de daarbij 
betrokkenen in centrale regelgeving 
moet worden gewaarborgd. Een 
evenwichtige verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden tussen 
overheid en scholen en hun organisa-
ties is hiervan het doel. 

Wil dit slagen, dan zal vanuit het 
veld en door de Kamer met soberheid 
moeten worden opgetreden en 
natuurlijk niet in de laatste plaats door 
de regering, wanneer men vanuit de 
overheid of vanuit het departement 
nieuwe regelingen verlangt of nog 
meer verfijning of detaillering aange-
bracht wil zien in de uitvoeringsbeslui-
ten. Pas dan heeft het streven van het 
kabinet naar meer eigen beleidsruimte 
voor de school door globalere 
regelingen enig effect. 

Pas ook dan kan de centrale 
overheid soberder en afstandelijker 
bemoeienis koppelen aan inkrimping 
van bureaucratie. Het departement 
van Onderwijs en Wetenschappen is 
met dit streven nadrukkelijk bezig. 
Regelgeving wordt structureel 
doorgelicht op mogelijkheden voor 
meer autonomie voor de scholen. De 
inkrimping na de operatie van vier 
maal 2% wordt nu al voorbereid wat 
automatiseringsplannen en taakonder-
zoeken betreft. Over de veranderingen 
in het bekostigingssysteem zal 
mevrouw Ginjaar nog een aantal 
opmerkingen maken. 

De bestuurskracht van het onderwijs 
staat eveneens centraal in de onlangs 
uitgebrachte concept-nota over het 
schoolmanagement. Wanneer op 
middellange termijn de herijking van 
centrale overheidstaken merkbaar 
wordt in de verdeling van verantwoor-
delijkheden tussen ministerie en veld, 
kunnen wij het ons niet veroorloven 
om tegen de scholen te zeggen dat zij 
zelf maar moeten uitzoeken hoe zij 
dan hun bestuurlijke zaken regelen. De 
scholen zullen de nieuwe of complexer 
wordende verantwoordelijkheden ook 
reëel aan moeten kunnen. 

De verzuchtingen uit de praktijk op 
dit punt blijven niet zonder weerklank, 
zo blijkt uit de concept-nota. De 
voorstellen daarin bevatten concrete 
handreikingen tot versterking van het 
management in basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs en HBO. Nascho-
ling en financieel-organisatorische 
expertise zijn onderwerpen waarvoor 
meer geld, f 22 miljoen, is uitgetrokken. 
Ik verwacht een positief overleg met 
het veld hierover. Ik zal de nota, 
wanneer zij definitief is geworden, 
aan de Kamer toesturen, zodat wij 
daarover een gedachtenwisseling 
kunnen hebben. De heer Hermes zal 
in de extra steun voor de nascholing 
een onderstreping kunnen zien van 
zijn pleidooi op dit punt. 

De heer Franssen (VVD): Ik denk dat 
met de invoering van de gedachte uit 
de nota haast is geboden. Dit mede in 
relatie met de uitvoering van de 
HOS-nota. Heeft de minister een 
termijn in gedachen? 

Minister Deetman: De nota over het 
management staat voor januari op de 
agenda voor het overleg in de CCOO, 
evenals voor het overleg in de 
HO-Kamer. 

Dat betekent dat wij eind januari of 
begin februari van het volgende jaar 
de nota definitief kunnen vaststellen. 
Vervolgen kunnen wij de nota aan de 
Kamer zenden. 
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Deetman 
De samenwerking van onderwijs, 

onderzoek en marktsector zie ik als 
een belangrijk nieuw thema rond 
bestuur en beheer in het onderwijs. 
Uit het open overleg-Wagner en uit de 
bloei van het contractonderzoek in het 
hoger onderwijs blijkt dat het onder-
wijs veel baat kan hebben bij meer 
contact met het bedrijfsleven c.q. de 
sociale partners. De mogelijkheden 
van de scholen of academische 
instellingen om op terreinen die veel 
met de beroepspraktijk van doen 
hebben, de vleugels wijder uit te 
slaan, kunnen worden vergroot. 

De bestuurlijke samenwerking in 
het beroepsonderwijs kan door de 
organen van bevoegd gezag worden 
gestimuleerd. Hetzelfde geldt voor het 
onderzoek. Hier moet de centrale 
overheid opnieuw door globale regels 
de kwaliteitseisen, de deugdelijkheids-
eisen en de bekostigingsvoorwaarden 
duidelijk vastleggen, doch verder een 
afstandelijk bestuur hanteren. De 
voorwaardelijke financiering is een 
instrument in deze zin. Het inventaris-
beleid beroepsonderwijs is dat ook, zij 
het op een ander terrein, maar op 
analoge wijze. 

Het begrip 'afstandelijk bestuur' 
brengt mij tot de bespreking van de 
ontwikkeling van het hoger onderwijs 
en onderzoek. Op het Departement 
van Onderwijs en Wetenschappen zijn 
veel activiteiten ontplooid om aan het 
begrip 'afstandelijk bestuur' een 
concrete gedaante te verschaffen. Het 
ontwerp van wet betreffende de 
Nederlandse organisatie voor weten-
schappelijk onderzoek - de opvolger 
van ZWO - dat de regering op zeer 
korte termijn zal indienen, is daarvan 
een eerste proeve. De in deze wet 
gekozen aanpak brengt naar mijn 
oordeel grote voordelen met zich, ook 
voor het functioneren vanuit het 
parlement, als het gaat om de beoor-
deling van de activiteiten. 

Immers, waar ambtelijk beraad en 
bestuurlijk overleg in de binnenkamer 
worden vervangen door een openbare 
dialoog, nemen de doorzichtigheid en 
de mogelijkheid van controle toe. Ik 
zal hier niet betogen dat afstandelijk 
bestuur steeds de relatie tussen de 
overheid enerzijds en de burgers en 
organisaties anderzijds zou behoren 
te kenmerken, maar in de wereld van 
hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek past deze benadering wel. 
Er is daarbij beslist geen sprake van 
een terugkeer naar een laissez faire. 

Via de ontwikkeling van een al 
evenzeer globaal onderwijs- en 
wetenschapsbeleid wijst de overheid 

wel degelijk aan, aan welke vereisten 
onderwijs en onderzoek dienen te 
voldoen ten behoeve van de economi-
sche, sociale en culturele ontwikkeling 
van onze samenleving. Die indicaties 
brengen geen nauw keurslijf, maar 
moeten juist veel vrijheid laten. 

Dezelfde inspanningen tot vormge-
ving van afstandelijk bestuur, die ik 
eerder vermeldde, zullen leiden tot 
aanpassing van bestaande wetgeving. 
In de wet hoger beroepsonderwijs en 
wetenschappelijk onderwijs zal de 
regering aanpassingen voorstellen die 
tot doel hebben, een algemene 
overheidsbesturing vanuit de centrale 
overheid tot stand te brengen. Bezien 
moet worden of wij van de afzonder-
lijke studierichtingen moeten gaan 
naar een globalere categorie van 
onderwijsactiviteiten. Daarbij past ook 
de afschaffing van het bijzonder deel 
van het academisch statuut, van het 
HBO-statuut en van het statuut voor 
de open universiteit. 

Met voldoening kan ik vaststellen 
dat de Nederlandse universiteiten zich 
in toenemende mate zijn gaan 
bezighouden met de relatie tussen 
onderwijs en arbeid en met vraagstuk-
ken rond het beroepsonderwijs. Zo 
richtte onder andere de Technische 
Hogeschool Twente zich op het 
gebruik van geavanceerde didactische 
hulpmiddelen. De Rijksuniversiteit 
Utrecht houdt zich bezig met de 
gevolgen van nieuwe technologieën 
voor beroepsonderwijs. Zowel de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen 
als de Universiteit van Amsterdam is 
actief op het terrein van de kwalitatieve 
en kwantitatieve discrepantie tussen 
onderwijs en arbeid. 

De Technische Hogeschool Eindho-
ven denkt erover, in samenwerking 
met de nieuwe lerarenopleiding 
aldaar onderzoek te doen op vakdidac-
tisch en vakinhoudelijk terrein. Om al 
deze activiteiten een impuls te geven, 
ben ik voornemens om met de 
Rijksuniversiteit Limburg een onder-
zoekscontract af te sluiten, strekkende 
tot het beschikbaar stellen van een 
onderzoekscapaciteit binnen de 
economische faculteit op het terrein 
van de ontwikkeling van beroeps-
onderwijs en de relatie tussen 
onderwijs en arbeid. 

Naar aanleiding van de vragen van 
de heren Niessen en Franssen over 
mijn voornemens inzake de zogenaam-
de STC-operatie in het HBO kan ik het 
volgende opmerken. De HBO-raad, in 
zijn functie van procescoördinator, 
heeft maandag jl. het concept van de 
interim-rapportage inzake de voort-
gang van de operatie gepresenteerd. 

De globale indruk die ik van de stand 
van zaken heb kunnen krijgen, stemt 
mij optimistisch over de kans van 
slagen. Dat het mij ernst is met het 
voornemen, het HBO in staat te 
stellen om zich te ordenen in eenheden 
die zijn opgewassen tegen de eisen 
des tijds, heb ik reeds duidelijk 
gemaakt in de nota die de aanzet tot 
deze operatie vormde. 

In de notitie 'Meer over manage-
ment' heb ik aangegeven dat naast de 
middelen die binnen de bestaande 
financiële kaders reeds afgezonderd 
waren, in 1985 voor de prioriteit 
'management in het hoger beroeps-
onderwijs' een bedrag van f 1 miljoen 
extra ter beschikking zal worden 
gesteld. 

Over verdere versterking van de 
beheers- en bestuursfuncties in het 
HBO zal, in het kader van de aange-
kondigde reactie van kabinetszijde op 
de STC-interimrapportage van de 
HBO-Raad, nader overleg plaatsvin-
den. Ik streef niet naar een uniforme, 
centraal geregelde organisatiestruc-
tuur, maar naar het scheppen van 
optimale mogelijkheden voor de 
HBO-instellingen om hun eigen 
oplossingen te realiseren. 

Gedetailleerde voorschriften voor 
de realisering van een sociaal plan 
kunnen pas worden geformuleerd, 
wanneer meer duidelijkheid bestaat 
over de exacte vorm, waarin de 
STC-operatie haar beslag zal krijgen. 
Bij het ontbreken van deze duidelijk-
heid, zal ik slechts globale gedachten 
over deze materie kunnen presenteren. 
Ik hoop in het voorjaar van 1985 met 
een eerste concrete aanzet te kunnen 
komen. Het streven zal daarbij zijn, 
gedwongen ontslagen zoveel mogelijk 
te voorkomen. 

Het laat zich aanzien dat het 
natuurlijk verloop van leerkrachten, in 
combinatie met de in de komende 
jaren nog te verwachten toename van 
het studentenaantal, dit streven in 
belangrijke mate zal ondersteunen. 
Over de hoofdlijnen van de rechtsposi-
tie zal ik in januari een notitie aan het 
Georganiseerd Overleg zenden. 

De heer Niessen vraagt, wanneer ik 
uitsluitsel zal geven over het begrip 
'studierichting' in het kader van het 
HBO-statuut. In januari 1985 zal ik met 
een notitie komen, waarin de nodige 
duidelijkheid wordt verschaft. Ook 
hier streef ik ernaar, te komen tot één 
algemeen HBO-statuut, en niet tot een 
HBO-statuut met een algemeen deel 
en een bijzonder deel. 

Ik zal eveneens nog in januari 1985 
met een notitie komen over de terecht 
gesignaleerde problematiek van de 
zogenaamde lesplaats-constructies. 
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Deetman 
Tevens wil ik in dit verband enkele 

opmerkingen maken naar aanleiding 
van de kanttekeningen van de heer 
Lansink bij mijn notitie 'Naar een 
nieuw bekostigingssysteem voor het 
HBO'. De veronderstelling dat de 
voorgestelde lineaire bekostiging 
kleine instituten zou benadelen, in 
vergelijking met de huidige situatie, is 
niet juist. Dit zou, naar mijn oordeel, 
in strijd zijn met de HBO-wet. Als een 
instituut recht heeft op bekostiging 
krachtens die wet, dan moet die 
bekostiging ook toereikend zijn. Wel is 
het zo, dat grote instituten - waaraan 
in het huidige bekostigingssysteem, 
ondanks hun omvang, geen extra 
voorzieningen worden geboden - in 
het nieuwe systeem voor deze 
omvang beloond worden. Dat past 
geheel in het STC-beleid en behoeft 
geen nader betoog. 

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De publikatievan afgelopen 
maandag heeft hier en daar bij 
onderwijsvakorganisaties vragen 
opgeroepen. Leidt het doorschieten 
van de schaalvergroting niet tot 
aanzienlijk meer gedwongen ontsla-
gen? Ook daaruit zou je kunnen 
afleiden dat een lineaire bekostiging 
de grote bevordert en de kleine 
benadeelt. Vandaar de opmerkingen 
die ik heb gemaakt. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Wat betreft het punt van 
het gedwongen ontslag, heb ik zojuist 
al een uitspraak gedaan, namelijk dat 
het mijn opzet is, gedwongen ontsla-
gen zoveel mogelijk te voorkomen of, 
als het kan, deze absoluut te voorko-
men. Ik heb dit steeds bij reorganisaties 
gepoogd. Dit punt kan men derhalve 
buiten beschouwing laten. 

Wat betreft de interimreactie van de 
HBO-Raad zou ik nu niet, voor de 
vuist weg, een aantal kanttekeningen 
willen maken. Dat lijkt mij niet juist. Er 
komt een officiële reactie. Ik meen dat 
wij al eerder hebben afgesproken - in 
het kader van het STC-proces - dat 
die reactie in de Kamer besproken kan 
worden. 

De heer Niessen: Voorzitter! Misschien 
is het mij ontgaan, maar ik zou graag 
van de minister vernemen wanneer 
wij ongeveer zijn beleidsvisie bij de 
interimrapportage kunnen verwactv 
ten. 

Minister Deetman: Begin volgend 
jaar: in januari of februari. In ieder 
geval zo snel mogelijk, want het 
proces moet doorgaan. Ik heb het 
precieze tijdstip niet in mijn hoofd, 

maar ik meen dat de Kamer eerder dit 
jaar is geïnformeerd over het tijdpad. 
Er is een afspraak op dit punt gemaakt 
met ook de HBO-Raad. Laat ik het zo 
zeggen: nu ben ik aan zet en daarna 
krijgen we een discussie. We liggen 
inderdaad op schema. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de 
artikelsgewijze behandeling zal ik, ook 
al vanwege het technisch karakter 
ervan, uitvoerig moeten ingaan op de 
amendementen ten aanzien van het 
Scholenplan. 

De heer Franssen vroeg mij naar 
mijn reactie op een interview met de 
heer Van Lieshout. De opvattingen 
van de heer Van Lieshout kunnen 
voor de discussie over de toekomst 
van het HBO voor sommigen ongetwij-
feld interessant zijn en zij zijn dit ook. 
Gelet op het onderwerp dat de heer 
Franssen aansneed - één van de 
onderwerpen uit dat interview met de 
heer Van Lieshout: de invulling van 
de vrijheid van inrichting vanuit 
levensbeschouwelijk oogpunt - , acht 
ik mij, als Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen, niet de eerstaange-
wezene om daar inhoudelijk op te 
reageren. 

Gegeven de constitutionele vrijheid 
van onderwijs, spreekt juist de 
Minister van Onderwijs geen oordeel 
uit, of iets, wat betreft de kleur, de 
inrichting en de levensbeschouwelijk-
heid van een instelling, wel of niet 
kan. Dat hebben wij tot nu toe niet 
gedaan en dat moeten wij ook niet 
doen. 

Mensen die het onderwijs willen 
inrichten op basis van een bepaalde 
maatschappij-beschouwelijke of 
levensbeschouwelijke grondslag, 
moeten natuurlijk wel serieus worden 
genomen. Ik geef echter geen oordeel 
over hetgeen in individuele gevallen 
wel of niet gewenst is. 
De heer Franssen (VVD): En dat terwijl 
de minister nu juist zo moedig wil 
zijn! 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil in reactie op deze 
opmerking van de heer Franssen 
bevestigen dat het kabinet aan ons 
bestel met zijn vrijheden voor de 
schoolkeuze als een waardevol 
element van de geestelijke vrijheid en 
de pluriformiteit principieel wil 
vasthouden. 

De opmerking van de heer Niessen 
ten aanzien van een eventueel 
hernieuwde schoolstrijd was voor mij 
niet geheel duidelijk, wat het doel 
betreft. Noch de HBO-raad, 
noch deze minister, noch iemand 
anders is daarop uit! Daarom heeft de 

opmerking van de heer Niessen mij 
verrast. Ik wijs er ten aanzien van de 
STC-operatie op dat het mij verheugt 
dat het beleid, dank zij draagvlak in 
het veld, soepel en effectief kan 
worden uitgevoerd. Ook ten aanzien 
van andere vragen, bij voorbeeld met 
betrekking tot de ontwikkeling van het 
voorgezet onderwijs, merk ik op dat dit 
een juiste aanpak is ten bate van 
depolarisatie en vooruitgang. Dat is 
een reden te meer waarom ik het 
opleggen van boven af bij ontwikkeling 
en vernieuwing niet juist acht, in 
weerwil van de lijn die de fractie van 
de PvdA bepleitte. Een en ander is 
niet mogelijk bij STC, en evenmin 
misschien bij het voortgezet onderwijs. 

De heer Wagenaar vroeg naar een 
herziening van artikel 23 van de 
Grondwet. De wijziging beoogt de 
delegatie van regelgeving naar 
overheden lager dan het Rijk uit te 
sluiten. Hierbij wordt dan de steeds 
aanwezige situatie in dit opzicht in de 
Grondwet ook formeel gecontinueerd. 

Mevrouw Ubels heeft een opmerking 
gemaakt over het vredesonderwijs. Zij 
diende daaromtrent een motie in. Op 
dit moment wordt het nodige gedaan 
in de sfeer van de leerplanontwikkeling 
voor de mondiale vorming. Verder 
kan de overheid niet gaan, omdat zij 
dan zou treden in de eigen verantwoor-
delijkheid van de scholen, zeker als 
het element van de geïntegreerde 
aanpak als eis wordt gesteld. Wij 
kunnen bevorderen - dat geschiedt 
al - dat er lesmateriaal komt. Daarna 
zijn de scholen aan zet. Derhalve heb 
ik aan de motie van mevrouw Ubels 
geen behoefte. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vat 
samen. Het beleid dat in deze begroting 
is uiteengezet wordt door twee 
hoofdaccenten gekenmerkt. In de 
eerste plaats moeten de onderwijs- en 
de onderzoeksinspanning, sterker dan 
voorheen, worden gericht op hun 
karakter als investering in de toekomst. 
Ons land kan niet zonder een gericht 
perspectief op dit terrein. In de 
tweede plaats zal de overheidsbemoei-
enis flexibeler en minder dominant 
moeten worden. Daarbij blijft de zorg 
voor pluriformiteit, kwaliteit en 
werkgelegenheid een essentiële taak. 
Met deze kenmerken van het beleid 
willen wij de scholen helpen, hun 
slagvaardigheid in beleid en bestuur 
te vergroten. Zij kunnen de kansen en 
uitdagingen van de komende jaren 
dan echt aan. Zo zal onze samenleving 
dank zij goed onderwijs en vindingrijk 
onderzoek cultureel en economisch 
beter voor de dag komen. 
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Deetman 

Oud-minister Klompé zei onlangs 
op het internationaal symposium over 
het basisonderwijs dat hart hebben 
voor het onderwijs bewijst dat men 
in de jonge generatie en haar kansen 
gelooft. Ik kan het niet pakkender 
zeggen dan met haar woorden: 'Wie 
gelooft in goed onderwijs, moet een 
optimist zijn; een zwart-kijker kan 
nooit een goede onderwijzer zijn.' 

Met zulk een optimisme willen de 
bewindslieden van Onderwijs en 
Wetenschappen ook in de komende 
jaren werken aan aoed onderwijsbe-
leid. 

D 
Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Interimwet 
speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs, overgangswet op 
het basisonderwijs, overgangswet 
interimwet speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs, ontwerp van wet 
op de onderwijsverzorging en ont-
werp-onderwijsvoorrangswet. Deze 
reeks kwam in mij op toen de heer 
Niessen mij met name verweet dat ik 
het wel heel erg bont maakte wat de 
onmiskenbare voorkeur voor het 
regeren per circulaire betreft. Als de 
heer Niessen door de bomen het bos 
niet meer ziet, is dat niet het gevolg 
van het grote aantal circulaires, maar 
van de reeks van wettelijke voorzienin-
gen die in deze periode hun beslag 
krijgen dan wel worden voorbereid. 

De heer Niessen (PvdA): Ik heb één 
significant voorbeeld gegeven. Wil de 
staatssecretaris daar eens op ingaan? 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: Op 
dat voorbeeld, uitgedrukt in een 
vraag, is schriftelijk gereageerd. 

De heer Niessen (PvdA): U geeft het 
dus toe! 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! De zorgen die 
van verschillende kanten zijn geuit ten 
aanzien van de voorbereidingen van 
de basisschool, kan ik mij voorstellen. 
Daar ben ik niet blind voor. Het hier 
en daar de kop opstekende pessimis-
me, zoals bij de heer Dijkstal, deel ik 
echter volstrekt niet. Ik stel vast, dat 
de overgrote meerderheid van de 
scholen voor kleuteronderwijs en 
lager onderwijs zich de doelen en de 
uitgangspunten van de basisschool 
heeft eigen gemaakt. Bovendien blijkt 
uit een onderzoek dat ook het overgro-
te deel van de scholen daadwerkelijk 
vorderingen heeft gemaakt met het 
schoolwerkplan. 

Veel kleuterscholen en lagere 
scholen zijn een heel eind met elkaar 
op weg. Andere daarentegen ervaren 
dat de integratie van schoolteams 
onder andere door verschillen in 
werksfeer en werkopvattingen wat 
meer tijd vraagt. De wettelijke regels 
blijken niet alleen formules te zijn 
waarover men kon discussiëren en 
waarop men kon amenderen; nu 
manifesteert zich heel duidelijk dat die 
wettelijke regels ook hun invloed 
hebben op mensen. Ook dat schept 
onzekerheid. Het invoeren van de 
nieuwe basisschool gaat niet geruis-
loos. Veranderen doet ook stof 
opwaaien, vertrouw ik de heer Dijkstal 
toe. Problemen dienen zich nu 
eenmaal pas aan als wi j in de praktijk 
tegen die problemen oplopen. 

De uitvoering van de operatie 
geschiedt onder financiële randvoor-
waarden, die niet alom als gunstig 
worden ervaren. Wellicht is het goed 
dan nu nog eens te zeggen dat sinds 
de wet op het basisonderwijs in 1981 
door het parlement werd aangenomen, 
er aan het totale budget van KO en LO 
een bedrag van f220 min. oplopend 
tot 1988, wordt toegevoegd. Geen 
budgettaire neutraliteit dus. Het 
verhaal van de grootste bezuinigings-
operatie aller tijden van mevrouw 
Groenman, moet dan ook naar het rijk 
der fabelen worden verwezen. 

De bedragen die waren gereserveerd 
zijn behouden gebleven. Zelfs is er 
vooral ten behoeve van de taakreali-
satie voor de schoolleiding nog f30 
min. bijgekomen. Omgerekend is dat 
600 formatieplaatsen. Aan het adres 
van de heer Dijkstal merk ik op dat dit 
bedrag was gereserveerd in de 
begroting voor de garantieregeling en 
daarvoor niet noodzakelijk bleek. 

Er blijft natuurlijk veel te wensen 
over. Eerlijk gezegd: ook ik maak mij 
zorgen over de omvang van de 
materiële uitgaven die nodig zijn voor 
het basisonderwijs. Naar het zich laat 
aanzien, zal de werkgroep-Londo zich 
nog deze maand beraden over het uit 
te brengen eindadvies over de 
programma's van eisen voor de 
bekostiging van de materiële uitgaven 
inzake het basisonderwijs. Er wordt 
thans koortsachtig gewerkt om deze 
eindstreep te halen. 

Ik verwacht dat het eindrapport in 
januari aan de minister wordt aange-
boden. Daarna zal het regeringsstand-
punt zo spoedig mogelijk worden 
bepaald. De Kamer zal zich kort 
daarna over het rapport en het 
regeringsstandpunt ter zake kunnen 
beraden. De heer Dijkstral wordt dan 
opzijn wenken bediend: een financieel 

plaatje, bijgewerkt met de laatste 
enquête-gegevens over huisvesting 
en gebouwensituatie. Ik zal erop 
toezien dat wat betreft de voorberei-
dende werkzaamheden dit tijdschema 
zal worden gevolgd, omdat - ik zeg 
dit in de richting van de heer Wage-
naar - alles in het werk moet worden 
gesteld om de invoeringsdatum van 1 
augustus 1985 te halen. 

De heer Dijkstal (VVD): Kan de 
staatssecretaris nog iets over dat 
tijdschema zeggen? Hij verwacht in 
januari het eindrapport. Het gaat 
hierbij om een uitermate complexe 
materie. De regering moet haar 
standpunt dan ook nog innemen. 
Hoelang denkt het kabinet daarvoor 
nodig te hebben? 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: Ik 
verwacht dat dit regeringsstandpunt 
in de loop van februari komt. 

Mijnheer de Voorzitter! De inspan-
ning die thans bestuurlijk wordt 
geleverd voor de invoering van de 
wet op het basisonderwijs geldt in 
sterke mate ook voor de immateriële 
kant van de basisschool. Ik heb de 
laatste maanden en weken tal van 
scholen bezocht en met eigen ogen 
kunnen waarnemen dat tienduizenden 
mannen en vrouwen onder moeilijker 
geworden omstandigheden het 
basisonderwijs manifest maken voor 
de klas en in de groep. Ik heb daarvoor 
zeer grote waardering en wil die juist 
hier uitspreken. 

Eén ding blijkt steeds heel duidelijk: 
de basisschool met als kern de 
aandacht voor het individuele kind 
leeft in de scholen. De wet op het 
basisonderwijs is een raamwet, die de 
vrijheid biedt om binnen de wettelijke 
kaders keuzen te doen om het onder-
wijs inhoud en vorm te geven. Dat 
geldt ook voor het vaststellen van de 
doelen die een school nastreeft. 
Uiteraard dient daarbij te worden 
gegarandeerd, dat de leerlingen 
aansluitend voortgezet onderwijs 
kunnen volgen maar het is een 
omkering van feiten, de redenering te 
volgen dat het eindexamen van het 
voortgezet onderwijs zal moeten 
leiden tot eindtermen voor de basis-
school. 

De basisschool is er voor alle 
leerlingen en zij is selectievrij. Ik 
beveel de heer Dijkstal aan, kennis te 
nemen van de totstandkoming en de 
inhoud van de SRO-publikatie Wat 
krijgen ze op de basisschool. Ik kan 
kennisneming daarvan aanraden. 

De heer Dijkstal (VVD): Dat zal ik 
natuurlijk doen als u het mij adviseert. 
U zei dat er een garantie zal moeten 
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Van Leijenhorst 
zijn voor de aansluiting naar het 
voortgezet onderwijs. Hoe stelt u zich 
die garantie voor? 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: Ik 
verwijs naar de opdracht die de Wet 
op het basisonderwijs geeft met 
betrekking tot de aansluiting op het 
voortgezet onderwijs. Een desbetref-
fende bepaling is in de WBO opgeno-
men. Dit zal ook in het schoolwerkplan, 
dat iedere individuele school opstelt, 
moeten uitkomen. 

Enerzijds pleit men in de Kamer 
voor autonomie en deregulering, 
anderzijds hoor ik de heer Dijkstal 
vragen om eindtermen die centraal 
moeten worden vastgesteld. Ik vraag 
dan: bij algemene maatregel van 
bestuur of bij wet. Ik kies wel, namelijk 
voor eigen verantwoordelijkheid 
binnen globale grenzen. De visie van 
de heer Hermes op decentralisatie en 
deregulering deel ik als een uitgangs-
punt voor beleid. Ook de heer Franssen 
en mevrouw Groenman hebben over 
dit onderwerp gesproken. Ik wijs er 
dan ook op, dat in de wet- en regelge-
ving voor basisonderwijs en speciaal 
onderwijs deze eigen verantwoorde-
lijkheid stelselmatig inhoud wordt 
gegeven. 

Ik wijs ook op de regeling voor de 
regionalisatie zoals die op grond van 
het regeerakkoord in dit jaar is op 
gang gekomen. De aanmeldingen zijn 
binnen en wij zijn ook na de begrotings-
behandeling van vorig jaar in feite 
reeds verplichtingen aangegaan. Ik 
verbaas mij dan ook ten zeerste over 
de wijzigingsvoorstellen van de VVD 
ten aanzien van de gelden voor 
regionalisatie. Ik vraag de heer 
Dijkstal dringend, hierop terug te 
komen. 

Ten aanzien van kosten, beheer en 
bestuur vraag ik mij af, of de heer 
Dijkstal zich realiseert dat de regering 
een door de wetgever gegeven 
opdracht uitvoert. Bij amendement is 
deze post in de Overgangswet Wet op 
het Basisonderwijs gebracht. Mede 
aan de hand van het regeerakkoord 
hebben wij deze prioriteit opgevoerd. 

Het onderwijsvoorrangsbeleid is er 
tot dusver op gericht, de leerlingen 
met achterstanden in het onderwijs 
ook een financiële prioriteit te geven. 
In dit verband denk ik ook aan de 
motie-Andela-Baur om exogene 
financiering voor kinderen van 
etnische minderheden mogelijk te 
maken. Deze groep is voorts bij de 
ombuigingsoperaties zoveel mogelijk 
ontzien. Om meer te kunnen doen dan 
alleen achterstandsbestrijding in een 

aantal grotere steden is een verlaging 
van de geraamde middelen voor de 
onderwijsvoorrangsgebieden niet 
verantwoord. 

Voorts spoort de gebiedsgewijze 
aanpak in het onderwijs met de 
plannen voor zogenaamde probleem-
cumulatiegebieden, die door de 
Minister van Binnenlandse Zaken als 
coördinerend bewindsman voor 
minderheden momenteel worden 
ontwikkeld. Een verlaging van het 
budget voor het onderwijsvoorrangs-
beleid zou ook de 0- en W-bijdrage 
aan het minderhedenbeleid in gevaar 
brengen. 

De voortgang van de bestuurlijke 
voorbereiding verloopt volgens de in 
de Wet op het basisonderwijs voorge-
schreven procedures. In praktisch alle 
gevallen bestaat thans zekerheid 
welke scholen op 1 augustus 1985 
basisschool worden. Het eindrapport 
over de HOB-operatie (herschikking 
scholenbestand) zal nog tijdens de 
begrotingsbehandeling de Kamer 
worden aangeboden. Ook de voorbe-
reiding van de algemene maatregelen 
van bestuur bevindt zich in een 
eindfase. 

Het besluit 'toelating en duur' is 
inmiddels in het Staatsblad gepubli-
ceerd. De andere algemene maatrege-
len van bestuur zullen tijdig volgen. 
Over de belangrijkste besluiten, bij 
voorbeeld de formatieregeling, heb ik 
in de afgelopen maanden uitvoerig 
met de vaste kamercommissie 
overleg gevoerd. Door voorlichting in 
het Basisblad en brochures, die onder 
andere over de formatieregeling 
begin 1985 zullen verschijnen, worden 
de scholen geregeld en tijdig geïnfor-
meerd. 

In het genoemde overleg met de 
vaste commissie heeft de heer Dijkstal 
reeds zijn voorstel voor een andere 
systematiek voor de formatieregeling 
gelanceerd. Ik heb toen al gezegd, dat 
ik grote twijfels heb over dat voorstel, 
omdat het naar mijn opvatting 
onvoldoende op zijn consequenties is 
gewogen. Ik wijs erop, dat een 
benadering van de formatie op de 
wijze waarop de heer Dijkstal het 
voorstelt, via toetsen, door het 
onderwijsveld zeer fel is afgewezen. Ik 
ben bereid om in de evaluatie van het 
nieuwe formatiesysteem, waarvoor 
een periode van drie jaar is gekozen, 
de problematiek van de schoolscore 
opnieuw te bestuderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu 
aandacht schenken aan het speciaal 
onderwijs. Als alles volgens plan 
verloopt, kan volgende week de 
Eerste Kamer de behandeling van de 

Overgangswet Interimwet op het 
speciaal onderwijs en het speciaal 
voortgezet onderwijs afronden. 
Daarmee is dan wat de wetgeving 
betreft de laatste stap gezet om per 1 
augustus 1985 te beginnen met het 
basisonderwijs en met het speciaal 
onderwijs. 

Voor het speciaal onderwijs zijn de 
komende tien jaar van bijzondere 
betekenis. Het gaat erom, in deze 
periode na een fase van ontwikkeling 
en innovatie met verschillende 
beleidsinstrumenten te komen tot een 
passend wettelijk kader nadat de 
werkingsduur van de interimwet is 
afgelopen. Ik ben van pan, in de loop 
van 1985 een ontwikkelingsplan 
speciaal onderwijs voor te leggen. Dit 
ontwikkelingsplan zal inzicht geven in 
de richting die volgens mij het 
speciaal onderwijs onder de interim-
wet zal moeten inslaan. Voor dit doel 
is een gerichte adviesaanvraag bij de 
ARBO, de adviesraad basisonderwijs, 
neergelegd. De financiering van het 
ontwikkelingsbeleid is geregeld door 
de opname van een structureel 
bedrag van f8,4 min. Dit bedrag laat 
ook ruimte voor nieuwe soorten van 
projecten. 

Ook de schippersinternaten hebben, 
zo constateer ik, de aandacht van deze 
Kamer. De heren Hermes, Franssen 
en Van der Vlies hebben gevraagd, 
wat ik met de alternatieve voorstellen 
van Nevis en LOV, de besturenorgani-
saties en de ouderorganisaties van de 
schippersinternaten, zal doen waar 
het de capaciteitsreductie betreft. Ik 
zal het overleg met de organisaties 
over de overcapaciteit van 800 
bedden op korte termijn voeren. Het 
is goed nog eens te benadrukken, dat 
als het overleg geen reële opbrengst 
voor 1985 oplevert, ik gedwongen zal 
zijn zelf met concrete voorstellen te 
komen. Mijn rapportage aan de 
Kamer met de resultaten van het 
overleg zal duidelijk maken, of dit 
noodzakelijk is of niet. 

Is het mogelijk om enerzijds 
volstrekte rust te bevorderen en 
anderzijds beleid te voeren, zo vroeg 
de heer Konings. Naar mijn oordeel is 
een helder en duidelijk beleid gewenst. 
Rust in het veld ontstaat doordat na 
afronding van vele discussies aan de 
uitvoering gestalte kan worden 
gegeven. Drie punten wil ik in dit 
verband onder de aandacht van de 
Kamer brengen. In de eerste plaats 
dient het beleid - dat is niet nieuw -
een voorwaardenscheppend beleid te 
zijn. In de Wet op het basisonderwijs 
en de wetgeving ter zake van het 
speciaal onderwijs krijgt, zoals 
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gezegd, de verantwoordelijkheid van 
de individuele school trouwens een 
heel zwaar accent. 

Het beleid van de regering moet er 
nu op gericht zijn, in de voorwaarden-
scheppende sfeer de scholen die hulp 
te bieden, die aansluit bij hun concrete 
behoeften, ten einde basisonderwijs 
in de praktijk te kunnen realiseren. In 
die zin moeten ook de notities 
'intercultureel onderwijs', 'schoolwerk-
planontwikkeling', 'zorgverbreding' en 
'innovatie na 1985' worden verstaan. 
De drie laatste notities zullen de 
Kamer spoedig bereiken. 

Ik kom ook in de verleiding nog iets 
te zeggen over de meerhoofdige 
schoolleiding, maar om een herhaling 
van zetten te voorkomen, sluit ik mij 
aan bij wat de minister hierover al 
heeft gezegd. 

Ik realiseer mij , dat deze discussie 
een gevolg is van de integratie van 
kleuter- en lager onderwijs en de 
daaruit voortvloeiende keuze voor het 
schoolleiderschap. 

In de tweede plaats past binnen een 
realistisch beleid, dat rekening wordt 
gehouden met het tempo, dat van de 
scholen wordt gevraagd. Eén ding is 
zeker: alles kan en behoeft niet 
tegelijk. Neen, de implementatie van 
het basisonderwijs kan niet sneller 
dan de capaciteit van de school 
toelaat. Er moet dus duidelijk oog zijn 
voor de verschillen, die er in dit 
opzicht tussen de scholen bestaan, 
verschillen wat betreft de ontwikke-
lingsfase, waarin men nu verkeert en 
verschillen qua capaciteit om daarin 
snel verandering aan te brengen. 

Het beleid zal erop gericht zijn om 
die verschillen zoveel mogelijk te 
verkleinen. Daarom zal ik in het 
cursusjaar 1985/1986 de beschikbare 
faciliteiten vooral inzetten voor de 
categorie relatieve achterblijvers. Bij 
dit alles geldt, dat wi j de pretenties 
van de basisschool niet terugschroe-
ven. In dat verband wijs ik ook op de 
conceptnota Schoolmanagement die 
wij gedrieën de Kamer hebben 
aangeboden. Voor zover de scholen 
het gevoel hebben, dat er erg veel op 
hen afkomt, moet, naast de eerder 
genomen maatregelen, zoals de 
lopende cursussen en de verbetering 
van de taakrealisatie, deze nota 
worden gezien als een handreiking 
om het planmatig werken aan de 
eigen vernieuwing gemakkelijker te 
maken. 

In de derde plaats stel ik vast, dat 
het invoeringsproces met een goede 
ondersteuning gepaard moet gaan. Ik 
ben van mening, dat zowel de 

verzorging als de nascholing in 
algemene zin thans nog onvoldoende 
inspelen op de concrete behoefte van 
de individuele school. De heer Dijkstal 
wees daar ook al op. Daarom verheugt 
het mij zeer, dat vorige week de 
Kamer het voorstel van wet op de 
onderwijsverzorging kon worden 
aangeboden. Dit wetsvoorstel bevat 
het instrumentarium om in een 
samenhangend aanbod aan de 
scholen te voorzien. De doelmatigheid 
wordt ermee gediend. Ik vraag de 
Kamer haar medewerking te verlenen 
aan een spoedige behandeling ervan. 
Voor de periode vóór de inwerkingtre-
ding van deze wet hoop ik met de 
desbetreffende instellingen zodanige 
afspraken te kunnen maken, dat de 
ondersteuning zoveel mogelijk aan de 
bedoelingen van dit wetsontwerp 
beantwoordt. 

Ik zeg het opnieuw: dit alles moet 
gebeuren juist ten faveure van de 
individuele school, die concrete hulp 
nodig heeft op weg naar de inhoude-
lijke verwezenlijking van echt basison-
derwijs - het geldt ook voor het 
speciaal onderwijs - ten behoeve van 
zovele kinderen, allen verschillend 
maar die daarin overeenkomen, dat zij 
allen ook kwalitatief gezien, het beste 
onderwijs dienen te krijgen. 

Miinheer de Voorzitter! Ik besef, dat 
basisonderwijs en speciaal onderwijs 
slechts kunnen slagen als de leerkrach-
ten daarbij gesteund door de ouders 
en de schoolbesturen, zich daarvoor 
actief blijven inzetten. Daarvoor is 
echter nodig, dat er een brede 
politieke en maatschappelijke steun is 
en blijft voor dergelijke operaties. Ik 
hoop en verwacht, dat de politiek die 
steun geeft in de komende maanden. 

Laten wi j de huidige stand van 
zaken eerlijk en reëel onder ogen zien. 
Ik heb al gezegd, dat ik niet blind ben 
voor de zorgen in het veld.lkaar de 
ellende aanpraten, geschiedt op 
irreële gronden en lost niets op. Laten 
wij dus op koers blijven, en in het 
gezicht van de haven niet terugschrik-
ken! 

D 
Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Mijnheer de Voorzitter! Velen volgen 
met grote belangstelling, ja, soms 
zelfs met argusogen, vele belangrijke 
ontwikkelingen in het voortgezet 
onderwijs, en volkomen terecht. De 
kwaliteit van de toekomstige samenle-
ving is mede afhankelijk van de 
bagage, die jongeren nu meekrij-
gen. Daarbij gaat het zeker ook om 
hun toerusting voor een plaats in het 
arbeidsbestel. 

Het belang dat wi j daaraan hechten, 
betekent echter niet dat wij het 
onderwijs zodanig willen versmallen 
dat, zoals de heer Konings het heeft 
genoemd, het breed maatschappelijk 
functioneren uit het oog zou worden 
verloren. Wij moeten er echter alles 
aan doen om jonge mensen goed 
voor te bereiden op hun beroep. Een 
somber arbeidsmarktperspectief mag 
en kan niet verhullen, dat in het 
algemeen de kansen op succes 
stijgen, als een opleiding is voltooid 
met een afgeronde beroepsopleiding. 
Mede daarom ligt het beroepsonder-
wijs mij zeer na aan het hart. 

Verschillende leden, zoals de heren 
Franssen, Konings, Wagenaar en 
mevrouw Ubels, hebben het beroeps-
onderwijs op verschillende wijzen 
naar voren gebracht. In de rest van 
mijn betoog over het beroepsonder-
wijs en andere sectoren in het 
onderwijs zal ik automatisch terecht-
komen bij een aantal knelpunten in 
het voortgezet onderwijs. Deze 
knelpunten vormen als het ware de 
leidraad van mijn antwoord aan de 
Kamer. 

Een van de meest opvallende zaken 
met betrekking tot het beroepsonder-
wijs is het streven naar een verdubbe-
ling van het aantal deelnemers in het 
leerlingwezen. In het Open Overleg 
Wagner was het knelpunt van de 
aansluiting onderwijsarbeid het 
voornaamste onderwerp. Aldaar is 
een unieke afspraak gemaakt, namelijk 
dat onderwijs en arbeidsbestel 
gezamenlijk verantwoordelijkheid 
willen dragen voor ons beroepsonder-
wijs. Het kabinet heeft zich daar in 
september jongstleden voluit achter 
gesteld. Het kabinet heeft voor 1985 
122 min. uitgetrokken voor de overeen-
gekomen verdubbeling van het aantal 
leerlingen in het leerlingwezen. Dat 
betekent kansen voor duizenden 
jongeren. Tevens heeft het betekenis 
voor de samenwerking marktsector/ 
beroepsonderwijs. 

Nu is het aan de sociale partners dit 
waar te maken in de verschillende 
bedrijfstakken. Meer kansen voor de 
jongeren acht ik een erezaak. De 
sociale partners zullen - ik verwacht 
dat ook - moeten laten zien dat dit 
voor hen even zwaar weegt als voor 
ons. 

Met de landelijke organen van het 
leerlingwezen wordt regelmatig 
contact onderhouden om de feitelijke 
ontwikkelingen op de voet te kunnen 
volgen. De afspraken tussen de 
sociale partners moeten worden 
gemaakt bij de onderhandelingen 
over de nieuwe ca.o.'s, maar veel 
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meer zaken moeten in dit verband 
worden aangepakt. Gecoördineerd 
door de interdepartementale Commis-
sie Voortgang Open Overleg wordt 
door de betrokken departementen 
dan ook een hele rits activiteiten 
ontplooid. Ik noem de volgende: 

de uitbreiding van leer-arbeidsplaat-
sen bij de overheid; 

de uitbreiding van de BVJ-regeling; 
het aanpassen van de opleidingen 

in het leerlingwezen aan technologi-
sche ontwikkelingen; 

het verlenen van steun bij nieuwe 
opleidingen; 

het verlenen van steun bij het 
opzetten van gemeenschappelijke 
opleidingscentra door middelgrote en 
kleine bedrijven; 

het voeren van overleg over de 
formulering van de criteria voor de 
kwaliteit van de praktijk-opleidings-
plaatsen; 

de scholing van praktijkleermeesters 
verbeteren; 

de nascholing van consulenten in 
het nascholingsprogramma voor 
onderwijsgevenden opnemen; 

experimenten ontwikkelen met het 
zogenaamde successieve en gemeng-
de model. 

Deze niet eens volledige opsomming 
geeft naar mijn overtuiging duidelijk 
aan, dat alle zeilen worden bijgezet. Ik 
ben van plan mij volledig in te zetten 
om de resultaten van het Open 
Overleg tot uitvoering te krijgen. 
Overigens is het de bedoeling om in 
februari 1986 uitvoeriger over deze 
zaak met elkaar te spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Wagenaar heeft nog eens de concur-
rentie tussen het kort middelbaar 
beroepsonderwijs en het leerlingwe-
zen aan de orde gesteld, omdat nu 
beide vormen van onderwijs in 
leerlingenaantal worden uitgebreid en 
de demografische ontwikkeling de 
omgekeerde richting uitgaat. Een 
dergelijke concurrentie wil ik nu juist 
voorkomen door beide onderwijsvor-
men goed op elkaar af te stemmen. 

Bovendien zijn er veel jongeren, die 
het dagonderwijs verlaten zonder een 
enkele vorm van beroepsonderwijs te 
hebben gevolgd. De bedoeling is, al 
deze jongeren een opleiding te bieden 
op ten minste het niveau van KMBO 
of het primaire leerlingwezen. Binnen 
deze groep is er nog genoeg ruimte 
om zowel het leerlingwezen als het 
KMBO ui t te breiden, helaas. 

Mevrouw Ubels heeft zich in dit 
verband afgevraagd, of de uitbreiding 
van het KMBO en het leerlingwezen 

wel zin heeft als er voor jongeren toch 
geen baan is. Mijnheer de Voorzitter! 
Die vraag geldt uiteraard niet voor het 
leerlingwezen. Immers, die jongeren 
hébben een baan en het KMBO geeft 
jongeren een goede beroepskwalifica-
tie en dus een sterkere positie op de 
arbeidsmarkt. 

Ook de heer Konings sprak over de 
uitbreiding van het leerlingwezen. 
Voor de suggestie, die hij deed om als 
er onverhoopt onvoldoende opleidings-
plaatsen in het leerlingwezen zouden 
komen om de verdubbeling te halen 
dan maar het KMBO uit te breiden, 
voel ik niets. Al het mogelijke zal 
gedaan moeten worden, zeker óók 
door de sociale partners, om deze 
doelstelling te bereiken. 

Tot nu toe heb ik slechts gesproken 
over het leerlingwezen en het KMBO. 
Echter, ook in LBO en het MBO vinden 
tal van activiteiten plaats, die tot doel 
hebben, het onderwijs beter te laten 
aansluiten op moderne beroepsuitoe-
fening. Het gaat daarbij steeds om 
vernieuwing en verfrissing van 
leerplannen. Dit betreft onder meer 
inhoudelijke vernieuwing, participe-
rend leren, modulaire leerstofopbouw, 
inrichting van stages, enzovoorts. 

Andere knelpunten in het beroeps-
onderwijs - ik zeg het in de richting 
van de heer Franssen - betreffen 
onder meer het inventarisbeleid. 
Zoals men weet, hebben wij hierover 
zeer recent een concept-beleidsnota 
gepubliceerd. Ik hoop dat ik hierover 
op niet al te lange termijn met de 
Kamer kan spreken. 

Over het LHNO verschijnt binnenkort 
een notitie. Ten aanzien van de 
D-programma's in het LBO kan ik de 
Kamer meedelen dat daarover 
onlangs een circulaire is verschenen. 

De heer Franssen (VVD): Ik ben de 
staatssecretaris erkentelijk voor wat 
zij in mijn richting zegt maar daarmee 
is de toezegging, die het vorige jaar 
werd gedaan, nog niet nagekomen. 
Wij hebben in eerste termijn om 
samenhang gevraagd en in dit 
verband wil ik de toezegging van het 
vorige jaar nog eens onder de 
aandacht brengen. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Wij 
zijn steeds bezig, de knelpunten in het 
LBO en MBO, het leerlingwezen en 
het KMBO aan te vatten en op te 
lossen. Wij zijn met legio onderwerpen 
bezig en er staan er ook heel wat op 
de rails. Eigenlijk begrijp ik niet wat u 
nog méér wi l . 

De heer Franssen (VVD): Ik wil dat de 
toezegging, het vorige jaar door de 
regering gedaan bij de behandeling 

van de begroting-1984 wordt nageko-
men en dat ons een samenhangend 
kader wordt geschetst. Het gaat 
daarbij niet alleen om inventarissen, 
leerplanvernieuwing, enz., maar ook 
om studierichting en "differentiaties, 
module-opbouw, de lerarenopleiding, 
de bij- en nascholing enz. Dat samen-
hangende kader, dat wij in eerste 
termijn hebben aangegeven, óók in 
het belang van de staatssecretaris 
zelf, willen wij nu overgelegd zien. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Franssen suggereert dat hij thans 
geen samenhang ziet in het beleid. 
Naar mijn mening blijkt wat dit betreft 
keer op keer en bij elk type van 
beroepsopleiding, dat er gestreefd 
wordt naar verbetering van de 
opleiding, zodanig dat de jongeren 
meer kansen hebben op de arbeids-
markt en dat zij maatschappelijk beter 
bewapend zijn om op eigen benen te 
staan. Dat is de samenhang tussen al 
onze activiteiten. Ik begrijp dat wij er 
nog op zullen terugkomen. 

Ik keer terug tot het onderwerp: de 
huishoudsters in het LHNO. De 
versterking van het LHNO, die ik in 
mijn komende notitie nader zal 
uitwerken, staat los van het al of niet 
aanwezig zijn van de huishoudsters. 
Sterker nog, in het LHNO dat mij voor 
ogen staat en dat qua inrichting en 
niveau van beroepsvoorbereiding 
sterk zal doen denken aan het lager 
technisch onderwijs of het LEAO, 
passen huishoudsters eigenlijk niet. In 
de bijzondere commissie is voorts 
toegezegd, dat de afschaffing geleide-
lijk zal plaatsvinden en dat gedwongen 
ontslagen niet zullen voorkomen. De 
uitwerking daarvan is nog onderwerp 
van overleg. 

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris heeft 
het over een notitie. Dat lijkt mij een 
belangrijk stuk, want het leidt ertoe 
dat er geen huishoudsters meer nodig 
zijn. Zou het niet verstandiger zijn, 
eerst dat stuk te bespreken en ze dan 
pas af te schaffen? 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Neen, 
want wij vinden dat anno 1984 het 
aanhouden van huishoudsters in het 
LHNO eigenlijk niet meer verantwoord 
is. Gelet op de positie van deze 
mensen zijn wij bezig, een heel goede 
eindfase voor de regeling te maken. 
Er zullen geen gedwongen ontslagen 
plaatsvinden. Vervolgens zeg ik de 
heer Hermes dat ik, gelet op de notitie 
die ik over een dag of veertien zal 
uitbrengen, niet voorzie dat in de 
toekomst huishoudsters nog een 
plaats in het LHNO zullen krijgen. 
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De heer Franssen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb uiteraard waardering 
voor de bereidheid van de staatssecre-
taris, gedwongen ontslagen te 
voorkomen. Dat was echter niet de 
invalshoek. Het vorig jaar hebben de 
bewindslieden uitdrukkelijk toegezegd, 
dat bij het nemen van maatregelen 
verder verlies van arbeidsplaatsen 
zou worden voorkomen. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: In 
beginsel! 

De heer Franssen (VVD): Inderdaad. 
Met die term kunnen wij misschien 
nog heel veel mooie dingen beleven. 
Het gaat om een groep lage-inkomens-
trekkers. Bovendien gaat het om een 
groep die een relatief groot werkgele-
genheidsbeslag heeft. Als de staatsse-
cretaris de maatregel niet terugneemt, 
bewerkstelligt zij via een omweg een 
relatief groot verlies van werkgelegen-
heid. Dat achten wij niet acceptabel. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Wij 
hebben vorig jaar gesteld, dat er in 
beginsel geen verlies van arbeidsplaat-
sen mocht zijn in verband met de 
bezuinigingen. Ik wijs de heren 
Franssen en Hermes erop, dat wi j in 
de begroting een aantal prioriteiten 
hebben, bij voorbeeld inzake het 
schoolmanagement. Ik neem aan dat 
de kamerleden zich hebben afgevraagd 
waar wij het geld vandaan hebben 
gehaald. Dat komt natuurlijk onder 
andere door een interne verschuiving 
van middelen beschikbaar. Er wordt 
bij voorbeeld geld dat vrij komt in de 
sector LHNO door het verdwijnen van 
de huishoudsters in de richting van 
onze prioriteiten gesluisd. Op een 
goed moment moet je de moed 
hebben, prioriteiten te stellen. Alle 
problemen die wij moeten oplossen 
afwegende, meen ik dat de bewinds-
lieden een goede en verantwoorde 
keus hebben gedaan, gelet op de 
belangen van het onderwijs èn op de 
wijze waarop de zaken worden 
afgewikkeld. 

De heer Hermes (CDA): Ik wi l het best 
geloven, maar de staatssecretaris kent 
de notitie en ik niet. Ik weet dus niet 
of het zo goed is. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: De 
huishoudsters in het LHNO passen 
anno 1984 niet meer in deze vorm van 
onderwijs. Als de heer Hermes straks 
mijn notitie leest, zal hij zien dat er 
wat dat betreft in het toekomstig 
LHNO, zoals mij dat voor ogen staat, 
geen verandering zal komen. 

De heer Franssen (VVD): Waarom 
passen zij daar niet in? Dat heeft de 
staatssecretaris niet uitgelegd. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Omdat 
wij in het hele beroepsonderwijs de 
hulp en de steun zoals huishoudsters 
die kunnen geven niet kennen. Ik zeg 
er in alle eerlijkheid bij, dat de 
huishoudsters natuurlijk een belang-
rijke rol spelen in het LHNO, maar ook 
bevestigen dat hier sprake is van een 
zacht soort onderwijs. Ik vind dat het 
LHNO van dat odium af moet. 

De heer Franssen (VVD): Dat huishoud-
sters in andere sectoren van het 
onderwijs niet voorkomen.... 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Amanuensissen ook niet! Technische 
assistenten ook niet! 

De heer Franssen (VVD): ....illustreert 
de positie van het LHNO. Om die 
opleiding harder te maken, waarvoor 
alle waardering, illustreert u de 
bijzondere positie. Zonder dat wij 
daarover een fundamentele discussie 
hebben kunnen voeren, loopt u 
daarop vooruit. Er is nog geen 
inhoudelijke onderbouwing in de 
stukken te vinden. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Bij de 
begrotingsbehandeling van verleden 
jaar hebben wij reeds over het LHNO 
gediscussieerd. De komende notitie is 
daarvan het resultaat. Verleden jaar is 
in dit Huis vastgesteld dat het LHNO 
nodig aan verharding toe is. Daarin 
past iets zachts en liefs als een 
huishoudster niet. Ook in andere 
vormen van beroepsonderwijs - kijk 
naar het technisch onderwijs en het 
LEAO- kennen wi j dit soort ondersteu-
ning niet. Ik spreek dan natuurlijk 
niet over een huishoudster in het 
lager technisch onderwijs, maar bij 
voorbeeld over een amanuensis of 
een technisch assistent. Ik neem aan 
dat de Kamer dat begrijpt. 

Mijnheer de Voorzitter! Een volgend 
knelpunt in het voortgezet onderwijs 
is de verbetering van het rendement 
van vooral het HAVO. Een nota over 
de samensmelting van het HAVO en 
het VWO zal binnenkort een grondige 
discussie hierover met de Kamer 
mogelijk maken. Echter, niet alleen 
het rendement zal een belangrijk 
bestanddeel van deze nota zijn. Het 
gaat ook om de kwaliteit van het 
betreffende onderwijs. 

De heer Franssen sprak in dit 
verband over 'flexibilisering' en 
'profilering' van eindexamens. Zoals 
bekend, is het sinds 1982 in het 
MAVO mogelijk, eindexamens af te 
leggen op twee niveaus. In de nota 
over het nieuwe lyceum zal worden 
voorgesteld om ook in het geïntegreer-
de VWO/HAVO uit te gaan van 
examens op twee niveaus. Ook zal 
een gerichtere pakketkeuze worden 

bevorderd. Ik verwacht dat deze vorm 
van 'flexibilisering' en 'profilering' de 
doorstroming naar het wetenschappe-
lijk onderwijs en het hoger beroeps-
onderwijs in gunstige zin zal bevorde-
ren. 

Een ander aspect van het bevorderen 
van rendement en kwaliteit van het 
onderwijs is naar mijn mening het 
voornemen ten aanzien van het vak 
wiskunde. Deze plannen zullen al in 
de eerder genoemde nota over het 
nieuwe lyceum uiteen worden gezet. 
Toch wil ik thans enkele kanttekenin-
gen plaatsen bij de bijdragen van de 
heren Schutte en Konings op dit punt. 
Het standpunt van de Nederlandse 
Vereniging van Wiskundeleraren deel 
ik niet, maar dat was wellicht al 
bekend. Mijn voorstellen voor het 
verplicht stellen van wiskunde in het 
examenpakket gaan uit van het 
vernieuwde wiskunde-onderwijs. De 
Hewet-wiskunde is erop gericht, de 
stof zodanig aan te bieden dat het 
herkennen van wiskundige toepassin-
gen wordt vergroot. 

Uitgangspunt is, dat dit programma 
jongeren enthousiast maakt voor het 
vak. Het spreekt daarbij voor mij 
vanzelf dat ook de wiskundeprogram-
ma's in de onderbouw en in het 
MAVO worden vernieuwd. Kernpunt 
van deze vernieuwing is, dat de 
wiskunde uit de ivoren toren moet 
worden gehaald. Voor vervolgoplei-
dingen blijkt dit vak buitengewoon 
belangrijk te zijn, zoals onlangs nog is 
vastgesteld door het Leids lnterdisci-
plinair Centrum voor Onderwijsre-
rearch. Veel jongeren kunnen niet de 
vervolgopleiding van hun keuze 
volgen. De nieuwe wiskunde zal naast 
dit alles een belangrijke oefening zijn 
in het logisch denken. 

Voortbordurend op het thema 
knelpunten in het voortgezet onderwijs 
en het verbeteren van de efficiency en 
het rendement, kom ik terecht bij de 
heer Hermes die het bekostigingsstel-
sel aan de orde stelde. Ik kan hem 
geruststellen. Wij voeren niets nieuws 
in op het gebied van bekostigingsstel-
sels. Voor de materiële exploitatiekos-
ten in het voortgezet onderwijs acht ik 
een LONDO-achtig systeem absoluut 
noodzakelijk. In het voortgezet 
onderwijs is het aantal schoolsoorten 
echter groter. Het aantal kostensoorten 
is gevarieerder dan in het basisonder-
wijs. Daarom wordt in het voortgezet 
onderwijs gestreefd naar clustering 
van kostensoorten op basis van nog 
nader te bepalen criteria. 

In het kader van de uitwerking van 
een geharmoniseerd bekostigingssys-
teem wordt dan tevens aandacht 
geschonken aan het vraagstuk van de 
bestedingsvrijheid. Méér eigen 
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verantwoordelijkheid van scholen op 
het punt van beschikbare menskracht 
acht ik voorts van even groot belang. 
Ik ben van mening dat meer zeggen-
schap voor het management van de 
school over de besteding van de ter 
beschikking staande faciliteiten, ook al 
in het kader van het dereguleringsstre-
ven, een voorwaarde is voor het beter 
functioneren van het management. 
Andersom geldt overigens hetzelfde. 
Grotere autonomie van scholen vergt 
versterking van het management. 

De heer Schutte heeft voorts 
gesproken over het probleem van het 
schoolverzuim. Naar mijn opvatting 
heeft ook dit verschijnsel raakvlakken 
met de begrippen 'kwaliteit en 
rendement van het onderwijs'. De 
ervaring met programma's voor 
opvang van regelmatige schoolverzui-
mers is tot nu toe bemoedigend. 

Hoewel schoolverzuim zeker niet 
uitsluitend op het conto van het 
onderwijssysteem kan worden 
geschreven, zal een beleid worden 
gevoerd gericht op preventie van 
schoolverzuim en op aanpak van klein 
verzuim binnen de eigen school. Het 
toezicht van de inspectie op de 
afzonderlijke projecten wordt op dit 
moment nader geregeld. Ik voeg 
eraan toe dat ik mijn voornemens 
naar aanleiding van het rapport 
'Schoolverzuim, het is ons een zorg' 
in maart 1985 in een beleidsnotitie 
aan de Kamer zal aanbieden. In 
dezelfde notitie zal ik overigens ook 
voorstellen doen die beogen paal en 
perk te stellen aan de lesuitval. 
Lesuitval is ook een factor in het 
rendement van het onderwijs. De 
signalen die ik over lesuitval krijg, bij 
voorbeeld van ouderorganisaties en 
de inspectie, nopen mij helaas tot liet 
nemen van maatregelen. 

De heer Hermes (CDA): Aan welk 
soort maatregelen denkt de staatsse-
cretaris? 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Dat zal 
ik uiteenzetten in die notitie die ik in 
maart 1985 aan de Kamer zal aanbie-
dem. De heer Hermes kan ervan 
overtuigd zijn, dat ik niets doe zonder 
daar met de Kamer over gesproken te 
hebben. 

De heer Konings (PvdA): Komt daar 
bij voorbeeld in voor het ongedaan 
maken van de heel merkwaardige en 
vreemde ziektevervangingsregeling 
die op dit moment in het onderwijs 
geldt? Je moet veertien dagen ziek 
zijn voordat je vervangen kunt 
worden. Dat leidt tot nogal wat 
problemen. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik wil 
de heer Konings eraan helpen 
herinneren, dat die notitie in maart 
komt en dat hij even geduld moet 
uitoefenen. Ik wil hem er ook aan 
herinneren, dat de maatregel met 
betrekking tot het ziekteverzuim 
genomen is door een kabinet dat door 
hem is gesteund. 

De heer Konings (PvdA): Nee. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ja, 
zeker weten. 

De heer Konings (PvdA): Dat is 
onjuist. Het is één van de maatregelen 
die bij de eerste bezuinigingsronde 
van dit kabinet aan de orde zijn 
geweest. Ik zal het voor de staatsse-
cretaris opzoeken. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ja, 
doe maar. 

De operatie herschikking en fusie in 
het voortgezet onderwijs vordert. Met 
de volle inzet van de besturenorgani-
saties van het bijzonder onderwijs en 
de VNG is een aanpak overeengeko-
men. De wijzigingsvoorstellen ten 
aanzien van de opheffingsnormen 
voor scholen in het voortgezet 
onderwijs zullen zo spoedig mogelijk 
richting parlement gaan. Enige 
vertraging is ontstaan doordat wij, op 
verzoek van de Kamer, nog een groot 
aantal nieuwe berekeningen hebben 
uitgevoerd. 

Ik nodig de Kamer uit daar met zorg 
naar te kijken. Herschikking en fusie 
zullen een bijdrage aan de doelmatig-
heid van het scholenbestand leveren. 
Op basis daarvan zijn verplichtingen 
voor bezuinigingen aangegaan. Deze 
moeten worden nagekomen. Dat kan 
ook, zonder ontscholing van het 
platteland - dat verzeker ik de Kamer -
en zonder de evenwichtige spreiding 
naar richting aan te tasten. Het 
overleg met de besturenorganisaties 
en de VNG heeft geleid tot een 
voorstel, waarin reductiemogelijkhe-
den zijn verwerkt. Uitgaande van de 
norm van 60 leerlingen per leerjaar en 
de daarbij behorende reductiemoge-
lijkheden, kunnen de netto-besparin-
gen gehaald worden. Het is zeker dat 
wij de discussie over deze zaak 
binnen afzienbare tijd volop kunnen 
aangaan in dit Huis. 

Ik kom vervolgens tot de emancipa-
tie. Hieraan is door verschillende 
leden op verschillende manieren 
aandacht besteed. Ik zal allereerst de 
positie van de vrouw in het onderwijs 
bespreken, vervolgens de meerhoof-
dige schoolleiding en ten slotte de 
voorrang voor vrouwen in het 
leerlingwezen. 

In een werkgroep van de bijzondere 
commissie onderwijspersoneel is zeer 
onlangs een uitgebreide inventarisatie 
opgesteld van de werkgelegenheidssi-
tuatie van vrouwen in het onderwijs. 
Naar aanleiding van deze inventarisa-
tie vindt op dit moment bezinning 
plaats op de beantwoording van de 
vraag, welke beleidsmaatregelen 
noodzakelijk zouden zijn. Het is dus 
op dit moment nog niet zo ver dat kan 
worden gewezen op conclusies en 
concrete maatregelen op het gebied 
van positieve discriminatie aan de 
rijksscholen. Het is in elk geval 
duidelijk dat alles in open overleg met 
de personeelsorganisaties zal moeten 
gebeuren. Daarbij speelt ook een 
belangrijke rol wat er in dezelfde sfeer 
door mijn collega van Binnenlandse 
Zaken wellicht in het ARAR zal 
worden gewijzigd, zeg ik tot mevrouw 
Groenman. Deze wijzigingen zullen 
mijns inziens zeker moeten worden 
vertaald voor het onderwijs. 

Het tweede punt ten aanzien van de 
emancipatie betreft de meerhoofdige 
schoolleiding. Volgens een aantal 
afgevaardigden zou een meerhoofdige 
schoolleiding goed zijn voor de 
emancipatie, omdat ook hoofdleidsters 
dan tot directeur van de basisschool 
kunnen worden benoemd. Daarvan 
ziet men het nu in veel gevallen niet 
komen. Ik denk juist dat zo'n construc-
tie alleen maar uitermate verhullend 
en versluierend zal werken voor de 
positie van de vrouw. Dit zeg ik bij 
voorbeeld aan het adres van de heer 
Dijkstal. Het is mijn opvatting dat, 
waar dat mogelijk is, de ex-hoofdleid-
ster tot enige directeur van de 
basisschool zou moeten worden 
benoemd. 

Dit vergt van de schoolbesturen die 
verantwoordelijk zijn voor het benoe-
mingenbeleid, kennelijk een bepaalde 
moed. Het vergt van de hoofdleidsters 
overigens ook moed, want zij moeten 
op willen boksen tegen een onmisken-
bare sociale druk. 'Emancipatie gaat 
soms van au', is een gezegde; er is 
moed voor nodig, je moet keuzen 
durven maken en je moet dwars 
tegen gangbare opvattingen willen 
ingaan. Al degenen die pleiten voor 
een meerhoofdige schoolleiding 
verwijt ik dat zij keuzen willen ontlopen, 
dat het hen aan moed ontbreekt, dan 
wel dat zij zich erbij neerleggen dat dit 
bij anderen het geval is. De emancipa-
tie is daarmee niet gediend. En 
daarom ben ik geen voorstander van 
een meerhoofdige schoolleiding. 

De heer Niessen (PvdA): Kan de 
staatssecretaris dan zeggen wat er tot 
nu toe is gebeurd met de vrouwen die 
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zij prijst en die de moed hebben 
gehad om wèl naar deze baan te 
solliciteren? 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik geef 
de heer Niessen onmiddellijk toe dat 
het beeld niet veelbelovend is. Ik heb 
ook gezegd dat er niet alleen bij de 
vrouwen moed nodig is - ik vind dat 
de moed in sommige gevallen 
ontbreekt bij de vrouwen - maar ook 
bij de schoolbesturen. Als de Kamer 
pleit voor een meerhoofdige schoollei-
ding, loopt de Kamer weg voor het 
doen van eigen keuzen of accepteert 
de Kamer dat er mensen zijn die zelf 
weglopen voor keuzen. Ik wil daaraan 
niet meewerken. 

De heer Niessen (PvdA): Nee, nu zet u 
de zaak op haar kop. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Helemaal niet! 

De heer Niessen (PvdA): De Kamer 
zou er zeer verheugd over zijn, 
wanneer daartoe gekwalificeerde 
vrouwen tot hoofd van een basisschool 
werden benoemd. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Laten 
we daar dan met elkaar naar toe 
werken! 

De heer Niessen (PvdA): Daarmee zijn 
we al lang bezig. Uw linkerbuurman 
heeft er een voortreffelijke brochure 
voor opgesteld, maar dat werkt niet. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Gooit 
u nu het hoofd in de schoot? 

De heer Niessen (PvdA): Integendeel! 
Door onze suggestie af te raden, legt 
ü zich eigenlijk bij de zaak neer. Wij 
zeggen: nu dit niet lukt, gaan wij niet 
langer op 100% zitten en roepen wij 
niet langer dat het erg mooi is. Nee, 
wij zoeken een alternatief. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik vind 
dat wi j moeten zeggan: nu dit niet 
lukt, moeten wij er nog een schep 
bovenop doen. 

De heer Niessen (PvdA): Wat houdt 
die schep in? 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Die 
schep houdt in, dat wij met elkaar de 
boodschap uitdragen, èn naar 
schoolbesturen, èn naar de hoofdleid-
sters zelf: 'Mensen, probeer een keuze 
te maken; heb de moed een keuze te 
maken en loop daar niet voor weg'. 

De heer Niessen (PvdA): Dat is de 
moed der wanhoop, denk ik! 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Voorzitter! Dat is een beoordelingsver-
schil. 

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter! De 
discussies over de vraag of het wel of 
niet wenselijk is, zijn boeiende 
discussies. Ik heb al eerder gezegd, 
dat ik h ie r - waar het de inhoudelijkheid 
betreft - niet bij sta te juichen. De 
vraag is echter, of de staatssecretaris 
vindt dat de rijksoverheid het onmo-
gelijk moet maken aan het bevoegd 
gezag. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Voorzitter! Ik meen dat de minister al 
uiteen heeft gezet dat in ieder geval 
de Wet op het basisonderwijs op dit 
moment niet toelaat, datgene wat de 
Kamer wil. Van ons kan op dit moment 
geen wetsvoorstel worden verwacht 
om de Wet op het basisonderwijs op 
dit punt te veranderen. Ik vind het ook 
niet wenselijk. Als de schoolbesturen 
de moed ontbreekt om de hoofdleid-
ster te benoemen tot directeur van de 
basisschool en als wij het via een 
wetswijziging mogelijk maken dat er 
een meerhoofdige schoolleiding 
komt, dan is dit laatste, in de richting 
van die hoofdsleidster, niet meer dan 
een doekje voor het bloeden. Men is 
öf wel bereid de vrouw ten volle in 
deze leidinggevende positie te 
benoemen en te erkennen, öf men 
gaat mee op de golven der tijden en 
doet maar wat. 

De heer Dijkstal (VVD): Dat is een 
sterk punt. Niettemin denk ik dat u nu 
toch te makkelijk zegt, dat de wet het 
verhindert. Wij komen daar vermoede-
lijkstraks nog wel op terug. Vooralsnog 
is het mij niet duidelijk, waarom de 
wet het verhindert. De vraag is dan, of 
wij dit alsnog onmogelijk moeten 
maken. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Dan 
komen wij daar in tweede termijn nog 
uitgebreid op terug. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben bij de discussie 
over de Overgangswet basisonderwijs 
deze discussie ook in de Kamer 
gevoerd. Ik heb daar toen zelfs een 
amendement over ingediend. Eén van 
de argumenten van de staatssecretaris 
was destijds, dat het op zich niet 
wettelijk geregeld behoefde te 
worden in die overgangswet en dat 
de verdere uitwerking een kwestie 
was van rechtspositie en salarisrege-
ling. Het gaat dan om de politieke wil 
van het kabinet. 

Ik vind het bovendien een onjuiste 
voorstelling van zaken om te stellen 
dat de scholen vrij te kiezen hebben, 
of zij de leider van de lagere school of 
de hoofdleidster van de kleuterschool 
tot directeur van de basisschool 

benoemen. Beiden hebben andere 
ervaringen, andere achtergronden en 
andere mogelijkheden in die sollicita-
tieprocedure. Per definitie heeft dan 
de hoofdleidster van de kleuterschool 
daarin de minste kansen. Daar moet 
de staatssecretaris zich rekenschap 
van geven. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik vind 
dat u onterecht stelt, dat de hoofdleid-
ster per definitie de minste kansen 
heeft. Ik vind dat u zich neerlegt bij 
vooroordelen. Ik zou niet weten, 
waarom de hoofdleidster die op alle 
mogelijke manieren is bijgeschoold, 
per definitie de minste kansen zou 
hebben. Zij heeft toch ook aangetoond 
dat zij leiding kan geven aan een 
school? Ik snap het probleem niet. 

De heer Willems (PSP): Dat is jammer! 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik snap 
niet waarom u spreekt van: per 
definitie. 

De heer Willems (PSP): Ik snap niet 
dat u het verschil niet ziet in de 
mogelijkheden die men heeft, als men 
gelijkwaardig solliciteert. Degene die 
als leider van de lagere school heeft 
gefunctioneerd, heeft ervaring met 
grotere klassen en heeft meer mana-
gementervaring, enz. Is deze boven-
dien een man, dan blijkt ook dit in 
veel situaties een pré om benoemd te 
worden: zo is het nu eenmaal in deze 
maatschappij. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Maar 
dat wilden we toch doorbreken? 

De heer Willems (PSP): Precies, en 
daartoe moet u een stap zetten. U 
moet dan niet zeggen dat het probleem 
niet zo erg is, omdat men dezelfde 
kansen heeft. Die zelfde kansen zijn er 
blijkbaar niet. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Wij 
dreigen in cirkels rond te draaien, 
Voorzitter. Ik denk dat je dit alleen 
maar kunt doorbreken, als je mensen 
voor een keuze durft te stellen. Als je 
iedere keer die keuzen ontloopt, of het 
de mensen mogelijk maakt die keuzen 
te ontlopen, dan komen wij nooit 
terecht in een samenleving waarin 
mannen en vrouwen, op gelijkwaardi-
ge wijze, ieder hun rollen hebben. 

De heer Willems (PSP): Misschien 
wordt u nog wel eens minister! 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: En 
dan? 

De heer Willems (PSP): Daar wachten 
we dan op. 
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Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik 
begrijp niet wat dit nu te maken heeft 
met emancipatie. Voorzitter. Ik 
herinner eraan dat dit kabinet méér 
vrouwen telt in de ploeg van ministers 
en staatssecretarissen dan enig vorig 
kabinet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen 
gebleven te zijn bij het beantwoorden 
van de heer Willems. Deze heeft 
gevraagd om bij de uitbreiding van 
het leerlingwezen, vrouwen daarin bij 
voorrang een plaats te geven. Als het 
gaat om de verdubbelingsoperatie, 
moet ik de heer Willems tot mijn spijt 
teleurstellen, want ik heb dit niet in de 
hand. De sociale partners zijn verant-
woordelijk voor het aannemen van 
leerlingen. 

Het is anders gesteld met de 
voorgenomen uitbreiding van het 
leerlingwezen voor mensen van ouder 
dan 27 jaar. Als het wetsontwerp 
wordt aangenomen - daar ga ik nu 
even van uit - kan ik hier contingenten 
vaststellen. Ik heb al kenbaar gemaakt 
dat ik ernaar streef dat vrouwen 50% 
van deze leerovereenkomsten krijgen. 

De heer Konings is als enige tot de 
conclusie gekomen dat het de be-
windslieden aan beleid ontbreekt. Ik 
onderhoud zeer veel en zeer intensieve 
contacten met de onderwijsmensen in 
het land. Dat is juist. Ik spreek zeer 
vaak met de mensen die dagelijks 
voor goed onderwijs moeten zorgen. 
Ook dat is juist. Ik luister steeds naar 
de stem van het onderwijs. Dat is 
juist. Voor mij geldt dat het beleid zo 
goed mogelijk moet aansluiten op wat 
er in de scholen leeft, op hetgeen 
waaraan de scholen behoefte hebben. 

De heer Konings (PvdA): Ik vind het 
leuk dat de staatssecretaris steeds 
zegt 'Dat is juist' en niet 'Dat is waar ' ! 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Dat 
doe ik bewust. Dat is juist! Daarom 
draagt mijn werkwijze er juist toe bij 
dat verwarring in het onderwijs wordt 
voorkomen, blijkbaar tot verwarring 
van de heer Konings. Het moet mij 
echter van het hart dat de heer 
Konings zich kennelijk gemakkelijk in 
verwarring laat brengen. Het verwon-
dert mij dat dit een man overkomt die 
in het Limburgs Dagblad van 5 
september j l . sprekend over zijn 
toekomst, zegt: 'Ik heb namelijk nog 
veel te veel plannen op onderwijskun-
dig gebied. Die wil je wel eens kwijt. 
Want, werkelijk, ik heb nog een 
boodschap uit te dragen.' 

Ik heb tot mijn spijt moeten consta-
teren dat in de bijdrage van de heer 

Konings aan dit debat tot nu toe niet 
veel is gebleken van de boodschap 
die de heer Konings zo graag kwijt 
schijnt te wil len. Het hele betoog van 
de heer Konings heeft mij doen 
denken aan balonnen die uitsluitend 
met gebakken lucht zijn gevuld. 

D 
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik stel het op prijs dat de 
staatssecretaris nog een persoonlijk 
woord aan mij heeft willen wijden. 
Dat is in het algemeen niet gebruikelijk 
in deze zaal. Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoorden. 

Van het onderwijsfront geen 
nieuws. Om misverstanden te voorko-
men voeg ik hieraan toe: met een 
knipoog aan Erich Maria Remarque! Ik 
vond het een nogal matte vertoning. 
Ik kan niet zeggen dat de betogen van 
de drie bewindslieden uitblonken van 
inspiratie. Er is ook geen blijk gegeven 
van een visie. Ik heb voor het gemak 
de nota's meegenomen die in de 
afgelopen weken zijn ingediend. Ik 
noem de concept-nota Een nieuw 
bekostigingssysteem voor het hoger 
beroepsonderwijs. Vandaag gaan wij 
hierop niet in, omdat het woord thans 
aan het veld is. 

Over de concept-nota lnventarisbe-
leid spreken wij vandaag ook niet, 
omdat het woord aan het veld is. Over 
de concept-nota Meer over manage-
ment mogen wij vandaag niet spreken, 
omdat daarover overleg wordt 
gevoerd met het veld. Wie zijn wij om 
daarover nu al een opvatting kenbaar 
te maken? De nota die dan nog 
overblijft, maar waarover vandaag 
niemand heeft gesproken, is de 
beleidsnota Randgroepjongeren. 
Misschien is het symptomatisch dat 
de bewindslieden hierover niet 
hebben gesproken! 

Gezien de mij resterende spreektijd 
wil ik in staccato nog enkele punten 
aan de orde stellen. Ik begin met de 
herbezetting. Ik heb er alle begrip 
voor dat de minister er belang bij 
heeft om de zaken enigszins te 
verdoezelen. Die zaken zijn echter 
volstrekt duidelijk. Eén persoon uit het 
onderwijs levert twee uren in. Hij gaat 
van een 40-urige naar een 38-urige 
werkweek. 

Als deze twee uren volledig worden 
herbezet, kunnen enkele andere 
mensen aan het werk. Dat gebeurt 
echter niet, want de herbezetting is 
niet op 100% maar - met enig 
kunst- en vliegwerk - op 87,5% ge-
bracht. De acht kwartieren die iemand 
inlevert om een ander aan werk te 
helpen, zouden geheel ten goede 

komen aan die ander bij een herbezet-
ting van 100%. Bij een herbezetting 
van 87,5% blijft er één kwartier over 
van de achter kwartieren die een ieder 
inlevert. Daarvoor vindt geen herbezet-
ting plaats. 

Welnu, de acht kwartieren die 
iemand inlevert om een ander aan 
werk te helpen, zouden bij een 
herbezetting van 100% acht kwartieren 
voor de ander zijn. Bij een herbezetting 
van 87,5% blijft er dus een kwartier 
over dat niet wordt herbezet. Als de 
minister dat omrekent, komt hij met 
mij tot de conclusie dat bij onderwijs 
op grond van de nu voor ons liggende 
maatregelen 1500 arbeidsplaatsen 
zullen verdwijnen. Zo simpel is dat. 

Dat kan dan eventueel gebeuren via 
natuurlijk verloop of via iets anders, 
maar die 1500 arbeidsplaatsen die 
eigenlijk door nieuwe mensen hadden 
kunnen worden bezet omdat die 
plaatsen in feite ingeleverd zijn door 
mensen die al binnen het onderwijs 
werkzaam zijn, zijn niet te ontkennen. 
Dat is een heel harde berekening. Ik 
wil de minister op dat punt behulpzaam 
zijn. Ik begrijp dat hij binnen het 
kabinet met betrekking tot de wacht-
gelden enige ruimte heeft gevonden. 
Ik wil hem verder helpen om in het 
onderwijs tot een nul-verlies aan 
arbeidsplaatsen te komen. Dat 
betekent dan wel dat er gekomen 
moet worden tot een herbezetting van 
95%. Daartoe vraag ik de Kamer om 
een uitspraak. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Konings 
en Niessen wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat na het al geleden 
verlies van arbeidsplaatsen een 
verder verlies van arbeidsplaatsen 
binnen het onderwijs ongewenst is; 

voorts van oordeel, dat door 95% 
herbezetting voorkomen wordt dat 
arbeidsplaatsen verloren gaan; 

verder van oordeel, dat de financiële 
middelen daartoe binnen de onder-
wijsbegroting gevonden kunnen 
worden; 

verzoekt de regering, de benutting 
van wachtgelden, nu vastgesteld op 
2'/s%, te verhogen tot 10%, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 39 (18600-VIII). 
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Konings 
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In mijn eerste termijn heb 
ik uitvoerig gesproken over de 
arbeidsomstandigheden in het 
onderwijs. Mijn betoog heb ik toen 
onderbouwd met een aantal onderzoe-
kingen, cijfers van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfons enz. De 
minister heeft daarop wel enigszins 
gereageerd. Hij sprak over de taakver-
lichting voor ouderen. Hij reageerde 
positief op de voorstellen van het 
NGL. Ik moet echter nog zien of de 
minister zo positief blijft als het om de 
middelen gaat. 

Ik heb concreet gevraagd naar de 
invoering van de Wet op de arbeids-
omstandigheden en de daarmee 
samenhangende bedrijfsgezondheids-
zorg. De minister heeft noch op de 
rapporten, noch op de cijfers, noch op 
mijn verzoek ter zake gereageerd. Hij 
heeft alleen gesproken over een 
managementsnota die echter niet aan 
de orde is. Het veld is daarover nog 
aan het woord. Men mag dus nog niet 
voor z'n beurt spreken. Derhalve heb 
ik de eer op dit punt een uitspraak van 
de Kamer te vragen, zoals ik al eerder 
aankondigde. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Konings 
en Niessen wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat er verschillende 
onderzoekingen van recente datum 
zijn die verontrustende cijfers geven 
over ziekte en invaliditeit bij onderwijs-
gevenden; 

voorts overwegende, dat het ontbre-
ken van voldoende bedrijfsgezond-
heidszorg in het onderwijs een 
doorlopende bewaking onmogelijk 
maakt; 

verder overwegende, dat er sterke 
aanwijzingen zijn over een afnemende 
arbeidsvreugde en motivatie bij 
onderwijsgevenden; 

verzoekt de regering, te komen met 
voorstellen ten einde de arbeidsom-
standigheden in het ondewijs te 
verbeteren, onder andere door 
invoering van de Arbeidsomstandighe-
denwet en de daarmee samenhangen-
de regeling van de bedrijfsgezond-
heidszorg en daarover vóór 1 augustus 
1985 de Staten-Generaal te informe-
ren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 40H8600-VIII). 

De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb in mijn eerste 
termijn in positieve zin gesproken 
over de uitbreiding van het leerlingstel-
sel met 2235 arbeidsplaatsen. Ik heb 
inmiddels begrepen dat die uitbreiding 
exogeen wordt gefinancierd. Dat lijkt 
mij een goede zaak. Ik heb de staats-
secretaris er niet over gehoord wat er 
zal gebeuren als in de praktijk zal 
blijken dat die 2235 plaatsen niet 
gerealiseerd kunnen worden. Ik hoor 
allerlei berichten uit verschillende 
richtingen van mensen die een en 
ander moeten gaan invullen; ik kom 
namelijk ook nog wel eens op een 
school en loop ook nog wel eens in 
het bedrijfsleven rond. 

Als de Kamer met betrekking tot die 
vraag niets doet, zal er mijns inziens 
een aantal jongeren in de kou blijven 
staan dat binnen deze mogelijkheden 
onderwijsvoorzieningen zou krijgen. 
Daarom ondersteun ik de staatssecre-
taris. Ik heb die motie daarom ook 
ingediend. In het dictum staat dan ook 
dat, mocht onverhoopt blijken dat het 
niet gerealiseerd kan worden aanwen-
ding moet plaatsvinden bij het KMBO. 
Er wordt daarmee geprobeerd om de 
Kamer te laten uitsprekende middelen 
binnen onderwijs te houden om zo te 
voorkomen dat ze terugvloeien naar 
Financiën, hetgeen ik in beginsel niet 
uitsluit als de doelstelling niet gereali-
seerd blijkt te kunnen worden. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik vind 
de heer Konings zo pessimistisch. Wij 
moeten nog beginnen met de campag-
ne. Als je van het begin af aan al 
roept: als we het niet halen, gaan we 
dit of dat doen, dan bak je per definitie 
iets in, wat een hypotheek legt op de 
uitkomst. Ik wens niet zo pessimistisch 
te zijn. 

De heer Konings (PvdA): Daar heb je 
het weer: we moeten nog beginnen. 
Zo is het iedere keer weer. Ik heb ook 
begrepen dat wij hierover in februari 
een overleg krijgen. De beslissingen 
moeten echter voor 1 mei genomen 
worden op grond van rechtsposities. 
Ik weet niet of de staatssecretaris zich 
dat realiseert. De schrik slaat mij 
namelijk nog meer om het hart als ik 
de staatssecretaris zo hoor. Wij 
moeten daarom juist met alle geweld 
die motie aannemen. Willen wij de 
daarvoor beschikbare middelen ook 
houden voor de jongeren die het 
aangaat. Wij moeten nog beginnen 
met het realiseren van 2235 arbeids-
plaatsen in het onderwijs en van 

10.000 leerlingplaatsen in het bedrijfs-
leven. Ik moet het nog zien als de 
staatssecretaris nu nog beginnen 
moet. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: De 
heer Konings overdrijft nu een beetje, 
hij begrijpt mij verkeerd of hij wil mij 
verkeerd begrijpen. 

De heer Konings (PvdA): Ik heb niet 
gezegd, dat wi j nog moeten beginnen. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik heb 
in mijn antwoord aan de Kamer, 
ongeveer tien minuten geleden, 
uitvoerig uiteengezet hoe hard wij aan 
de slag zijn gegaan sinds september 
j l . Formeel zal dat natuurlijk zijn 
beslag gaan krijgen als wij met de 
Kamer overleg hebben gepleegd. De 
heer Konings kan ervan op aan, dat 
wij in 1985 de kar gaan trekken. Ik heb 
ook gezegd, dat de overheid het niet 
in haar eentje kan en dat de sociale 
partners hiervoor ook een stuk 
verantwoordelijkheid dragen. 

De heer Konings (PvdA): Ik kan mij 
niet voorstellen dat u het achter de 
hand hebben van een stukje zekerheid, 
dat de middelen in ieder geval 
terechtkomen bij de categorie jongeren 
waarvoor u zegt te staan, afwijst. Dat 
vind ik volstrekt onbegrijpelijk. Er 
staat in de motie 'onverhoopt'. Ik 
hoop ook dat wi j het bereiken. Mocht 
het echter niet zo zijn, dan zijn in uw 
opstelling de middelen weg, terwijl zij 
in mijn opstelling beschikbaar blijven 
voor de betreffende categorie jonge-
ren. Dat is het verschil. Ik kan niet 
goed inzien waarom u dat niet positief 
waardeert. Het is een ondersteuning 
van uw beleid. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik 
waardeer het niet dat u in uw beleid 
mislukking inbouwt. Ik houd daar niet 
van. 

De heer Konings (PvdA): Dat is 
duidelijk. Het lijkt mij altijd verstandig, 
op voorhand rekening te houden met 
de mogelijkheid dat het niet zo gaat 
als je wenst en wat minder zelfverze-
kerd te zijn. Wij lopen toch lang 
genoeg mee om te weten dat hier wel 
eens wat fout kan gaan! Ik heb in mijn 
eerste termijn nadrukkelijk aangege-
ven wat in de zittingsperiode van dit 
kabinet al fout is gegaan en welke 
termijnen zijn overschreden. Dat zou 
hier ook wel eens kunnen gebeuren. 
Laten wij in ieder geval als Kamer 
proberen, de middelen achter de hand 
te houden. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
de oplossing van het f 140 mln.-pro-
bleem. Er is wel dekking maar daar is 
f100 min. bij die niet structureel is. 
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Konings 

Ik vind het eigenlijk schandelijke 
koehandel wat hier heeft plaatsgevon-
den. Het probleem wordt voor een 
belangrijk deel afgewenteld op 
mensen die tweede-kansonderwijs 
volgen. De cursusgelden gaan 
belangrijk omhoog. Blijkens cijfers 
van de universiteit in Groningen gaat 
het om stijgingen tot 60%. Ik waar-
schuw de bewindslieden voor een 
Smit-Kroeseffect bij het Volwassenen-
onderwijs. Wellicht komen zij tot de 
conclusie dat door de verhoging van 
de cursusgelden de opbrengst 
beduidend afneemt, waarna zij tot 
verlagingen moeten besluiten. 

Minister Deetman: De heer Konings 
zegt dat de nota van wijziging structu-
reel niet in orde zou zijn. Ik verzoek 
hem de nota van wijziging nader te 
bezien. Ik weet dat hij daarvoor nog 
geen tijd heeft gehad. Hij zal evenwel 
moeten vaststellen dat zijn kritiek niet 
gerechtvaardigd is. 

De heer Konings (PvdA): Ik baseer mij 
op het mondeling overleg dat vanoch-
tend plaatsvond. Daaruit bleek, dat er 
nog een belangrijk stuk incidentele 
dekking is. Ik herinner aan de proble-
men die wij wat dit betreft met een 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen van de VVD hebben . 
gehad. 

Minister Deetman: Ik verzoek de heer 
Konings althans kennis te nemen van 
de nota van wijziging alvorens hier 
uitspraken te doen. Hij zal dan moeten 
vaststellen, dat de dekking niet alleen 
rond is voor 1985 maar ook voor de 
jaren daarna. Wat dat aangaat zijn zijn 
opmerkingen niet relevant. 

De heer Konings (PvdA): Ik zal de nota 
verder bekijken. Verder wijs ik erop, 
dat een en ander nog in wetgeving 
moet worden vertaald. Voorts zouden 
nog problemen kunnen ontstaan. Ik 
citeer in dit verband nog even de 
fractievoorzitter van de VVD bij de 
algemene beschouwingen. Het gaat 
niet om bezuinigingen, ook niet in de 
nota van wijzigingen, althans gedeel-
telijk. Het gaat om afwenteling, om 
lastenverhoging voor burgers, die al 
dan niet aan onderwijs deelnemen. 

De fractievoorzitter van de VVD 
heeft gezegd: 'Ik stel voor alle duide-
lijkheid nog eens vast, dat het voorstel 
niets te maken heeft met een ombui-
ging maar alles met een lastenverzwa-
ring voor de burger.' Dat was de 
reden waarom de VVD toen de 
schoolgeldverhoging afwees. Over 
geloofwaardigheid van een politieke 
partij gesproken! 

De heer Franssen (VVD): Ik constateer 
dat de heer Konings één zin uit het 
betoog heeft gelezen en niet heeft 
gelet op andere dingen. Er is ook 
gezegd, dat wij alternatieven serieus 
zullen bestuderen. 

De heer Konings (Pvda): Dat heb ik 
niet betwist. Daarover hebben wij het 
niet. Wij hebben het hier over een 
lastenverzwaring voor de burger. Het 
is uw goed recht alternatieven te 
zoeken maar u moet dat wel doen 
buiten de sfeer van de lastenverzwa-
ring voor de burger. Dat hebt u niet 
gedaan. Uw alternatief voor lastenver-
zwaring voor de burger is lastenver-
zwaring voor de burger. 

De heer Franssen (VVD): De midden-
groepen zijn daarbij nadrukkelijk in 
het vizier geweest en er is een harde 
conditie, dat de middengroepen 
zullen worden ontzien. Dat heeft de 
minister ook toegezegd. 

De heer Konings (PvdA): Het gaat om 
een lastenverzwaring voor de burger. 
De heer Franssen kan niet ontkennen, 
dat die plaatsvindt in het door hem 
aangedragen alternatief. Ik had 
verwacht, dat de alternatieven in een 
andere sfeer hadden gelegen. Dan 
was hij namelijk met een verlies aan 
arbeidsplaatsen geconfronteerd. Ik 
begrijp wel waarom hij toch zijn eigen 
geloofwaardigheid in het geding 
brengt en deze weg kiest. Dat is 
volstrekt duidelijk. 

De heer Franssen (VVD): Het ziet 
ernaar uit, dat de korte tijd die de heer 
Konings heeft gehad om de nota te 
bestuderen, de verenging van zijn 
denkraam heeft bevestigd. 

De heer Konings (PvdA): Dat lijkt mij 
geen argument, maar goed, we zullen 
het er maar bij houden houden. 

De minister heeft mij ook aangespro-
ken op het punt van de financiering 
van onderwijs. Ik wil nu voor eens en 
voor altijd van die discussie af zijn. Ik 
heb uiteraard het verslag van de UCV 
gelezen en ik heb er met collega 
Buurmeijer over gesproken. Ik spreek 
nu uiteraard, zoals altijd, namens mijn 
fractie. De situatie is de volgende. Het 
gaat om de onderwijs financiering. Ik 
heb in het kader van vroegere begro-
tingsbehandelingen ook al eens 
gezegd, dat het gaat om een exogene 
financiering. Dat betekent, dat 
demografische ontwikkelingen 
automatisch de onderwijsfinanciering 
beïnvloeden en de stromen tussen 
Onderwijs en Financiën van jaar tot 
jaar regelen. Welnu, een stroom in de 
richting van Financiën, zoals die op dit 
moment plaatsvindt, kan via Financiën 

weer voor andere problemen worden 
aangewend, waaronder de vergrijzing 
in onze samenleving om maar een 
voorbeeld te geven. Dat is de verschui-
ving die automatisch plaatsvindt. 

Nu is in de discussie wel eens 
gesteld, dat die middelen onmiddellijk 
zouden kunnen worden gebruikt om 
nieuwe activiteiten binnen Onderwijs 
te financieren. Dat is niet ons uitgangs-
punt. Wij stellen, dat er binnen 
Onderwijs wel nieuwe activiteiten 
ontwikkeld kunnen worden, maar dat 
zij dan politieke keuzes moeten zijn en 
nooit een automatisme mogen zijn 
vanuit de financieringsstromen van 
Financiën. Dit lijkt mij volstrekt 
helder; dit is het standpunt van de 
fractie van de PvdA. 

Collega Buurmeijer heeft bij 
dezelfde gelegenheid ook een motie 
ingediend. Ik daag de minister uit, uit 
die motie te concluderen, wat hij 
deed. Hij zal het niet waar kunnen 
maken. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Het gaat niet alleen om de 
motie maar natuurlijk ook om wat is 
gezegd. Ik wil niet vervallen in een 
lange reeks van citaten, maar laat ik 
een belangrijk punt nemen. 

Nadat er in de UCV al het een en 
ander over was gezegd, zei de heer 
Buurmeijer, sprekend over een 
concept-welzijnsbeleid: 'Zo'n concept-
welzijnsbeleid zou recht moeten doen 
aan de sociaal-culturele tendenties en 
de demografische ontwikkelingen. 
Binnen dat kader heb ik ook gesproken 
over de verschuivingen binnen het 
totaal van het budget dat nu beschik-
baar is.' Dat heeft dus helemaal niets 
met demografische ontwikkelingen 
van doen, maar gewoon met verschui-
vingen van nu. Ik vroeg alleen, of de 
heer Konings daarbij blijft of niet. 

De heer Konings (PvdA): De exogene 
financiering wordt in het citaat van de 
minister zelf genoemd. Daar gaat het 
om. Dat is een verschuiving in de 
geldstromen. 

Minister Deetman: Neen, dat was het 
punt van discussie niet. Daar was het 
stuk ook niet op gebaseerd. Ik heb het 
nu over die conclusie na enige tijd. De 
heer Konings kan hoog of laag 
springen, maar dat punt speelt niet. 
Opgemerkt was: kabinet, u moet 
verschuiven, nu. Dat heb ik zoeven 
nog met dat citaat aangetoond. Blijft 
de heer Konings daar nu bij of niet? 

De heer Konings (PvdA): Het standpunt 
zoals ik het nu heb geformuleerd, is 
het standpunt van de fractie van de 
PvdA. 
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Koning* 
Minister Deetman: Dan stel ik vast, 
dat men terugkomt op het ingenomen 
standpunt tijdens de UCV. 

De heer Konings (PvdA): Ik ontken dat 
in alle toonaarden, omdat in dat 
citaat, dat de minister gaf, juist die 
exogene financieringsstroom wordt 
genoemd. Daar gaat het om. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat is absoluut niet waar. 
Het is niet staande te houden. Dat 
woord wordt in deze kolom niet eens 
genoemd. 

De heer Konings (PvdA): Kijkt u maar 
naar de motie die ter zake is ingediend. 

Minister Deetman: Neen, het gaat niet 
alleen om de motie. Wij hebben toen 
om een verduidelijking van de motie 
gevraagd. Er kan geen enkel misver-
stand zijn. Ik stel vast, dat als men bij 
de uitspraken van toen en nu blijft, die 
twee uitspraken contrair zijn. 

De heer Konings (PvdA): De uitspraak 
van nu is een herhaling van de 
uitspraak die ik bij eerdere begrotings-
behandelingen op dit punt heb 
gedaan. Ik weet niet wanneer exact, 
twee, drie jaar geleden. Die uitspraak 
blijft gelden en dat is het standpunt. 
De conclusie van de minister is dus 
onjuist. 

Minister Deetman: Ik bestrijd de heer 
Konings niet op grond van zijn 
eerdere uitspraken. Ik heb het over de 
standpunten die in enkele maanden 
tijds in deze Kamer zijn ingenomen en 
die contrair zijn. Ik vraag een simpele 
verduidelijking. Ik zeg niet, dat de 
heer Konings in het verleden andere 
uitspraken heeft gedaan. Ik zou niet 
durven, want ik weet, dat hij in het 
verleden die opvatting meer naar 
voren heeft gebracht. Het gaat erom, 
wat er in de UCV en wat er nu is 
gezegd. 

De heer Konings (PvdA): Ik houd 
staande, dat de conclusie die de 
minister trekt uit wat in de UCV is 
gezegd, een onjuiste is en dat het 
standpunt, zoals ik dat hier heb 
verwoord, het standpunt van de 
fractie is. Dat lijkt mij volstrekt helder. 

Ik ben tevreden met het antwoord 
van de staatssecretaris op het punt 
van het schoolverzuim. Ik was van 
plan een motie in te dienen maar ik 
zal het niet doen. 

De staatssecretaris is niet ingegaan 
op mijn opmerking - dat neem ik haar 
eigenlijk een beetje kwalijk - over de 
circulaire experimenten VBaO en het 
vooruitlopen daarop op een tweetal 
punten in komende wetgeving. 

Daarover zou ik een uitspraak van de 
Kamer willen vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Konings 
en Niessen wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat voor structuurdoor-
brekende experimenten in het 
onderwijs uitsluitend de Experimen-
tenwet beschikbaar is; 

voorts van oordeel, dat de zogenaam-
de bekostigingswet, noch de HEF-V0-
normen ook maar enige rechtskracht 
hebben, daar ze zelfs nog niet als 
wetsvoorstel zijn ingediend; 

verzoekt de regering, de reeds 
verzonden circulaire terug te nemen 
en te vervangen door een waarbij de 
Experimentenwet het enige kader is, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 41 (18600-VIII). 

De heer Konings (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik had nog een opmer-
king over huursubsidie willen maken, 
maar collega Lankhorst stelde dat in 
eerste termijn aan de orde. Ik zal het 
aan hem overdragen. 

D 
De heer Niessen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik dank de bewindslie-
den, in het bijzonder de minister voor 
zijn uitgebreide beantwoording van 
de door mij gestelde vragen inzake 
het hoger onderwijs. Ik hoef daarop 
thans niet terug te komen, omdat wi j 
elkaar volgend jaar op dit punt nader 
zullen ontmoeten. 

Geen antwoord is er gekomen op 
vragen, die ook collega's hebben 
gesteld over het budget van de open 
universiteit. Het schriftelijk antwoord is 
voor mij totaal onbevredigend. 

Ik kom thans te spreken over de 
meerhoofdige schoolleiding, een 
cause célèbre. Die kwestie is de 
laatste dagen uitgebreid in de publici-
teit gekomen. Een aantal onderwijs-
mensen, die al een paar jaar werken 
in zo'n gedeelde directeursfunctie, zijn 
door kranten, radio en televisie 
geïnterviewd. Zelf zat ik dinsdagavond 
zeer laat in het radio-programma' met 
het oog op morgen' met de vroegere 
hoofden van een Rotterdamse 
protestants-christelijke kleuter- en 
lagere school, die al twee jaar in een 

gezamenlijke deeltijdbaan als directeur 
en leraar een een basisschool zijn 
verbonden. 

Zij legden keurig uit, dat er bij hen 
absoluut geen sprake is van wat de 
minister onzuivere en gekunstelde 
elementen noemt. Het gaat prima, zo 
zeiden zij, juist om onderwijskundige 
redenen. De integratie van kleuter- en 
lager onderwijs wordt er volgens hen 
sterk door bevorderd en van compe-
tentieproblemen was al evenmin 
sprake, omdat zij de taken duidelijk 
hadden verdeeld en daarop ook 
aanspreekbaar waren. Wat deze 
mensen in feite zeiden, was: laat de 
minister nu eens ophouden met al zijn 
theoretiseren, hij moet maar eens bij 
ons komen kijken en dan kan hij zien, 
hoe voortreffelijk het kan werken. 
'Kan werken', zeg ook ik nadrukkelijk, 
omdat het wel van een aantal omstan-
digheden afhangt, of voor zo'n 
gedeeld leiderschap al dan niet 
gekozen moet worden; gelijkgericht 
onderwijskundig denken en de 
bereidheid om intensief samen te 
werken. 

Het is toch buitengewoon merkwaar-
dig - en zelfs ietwat onthullend - dat 
zowel de minister als naar ik heb 
begrepen de meerderheid van het 
CDA dat vrijwel nooit moe wordt op 
de bres te staan voor de rechten van 
het bevoegd gezag, in zo'n voor de 
hand liggende praktische aangelegen-
heid het bevoegd gezag wil len 
behandelen alsof het een klein kind is. 
De heren Hermes en Deetman als de 
vroede vaderen Albedil. Wie had dat 
ooit gedacht? 

Het is ook opvallend, dat de minister, 
die altijd toch graag recht door zee 
gaat, met zijn theorie over de ene 
kapitein op een schip al wekenlang 
bezig is - zijn antwoord vandaag wijst 
daar weer op - om zigzaggend de 
onderwijswateren te bevaren. Kijk, als 
je echt tegen twee kapiteins op één 
schip bent, dan moet je ook conse-
quent zijn. Wie tegen twee kapiteins 
op één schip is, moet ook een direc-
teursfunctie in duobaan afwijzen, 
want het enige, waartegen de bezwa-
ren van de minister zich in feite nog 
richten, is het feit, dat iemand die in 
een deeltijdbaan directeur is, ook 
lijfelijk op school present is in een 
andere functie. Dat zou verwarring 
zaaien bij het overig personeel. In de 
praktijk werkt dat zo niet. De diverse 
functies van een directeurschap 
kunnen heel goed worden opgedeeld. 

Op school weet het personeel 
donders goed, wie voor wat aanspreek^ 
baar is. Neen, wat echt verwarrend 
zou werken is een situatie, waarin 
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iemand de helft van de tijd directeur 
is op een school en de andere helft 
elders werkt. Dat lijkt mij slecht voor 
de aanspreekbaarheid en de coördina-
tie. Juist deze laatste constructie vindt 
de minister kennelijk acceptabel. 

In de voortreffelijke brief van de 
VNG, waaruit ik al citeerde, wordt 
erop gewezen, dat de constructie, 
waartegen de minister zoveel bezwaar 
heeft - die twee dubbele deeltijdbanen 
- momenteel al volop in de praktijk 
wordt gebracht. Het ministerie is 
hiervan volledig op de hoogte, zowel 
via de inspectie als via het zogenaamde 
Caso-systeem in het kader van de 
salarisbetaling. De VNG stelt verder, 
dat ook het huidige beleid ten aanzien 
van de wachtgeldverplichtingen er 
evenmin op wijst, dat genoemde 
constructie in strijd is met enige 
regelgeving. Een deeltijd-directeur, 
die als groepsleraar is aangesteld en 
daar moet afvloeien, kan in de situatie 
belanden, dat hij verplicht is een baan 
als groepsleraar op de school te 
aanvaarden, waaraan hij in een 
deeltijdbaan als directeur is verbon-
den. 

De minister maakt het voor zichzelf 
knap moeilijk. Ik kom nu tot de 
wettelijke kant van deze zaak. Nergens 
staat in de wet dat het directeurschap 
per se door één directeur moet 
worden geëffectueerd. Artikel 19 van 
de Wet op het basisonderwijs geeft 
aan, waaraan iemand moet voldoen 
om tot directeur, adjunct-directeur en 
groepsleraar te kunnen worden 
benoemd. Waarom zou de ene van de 
hier genoemde functies wel splitsbaar 
zijn en de andere niet? Dat is toch 
volstrekt onduidelijk. 

Ik heb een interessant citaat van de 
heer Van Leijenhorst bij de overgangs-
wet op het basisonderwijs. De heer 
Van Leijenhorst zei: 'Wat betreft het 
amendement van de heren Willems 
en Schreuders wijs ik erop, dat bij de 
geldende tekst van de Wet op het 
basisonderwijs de vervulling van de 
directeursfunctie door middel van 
ducbanen mogelijk is, zodat het punt 
van de meerhoofdige schoolleiding 
overblijft'. 

Dan komt het: 'Dit principe heeft in 
feite niets te maken met de Wet op 
het basisonderwijs op zichzelf. Het is 
een zaak van het gehele onderwijs'. 
Dat betekent in rond Nederlands dat 
er vanuit de Wet op het basisonderwijs 
geen wetstechnische bezwaren zijn, 
maar dat je dit wel beleidsmatig 
nader kunt bezien in een breder 
onderwijskader. 

Er is een verwante sector die ook 
onder het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen ressorteert, namelijk 
het vormingswerk (VJV), waarin een 
meerhoofdig leiderschap juist sterk 
wordt aangeprezen. Dat gebeurt in 
een circulaire van mevrouw Ginjaar-
Maas, die het zeer wenselijk noemt 
dat de directeursfunctie wordt 
gedeeld, zodat deze ook groepen kan 
begeleiden. 

Zo zie je maar; tot vandaag heb ik 
altijd de struisvogel als een enigszins 
sekse-neutraal wezen gezien, maar 
voor het eerst ben ik daarover nu aan 
het twijfelen geslagen. 

De heer Lansink (CDA): Ik wil het niet 
hebben over de struisvogel. Dat doen 
wij een andere keer wel eens. Wij 
hebben trouwens vandaag, gisteren 
en eergisteren gezegd dat wij niet 
meer over proeven op dieren spreken. 
De heer Niessen had het zoeven over 
een minderheid en een meerderheid 
in de fractie van het CDA en over 
bevoegd gezag enzovoort. Ik weet niet 
eens, hoe dat ligt en dat is merkwaar-
dig. 

De heer Niessen heeft gesproken 
over integratie van het kleuteronder-
wijs en het lager onderwijs. Hij heeft 
ook gezegd, dat het duidelijk is, wie 
voor wat aanspreekbaar is. Ook heeft 
hij gesproken over taakverdeling. Hoe 
moet ik nu integratie zien ten opzichte 
van taakverdeling en aanspreekbaar 
zijn voor dit en voor dat? Kan de heer 
Niessen hierover iets meer zeggen? 
Zijn betoog ging vervolgens over 
rechtspositie en dergelijke en niet 
over de bezwaren tegen het opsplitsen 
van een functie, terwijl er integratie 
moet komen. 

De heer Niessen (PvdA): Het gaat 
over een opsplitsen van taken binnen 
het directeurschap. Laat ik eens de 
mensen nemen, met wie ik deze week 
in een uitzending zat. Heel typisch 
was dat het vroegere hoofd van de 
kleuterschool zich met de leerplanont-
wikkeling op deze school bezighield 
en dat de andere directeur, die zeer 
geïnteresseerd was in het jongere 
kind, zich speciaal in zijn activiteiten 
richtte op de lagere klassen. Dat is 
een vorm van de verdeling van de 
taak. Het zal niet de gangbare verdeling 
zijn, maar op de desbetreffende 
protestant-christelijke school had men 
de zaak op deze buitengewoon 
interessante manier ingedeeld. 

De heer Lansink (CDA): Dat isverdeling 
van werk. Het gaat er mij om, hoe in 
zo'n situatie integratie tot stand 
komt. 

De heer Niessen (PvdA): Integratie 
moet bij het ontstaan van een nieuwe 
basisschool tot stand komen door 
ervoor te zorgen, dat degenen die 
vroeger aan twee onderscheiden 
schooltypen werkzaam waren, nu hun 
schouders zetten onder deze gemeen-
schappelijke taak. Als men de deskun-
digheid uit deze twee sectoren 
samenbalt in het directeurschap, waar 
uiteindelijk heel veel initiatieven 
moeten worden genomen, heeft men 
in de kern een heel goede voorwaarde 
om tot een goede integratie te komen. 
Dit kan ik de heer Lansink echt 
aanbevelen. 

De onderwijsvakbonden die het zo 
roerend, aldus de minister, met hem 
hierover eens zijn, hebben hem 
inmiddels in hun enthousiasme met 
een proces bedreigd. Kortom, wij 
houden onze motie overeind en wij 
zijn blij dat wij haar hebben ingediend. 

Er is in de pers nogal aandacht 
besteed aan het feit, dat de Partij van 
de Arbeid dit jaar aanmerkelijk 
kritischer op de bewindsman heeft 
gereageerd dan hij van ons gewend 
was. Dat is waar. Niet terecht is de 
suggestie, dat de Partij van de Arbeid 
dit jaar twee mensen zou hebben 
ingezet om met een dubbelloops 
geweer op deze bewindsman te 
kunnen schieten. Het zal duidelijk zijn 
dat wij in onze positieve verwachtingen 
van deze minister op een aantal 
punten nogal teleurgesteld zijn 
geraakt. 

Ik heb daarover in mijn eerste 
termijn het nodige gezegd. Toch 
hebben wij de hoop niet helemaal 
opgegeven. Wij kennen de heer 
Deetman als een hard werkend en 
deskundig bewindsman en hebben op 
dit punt nog steeds alle waardering 
voor hem. Wij herinneren ons echter 
ook nog de Staatssecretaris Deetman, 
die zo vol zat met creatieve ideeën, 
onder meer over de toekomst van het 
voortgezet onderwijs. Wij hebben nog 
steeds de hoop niet opgegeven dat 
ook die andere Deetman zal opstaan. 

De heer Lansink (CDA): Moet ik hier 
nu uit opmaken dat het hele verhaal, 
dat u dinsdag hebt gehouden, een 
luchtbel was? Komt het door wat er 
gisteren binnen de PvdA is gebeurd 
met het oog op de toekomst, dat u nu 
met dit verhaal komt? ledere welden-
kende kijker, luisteraar en lezer kon 
dimsdag tot geen andere conclusie 
komen dan dat u de moed helemaal 
had opgegeven. Welnu, er is blijkbaar 
gelukkig weer hoop! 

De heer Niessen (PvdA): Die luisteraar 
heeft dan niet goed geluisterd. Ik heb 
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duidelijk het punt van het ontbreken 
van creatief beleid genoemd. Ik heb er 
nog een flauw grapje over een buiten 
bij Zoetermeer over gemaakt. 

De heer Lansink (CDA): Dat was een 
'flauw grapje'?! 

De heer Niessen (PvdA): Dat moet je 
altijd over je eigen grapjes zeggen. 
Mijnheer de Voorzitter! Eén van de 
intenties van ons kritischer optreden 
tegenover deze bewindsman kan ik 
wellicht nog het best verwoorden met 
een variant op een citaat, dat overigens 
niet van professor Oud afkomstig is, 
namelijk dat wie zijn bewindsman nog 
lief heeft, hem heeft te kastijden. 

Wat ten slotte het grapje over de 
aansprekers betreft, zou ik willen 
zeggen: de minister mag wel uitkijken. 
Toen in een 'Kronkel' in Het Parool in 
dit verband over 'kraaien' werd 
gesproken, heeft die andere grote 
Nederlandse humorist, Simon 
Carmiggelt, daarover met deze 
bedrijfssector nog een bijna dodelijke 
aanvaring gehad. Er is nog een 
tweede reden waarom de minister 
met deze titel moet oppassen. Gelet 
op de demografische ontwikkelingen 
biedt het vak van aanspreker aanmer-
kelijk meer perspectief dan dat van 
onderwijzer. 

D 
De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Graag begin ik met 
woorden van dank aan het adres van 
de bewindslieden voor hun uitvoerige 
antwoorden. Toch zijn er nog enkele 
zaken blijven liggen. Ik ga nu niet 
meer in op wat positief is overgeko-
men. Op sommige terreinen zie ik nog 
wat problemen, die overigens niet alle 
accuut behoeven te worden opgelost 
maar die ook in de toekomst nader 
bezien kunnen worden. 

Eén van die problemen is het 
schoolmanagement. Ik heb niet, zoals 
in de schriftelijke antwoorden is 
aangegeven, gezegd, dat het basison-
derwijs wat dit betreft zou zijn beperkt 
met f 2,6 miljoen. Ik heb het bedrag 
f 1,4 miljoen genoemd. Derhalve is de 
ontkenning in het antwoord nogal 
gemakkelijk. Men kan dan inderdaad 
rustig zeggen dat een en ander niet 
juist is. De vraag is echter, of het 
bedrag ad f 1,4 miljoen wél is overge-
heveld. 

Het verhaal over de elf PABO's is 
schitterend maar géén antwoord heb 
ik gekregen op mijn vraag, wat er met 
de bestaande schoolleiderstrainingen 
gebeurt. Overigens zal er nog een 
discussie over het schoolmanagement 

volgen. Dan kunnen wij ook over de 
kwestie van de diensturen spreken. 

Overigens is mij wat betreft het 
voortgezet onderwijs opgevallen dat 
erkend wordt, dat er overleg gepleegd 
zal worden met het Ministerie van 
Sociale Zaken over de school- en 
beroepskeuzebureaus. Waarom was 
dit niet in de memorie van toelichting 
aangegeven en waarover wordt er 
overlegd? 

Prettig was dat een niet gestelde 
vraag toch werd beantwoord. Ik had 
dit ook graag zien gebeuren voor een 
andere niet gestelde vraag maar dat 
gebeurde niet. Ik doel op de doorstro-
ming van m.a.v.o. via v.h.b.o. naar 
h.b.o. Waarom gelden hier nu voor de 
m.a.v.o. andere criteria dan voor 
l.b.o.? Er is sprake van een verschil. 
Thans blijkt, dat de m.a.v.o.-abituriënt 
wél kan doorstromen en ik vraag mij 
af, waarom er hier verschillen optre-
den. Ik knoop hieraan de vraag vast, 
of de subsidiëring van Interetnica kan 
worden gecontinueerd. 

Wij hebben dezer dagen een brief 
van de staatssecretaris gehad waarin 
zij aankondigt wanneer bepaalde 
stukken over het K-MBO zullen 
verschijnen. Dat gebeurt aanmerkelijk 
later dan de bedoeling was. Dat is 
best, maar dan moet er ook niet op 
worden vooruitgelopen. 

Dat geldt ook voor de huishoudsters 
in het l.h.n.o., waarover wij een 
interruptiedebat hebben gehad. De 
functie wordt eerst afgeschaft en dan 
pas wordt de notitie besproken. 

Iets soortgelijks doet zich eigenlijk 
voor bij de integratie van de trekkende 
bevolking. In de schriftelijke antwoor-
den wordt gezegd, dat de middelen 
daarvoor er zijn. Dat is verheugend, 
maar het blijkt nog aan de Kamer te 
moeten worden meegedeeld in een 
notitie die wij nog te verwachten 
hebben. Ook hierop moeten wij niet 
vooruitlopen. Dan moet eerst de 
notitie maar komen. 

Het was overigens bijzonder prettig, 
te vernemen dat de projecten voor het 
buitengewoon onderwijs kunnen 
worden voortgezet. Ik heb begrepen 
dat er verschillende soorten projecten 
kunnen worden gerealiseerd, uit het 
bedrag van f8,4 min. Wij hebben een 
goed houvast, want ik heb begrepen, 
dat wij te zijner tijd een notitie van de 
staatssecretaris krijgen naar aanleiding 
van het ARBO-advies over het 
speciaal onderwijs. Wij kunnen de 
zaak dan verifiëren. Wij houden hem 
dan aan hetgeen hij heeft gezegd. 

Het schriftelijke antwoord over de 
schoolbegeleidingsdienst vind ik erg 
merkwaardig. Hij zegt dat het VBO 

valt onder het b.l.o.-besluit en dat dit 
besluit valt onder de Lager-onderwijs-
wet. Daarom is het VBO lager onder-
wijs en geen voortgezet onderwijs. Ik 
vind dat een gezochte redenering. Ik 
vind het wel degelijk een doorbraak 
naar het voortgezet onderwijs. 

Om een betere vergelijking te 
trekken, kunnen wij beter naar de 
Interimwet voortgezet speciaal 
onderwijs te kijken. Daaruit blijkt 
duidelijk de relatie tussen het voortge-
zet speciaal onderwijs en het voortge-
zet onderwijs zelf. Bij de zorgverbre-
ding zal het regulier voortgezet 
onderwijs wel degelijk te maken 
krijgen met het voortgezet speciaal 
onderwijs. Ik begrijp de redenering 
over de uitbreiding van de SBD's en 
het voortgezet onderwijs niet. Ik zie 
wel degelijk een relatie met het 
voortgezet onderwijs. 

Wat de ACLO's betreft, vind ik het 
prettig, te horen dat het overleg wordt 
voortgezet. Per 1 augustus 1985 wordt 
de nieuwe regeling ingevoerd. Er 
staat echter niet bij hoe dat gebeurt. 
Dat is net zo belangrijk. In de schrifte-
lijke beantwoording wordt ook 
meegedeeld, dat er geen sprake is 
van het ter beschikking komen van 
f900.000 voor een nieuw gebouw 
voor de Stichting Leerplanontwikke-
ling. Dat is niet juist. Ik verwijs naar 
pagina 94 van de memorie van 
toelichting. Ik constateer dat, zij het 
pas in 1987, een bedrag van f900.000 
ter beschikking komt. Als dat niet juist 
is, verkrijg ik graag een nadere 
toelichting op de post van f900.000 
die op blz. 94 wordt genoemd, want 
die hebben wij dan wel nodig. 

Wat de ambulante begeleiding 
betreft, is mij meegedeeld dat er een 
systeem is gevonden waarin het met 
de beschikbare middelen wel kan. Ik 
heb begrepen dat wij er te zijner tijd 
nog een nadere discussie over zullen 
voeren. Een en ander moet dan maar 
worden aangetoond. 

Ik blijf nog zitten met het vraagstuk 
van de doelmatigheid bij de verzor-
gingsinstellingen en de koppeling met 
wetenschapsbeleid. Met de ook weer 
schriftelijke beantwoording - ik vind 
het jammer dat de minister er niet 
mondeling op is ingegaan - ben ik het 
niet eens. Is het genoemde onderzoek 
ook gedaan voor de verzorgingsinstel-
lingen? Er blijkt in ieder geval geen 
overleg te zijn gepleegd met de 
verzorgingsinstellingen. Er is daar 
geen onderzoek gedaan door welk 
instituut dan ook. 

Als de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen wil dat de formatie 
van de instellingen op haar doelmatig-
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heid wordt bekeken, moet hij dat 
aanpakken als minister van onderwijs, 
maar niet als minister voor weten-
schapsbeleid. Ik vind het ten principale 
onjuist, dat hij na de schriftelijke 
beantwoording van mijn vragen van 
destijds, het probleem toch aan de 
orde stelt als Minister voor Weten-
schapsbeleid. 

Minister Deetman: Ik leg de maatre-
gelen waarom het hier gaat ten 
uitvoer in mijn kwaliteit van minister 
van onderwijs. Het kader is echter 
aangegeven door de coördinerend 
Minister voor het Wetenschapsbeleid. 
Daarover hebben wij het deze week 
een- en andermaal gehad. 

De heer Hermes (CDA): Dan constateer 
ik, dat de Minister van Onderwijs op 
twee fronten aan deze zaak werkt. 
Voor een van de verzorgingsinstellin-
gen, de Stichting Leerplanontwikke-
ling, is namelijk reeds een formatie-on-
derzoek verricht. Dat onderzoek is 
afgerond en voorgelegd aan het 
georganiseerd overleg. 

Dat is dan dubbelop, want naast dat 
formatie-onderzoek - waarbij Binnen-
landse Zaken coördineert - moet dan 
nog eens een andere doelmatigheids-
operatie plaatsvinden. 

Minister Deetman: Lettend op 
hetgeen in het kader van de doelma-
tigheidsexercitie, de personeelsforma-
tie en de functiewaardering aan de 
hand is - zoals in het algemeen kader 
door het kabinet vastgesteld - ligt het 
in de rede dat ook naar de SLO wordt 
gekeken. 

De heer Hermes (CDA): Ik heb geen 
enkel probleem met een formatie-on-
derzoek. Het is trouwens ook voor de 
SLO verricht. Naar mijn gevoel moet 
het ook bij de CITO en andere verzor-
gingsinstellingen gebeuren. Als het 
gebeurt op grond van doelmatigheid 
en via het kader van de verzorgingsin-
stellingen heb ik daar geen enkel 
probleem mee. Ik heb er bezwaar 
tegen dat het hier gebeurt, via 
coördinatie met het Wetenschapsbe-
leid. 

Minister Deetman: Vanuit het weten-
schapsbeleid is een algemeen kader 
gegeven. Niet alleen Onderwijs en 
Wetenschappen, maar een reeks 
departementen is nu doende met de 
uitvoering. Ook door Onderwijs en 
Wetenschappen wordt naar dat 
aspect gekeken. Dat ligt overigens 
besloten in een afspraak die bij de 
kabinetsformatie is gemaakt. 

De heer Hermes (CDA): Blijft, dat met 
de instellingen geen overleg is 
gepleegd. Met andere instellingen 
schijnt dat wel gebeurd te zijn. Er 
heeft ook geen enkel onderzoek 
plaatsgehad. 

Minister Deetman: Over de procedure 
van overleg heb ik deze week uitsluitsel 
gegeven. Hoor en wederhoor zal 
worden toegepast. De doelmatigheids-
maatregelen, waarover wi j hier 
spreken, zullen worden voorgelegd 
aan de betrokken instellingen. Die 
kunnen uiteraard zeggen of het al dan 
niet klopt. 

De heer Hermes (CDA): Dat lijkt mij 
een verkeerde weg, want dan wordt 
wederom eerst beslist, waarna nog 
eens wordt bezien hoe het uitpakt. 

Minister Deetman: In dat geval houd 
ik de heer Hermes voor dat wij op dit 
punt gehouden zijn, uitvoering te 
geven aan een afspraak die in het 
regeeraccoord is gemaakt. 

De heer Hermes (CDA): Die afspraak 
sloeg juist op de sector van het 
Wetenschapsbeleid en niet op de 
verzorgingsinstellingen. 

Minister Deetman: Neen, die afspraak 
had ook betrekking op de door u 
genoemde instellingen. 

De heer Hermes (CDA): Dan begrijp ik 
alle commotie over de commissie-Vos 
niet meer. Daarvan weten wij inmid-
dels dat het bij de behandeling van 
het wetsvoorstel betreffende de 
verzorgingsinstellingen zal worden 
betrokken. Zijn wij nu op drie fronten 
bezig? 

Minister Deetman: Neen, dat heeft 
betrekking op de onderlinge verhou-
dingen in de verzorging. Het gaat 
hierbij puur om het intern functione-
ren. Dat stond bij de commissie-Vos 
niet op die wijze centraal. Daarin 
stond de onderlinge verhouding 
mede centraal. Bovendien zijn bij de 
doelmatigheidsexercitie in het kader 
van het wetenschapsbeleid de 
verzorgingsinstellingen niet volledig 
aan de criteria getoetst in verband 
met het werk van de commissie-Vos. 
De criteria die zijn geformuleerd 
betreffende het personeelsbeleid, 
kunnen wel worden gehanteerd. 

De heer Hermes (CDA): Het spijt mij 
verschrikkelijk, maar in dit opzicht kan 
ik de mening van de minister niet 
delen. Uit de stukken en uit de wijze 
waarop het is gegaan, blijkt duidelijk 
dat het gaat om een operatie die heeft 
plaatsgevonden vanuit het oogpunt 
van het Wetenschapsbeleid. Dat kan 

de minister niet ontkennen, want dat 
blijkt duidelijk uit zijn betoog. Ten 
aanzien van de coördinatie met het 
Wetenschapsbeleid is in het verleden 
geconstateerd, dat het niet juist was 
om deze instellingen erbijte betrekken. 
Zij zouden zelfstandig op hun eigen 
merites moeten worden bekeken. In 
dat kader, ben ik best bereid om met 
de minister van gedachten te wisselen, 
maar dat wi l ik niet in dit kader 

Minister Deetman: Dat is niet afgespro-
ken. Waar het gaat om de financiering 
en ombuigingen die in het verleden, 
door de homogene groep van betrok-
ken instellingen werden gewenst 
- daarop kwam ook de schriftelijke 
beantwoording van uw vragen neer -
zouden de instellingen buiten de 
homogene groep worden gelaten. Op 
dit punt was er een afspraak. Als je 
die niet nakomt, wordt de last automa-
tisch op de schouders van andere 
instituten gelegd. Het gaat niet om 
aantasting van de output, maar om 
vergroting van de doelmatigheid in 
het kader van het personeelsbeleid. 

De heer Hermes (CDA): Dat klopt. Dat 
is onder andere ook aan de orde bij 
de verzorgingsinstellingen, dankzij het 
formatie-onderzoek dat wordt gecoör-
dineerd met Binnenlandse Zaken. Bij 
de behandeling van de wet op de 
onderwijsverzorging zullen wij 
moeten beoordelen hoe wij de 
doelmatigheid bij de instellingen 
kunnen bevorderen. 

Minister Deetman: Ik zal hierop in 
tweede termijn nader terugkomen. 

De heer Hermes (CDA): Wellicht zal ik 
naar aanleiding daarvan een derde 
termijn moeten vragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Op één punt 
is de overgrote meerderheid van de 
CDA-fractie het met de minister eens. 
Het betreft de kwestie van de meer-
hoofdige leiding. 

De meerderheid van de CDA-fractie 
deelt dat standpunt. Ik zal de argumen-
ten niet herhalen vanwege de tijd. Wij 
maken ons op het ogenblik zorgen 
over de integratie van het basisonder-
wijs. Ik verwijs naar het RION-rapport. 
Ik weet dat velen zich afvragen of het 
wel goed gaat met de integratie van 
het basisonderwijs. Er lopen zoveel 
scholen achter. Iedereen heeft er 
zorgen over of het wel moet doorgaan. 
Er zijn inderdaad achterblijvers bij de 
integratie. 

Ik vrees echter, als wij overgaan tot 
de tweehoofdige leiding, dat wij die 
splitsing houden. De hoofdleidster 
voor de kleuterschool blijft dan bij de 
kleuterschool zitten. Het hoofd van de 
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Hermes 

lagere school blijft dan bij de lagere 
school zitten. Dan komt er van die 
hele integratie niets terecht. 

Ook maatschappelijk gezien staat 
men niet zo te juichen over die 
meerhoofdige leiding. Het heeft mij 
gefrappeerd bij de laatste verkiezingen 
in dit gebouw onder het personeel, 
dat in één van de verkiezingsitems 
- ik meen van de AbvaKabo - werd 
gepleit voor éénhoofdige leiding van 
een bepaald onderdeel van het 
ambtelijk apparaat hier. Ik ken echter 
ook een politieke partij die in het 
verleden de meerhoofdige leiding niet 
aandurfde. 

De heer Niessen (PvdA): U kijkt de 
voorzitter aan alsof hij bovenmeester 
is. 
De heer Hermes (CDA): Nee, helemaal 
niet. 
De heer Niessen (PvdA): Wij vragen 
alleen dat u niet zo dirigistisch 
optreedt. Laat die mensen dat zelf 
uitzoeken. Moeten wij nu het liberale 
standpunt gaan verdedigen? 

De heer Hermes (CDA): Dat zijn van 
die gelegenheidssituaties. Als het zo 
uitkomt, is men liberaal en als het niet 
zo uitkomt, is men dat niet. 

De heer Niessen (PvdA): Mag ik 
herinneren aan een beroemde 
uitspraak van prof. Pieter Geyl, de 
historicus, dat mijn partij een toe-
vluchtsoord is voor liberalen. Dat was 
30 a 40 jaar geleden al het geval. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Dat 
was zij maar heel zelden. 
De heer Hermes (CDA): Daar zal ik 
maar niet op ingaan. Ik vind het van 
belang dat die integratie reëel gestalte 
krijgt. Ik heb niet het idee dat met 
deze maatregel de integratie wordt 
bevorderd. Integendeel: men gaat op 
de oude voet verder. 

De heer Ernsting (CPN): Als wij het nu 
toch over gelegenheidssituaties 
hebben, wil ik nog het volgende 
opmerken. U en uw partij zijn altijd 
degenen die pleiten voor de vrijheid 
voor bevoegde gezagen om hun 
zaken te regelen. Nu zegt u dat het op 
dit punt niet moet. 

De heer Hermes (CDA): In deze Kamer 
weet men dat ik altijd bereid ben te 
discussiëren over eisen van deugdelijk-
heid en bekostigingsvoorwaarden, 
omdat er geen absolute vrijheid 
bestaat. Dan denk ik aan de discussie 
die wij hier ooit hebben gevoerd over 
de verplichting, op te leggen aan het 
bijzonder onderwijs, om een ouder-

commissie in te stellen. Wij hebben 
daaraan meegewerkt, hoewel er een 
zeer interessante discussie was over 
de vraag in hoeverre je dit als overheid 
moest opleggen. In het belang van 
het onderwijs moet je soms bepaalde 
dingen stellen. Ik vind dat dan geen 
aantasting van de vrijheid. Ik erken 
dat de overheid eisen van deugdelijk-
heid en bekostigingsvoorwaarden wel 
mag stellen. 

De heer Willems (PSP): De heer 
Hermes heeft ook gesproken over een 
minderheid in zijn fractie, die hij 
blijkbaar niet heeft kunnen overtuigen 
van zijn standpunt. Is het misschien 
mogelijk,dat die minderheid het 
belang van de werkgelegenheidsposi-
tie van vrouwen in dit geval zeker zo 
belangrijk vindt als uw argumenten 
inzake de integratie van het basison-
derwijs? 

De heer Hermes (CDA): U wilt graag 
de argumenten van de anderen 
hebben. 

De heer Willems (PSP): Ja. 

De heer Hermes (CDA): Daar kon u 
wel eens gelijk in hebben. Maar daar 
gaat het hier niet om. Ik verkondig 
hier het standpunt van de meerderheid 
van de CDA-fractie. 

De heer Willems (PSP): Dat betekent 
dat voor de meerderheid van de 
fractie de werkgelegenheidspositie 
van vrouwen niet van doorslaggeven-
de betekenis is geweest? 

De heer Hermes (CDA): Ik denk dat wij 
zoveel andere mogelijkheden hebben 
om daaraan te werken, dat door deze 
houding de mogelijkheden voor de 
vrouwen niet helemaal worden 
afgesneden. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Namens een eensgezinde 
fractie dank ik de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen voor 
zijn antwoord. Wat mij betreft heeft 
hij slechts één onderwerp laten 
liggen. Dat was natuurlijk ten onrechte. 
Dat is namelijk het punt over het 
hoger technisch onderwijs en mijn 
vragen daarover. 

Ik ben hem echter dankbaar voor 
zijn antwoord. Waarom? Hij heeft 
positief gereageerd op de suggesties 
die ik gisteren of eergisteren heb 
gedaan ter dekking van het gat, dat 
ontstaat door het niet laten doorgaan 
van het schoolgeld voor het verplichte 
onderwijs. Het ging daarbij om f140 
miljoen. Er is een nota van wijziging 
gepubliceerd. Het lijkt mij van groot 
belang dat ik daarover nog een 

opmerking maak. Eerst dit echter: ik 
ben eigenlijk nog erkentelijker voor 
hetfeit dat de minister, in tegenstelling 
tot maandag, nu veel duidelijker heeft 
gezegd dat hij alle zeilen zal bijzetten 
om te proberen de wettelijke regelin-
gen inzake de studiefinanciering in 
1986 rond te krijgen. 

Hij zal zich daarvoor inspannen. Ik 
denk dat dit ook voor hem zelf van 
belang is. Ik heb al eerder gezegd dat 
er sprake zal zijn van een doorbraak, 
als deze zaak rond komt. Ik besef dat 
er nog allerlei politieke beslissingen 
moeten worden genomen. Wat de 
heren Klein, Pais en Van Kemenade 
niet is gelukt, zal de heer Deetman 
wellicht wél lukken. Wij zullen in ieder 
geval onze bijdrage aan de discussie 
leveren. 

Wat de nota van wijzigingen betreft 
merk ik op dat wel degelijk sprake is 
van een structurele dekking - ik heb 
het even vluchtig kunnen bekijken -
omdat ook het jaar 1986 erbij is 
betrokken. Deze vaststelling is mede 
van belang, omdat hier en daar de 
indruk wordt gewekt dat wij - althans 
ik zelf en degenen die hebben meege-
dacht over een oplossing - de zaak 
hebben weggeschoven. Waar sprake 
is van uitstel van investeringen is het 
geen gemakkelijke opgave. Feitelijk 
zal het wellicht leiden tot een zekere 
vermindering van kosten, althans te 
zijner tijd. Wij moeten nog eens goed 
bekijken hoe het in sommige sectoren 
met de investeringen moet. Ik durf 
daarbij best het wetenschappelijk 
onderwijs te noemen. Wellicht zijn er 
ook nog andere sectoren te noemen. 
Wij hoeven niet voor leegstand te 
bouwen. 

Als ik de gegeven toelichting bezie, 
moet ik vaststellen dat ik op één punt 
wat teleurgesteld ben. Dat heeft 
echter waarschijnlijk met techniek te 
maken. De schoolgeldheffing kan in 
1985 geen f25 miljoen opleveren, 
doch slechts f 12,5 miljoen. 

Kan de minister nog even uiteenzet-
ten waarom dat het geval is? De 
minister heeft nog een enkele andere 
mogelijkheid gevonden om de zaak 
toch rond te krijgen ten opzichte van 
de suggestie die ik heb gedaan. Mede 
gelet op hetgeen ik in eerste termijn 
heb gezegd, moet ik zeggen dat wij 
ervoor staan om iets te doen. Al met 
al kan de CDA-fractie instemmen met 
hetgeen nu op tafel ligt. 

Tot mijn collega Konings zeg ik dat 
wij hiermee als het ware mogelijk 
maken dat de motie-Den Uyl wordt 
uitgevoerd! Dat is toch ook niet gek. Ik 
hoor geen reactie, maar dat hoeft ook 
niet! 
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Lansink 

In het kort zal ik nog paar andere 
punten bespreken. Niet alleen door 
mij, maar ook door collega Niessen is 
de STC-operatie aan de orde gesteld. 
In het bijzonder de heer Niessen heeft 
gewezen op het succes dat zou zijn 
behaald op basis van het interim-rap-
port. Wij zullen nu niet een inhoudelijke 
discussie aangaan, maar ik wijs er wel 
op dat de minister nog een appeltje te 
schillen krijgt met de CDA-fractie, als 
het meer S dan T en C wordt! 

Minister Deetman: Voordat de heer 
Lansink met mij appels gaat schillen, 
wijs ik hem erop dat mij de interim-
rapportage in ieder geval niet kan 
worden verweten. Ik kan er echter ook 
niet om worden geprezen. Het is een 
stuk van de HBO-raad. 

De heer Lansink (CDA): Er is hier een 
openbare discussie gaande. Ik hoop 
dat anderen die ook horen. Als het neer-
komt op veel S en weinig T en op het 
wegdrukken van kleinere instellingen 
met een eigen identiteit en met een 
eigen functie, dan wordt het toch een 
wat moeilijke zaak. Maar goed, wij 
komen daarover nog te spreken. 
Hetzelfde geldt voor de bekostiging. 

De minister heeft het punt van de 
open universiteit in de schriftelijke 
antwoorden aangeroerd. Collega 
Niessen zei al dat de beantwoording 
op dat punt niet toereikend was. Ik 
lees in het antwoord dat de minister 
mijn opmerking over het overschot 
over 1984 niet duidelijk is. Ik heb van 
het college van bestuur van de open 
universiteit de informatie gekregen 
dat er in 1984 geen sprake zal zijn van 
overschotten. Dat heb ik bedoeld te 
zeggen. Dat betekent dat er ook geen 
overheveling of iets dergelijks kan 
plaatsvinden. 

Ik hecht zeer aan één zin die in het 
schriftelijke antwoord is gegeven: 'In 
het hiervoor genoemde overleg zal 
worden bezien in hoeverre bijstelling 
van het voor '85 uitgetrokken bedrag 
nodig is op grond van nadere informa-
tie.' Ik neem aan dat dit de ruimte 
geeft om het beleid dat voor 1985 
nodig is voor de open universiteit, 
waar te maken. Kan de minister 
hierop nog even ingaan? Er ligt 
immers ook een amendement van de 
fractie van de Partij van de Arbeid. 

Het volgende punt betreft de 
taakverdelingsoperatie in het weten-
schappelijk onderwijs. Er is nu geeni 
ti jd, opnieuw uitvoerig in te gaan op 
de nota-Beiaard. Ik heb zoeven in een 
interruptie al aangeduid dat de 
vertaling in wetgeving van het 
overleg dat over de nota Beiaard heeft 

plaatsgevonden, ons voldoende 
ruimte zal geven om op de zaak terug 
te komen. Ik waarschuw de minister 
wel voor een onjuiste interpretatie 
van de gedachtenwisseling die tijdens 
het mondeling overleg is gevoerd. 

Mijn één na laatste punt betreft de 
academische ziekenhuizen, Voorzitter. 
Ik heb vastgesteld dat wi j wellicht in 
1985 een interimrapportage krijgen 
van de projectenorganisatie. Als ik dit 
nu afzet tegen de termijnen die nu in 
de discussie aan de orde zijn geweest 
- vooral binnenskamers en niet in het 
openbaar - , dan is dit toch teleurstel-
lend. Als die interimrapportage na 
een jaar of na een halfjaar gevolgd 
zou kunnen worden door een eindrap-
port, dan is het nog tot daaraantoe. Ik 
ben echter bang dat dit veel later zal 
worden. Men moet bedenken dat we 
al in 1979 zijn begonnen en feitelijk 
nog eerder, namelijk in 1977: de 
motie-Weijers. Spoed is derhalve 
geboden. Ik zou de minister willen 
vragen, of hij in overleg met die 
projectorganisatie kan komen tot een 
bespoediging van de procedures. 

Wat de honorariumregeling betreft, 
is het antwoord - ook weer schriftelijk 
gegeven - toereikend. Ik las vandaag 
overigens in de kranten dat er nu 
weer overleg op gang gekomen is, 
nadat dit eerst geblokkeerd was. Zou 
de minister in tweede termijn nog 
kunnen zeggen, welke uitgangspunten 
hij daarbij hanteert? 

Ik vraag dit ook vanwege het laatste 
punt dat ik aan de orde heb gesteld en 
waarop ik wil terugkomen. Dat betreft 
de kwestie van het halen van gelden 
uit honorariumfondsen om werkloze 
artsen in dienst te kunnen nemen bij 
de academische ziekenhuizen. Dit is 
het Lamdoa-initiatief. Er ligt een motie 
van mevrouw Van Es, ingediend bij 
de behandeling van de begroting van 
WVC. Deze motie heeft echter een wat 
ruimere strekking en betreft ook de 
algemene ziekenhuizen. Feitelijk hoort 
deze motie hier thuis, alsmede de 
discussie erover. Het gaat om fondsen 
die worden gecontroleerd door de 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen. Ik heb al gezegd dat het 
initiatief van Lamdoa zeer goed is. 

Ik lees in het vanmiddag ontvangen 
antwoord op de schriftelijke vragen, 
dat de honoreringsregelingen hiertoe 
geen mogelijkheden bieden. Dat is als 
het ware een statische opmerking. In 
het overleg met enkele mensen van 
stafconventen heb ik zelf geprobeerd 
duidelijk te maken, dat ook zij verant-
woordelijkheid hebben voor degenen 
die zij zelf opleiden. Ik zou willen dat 
de minister dit idee toch meeneemt: 

het is geboren in Leiden, maar wordt 
- voor zover ik weet - overal gedeeld 
door de jongeren die aan academische 
ziekenhuizen zijn opgeleid en die geen 
werk kunnen vinden. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de heer Lansink in 
eerste termijn gewezen op een 
uitspraak van zijn fractiegenoot de 
heer Wolters, over de individuele 
huursubsidie voor studenten boven 
de 23 jaar. Hij zou de Handelingen er 
nog op naslaan. Ik neem aan dat hij 
dit inmiddels heeft gedaan en mijn 
vraag is derhalve, of wij op dit punt 
nog iets te verwachten hebben van de 
CDA-fractie. 

De heer Lansink (CDA): Ik kan slechts 
herhalen wat ik in eerste termijn heb 
gezegd. U had gelijk met uw opmer-
king, dat ik genoemd ben - maar waar 
gebeurt dit tegenwoordig niet? Ik doel 
dan op zaken, die hier niet aan de 
orde zijn. 

Ik dacht dat u met mij van oordeel 
bent, dat die zaak toch binnen de 
begroting voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening moet worden 
geregeld en niet binnen deze begro-
ting. Ik vraag mij derhalve af, waar uw 
opmerking op slaat, mijnheer Lank-
horst. 
De heer Lankhorst (PPR): Nu, het is 
omdat het balletje natuurlijk van 
Onderwijs weer wordt doorgespeeld 
naar Volkshuisvesting. Het ging er 
echter om, dat de heer Wolters had 
gezegd dat de CDA-fractie binnen een 
paar weken op dat punt zou terugko-
men. Ik moet nu uit uw opmerkingen 
opmaken, dat dit niet zo is: dat de 
discussie afgelopen is en dat de 
studenten boven de 23 jaar niets meer 
hebben te verwachten van de CDA-
fractie. Geeft u die duidelijkheid dan, 
zodat men weet waaraan men toe is. 

De heer Lansink (CDA): Ik heb het al 
gezegd: niet via de weg van de 
Onderwijsbegroting voor 1985. 

De heer Lanhorst (PPR): En ook niet 
via Volkshuisvesting, want die 
discussie is ook afgelopen: dus 
nergens. Dank u wel! 

De heer Lansink (CDA): Nu is de 
begroting van Onderwijs aan de orde 
en ik zeg u dat het uitgesloten is om 
in 1985 die tegemoetkoming te doen. 
Dat is helemaal niets nieuws. Dit is al 
eerder door mij uiteengezet. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil twee zaken aan de 
orde stellen. In de eerste plaats betreft 
dit de meerhoofdige schoolleiding. 
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Groenman 
Wij hebben een heel slechte reactie 
van de regering gehoord op dit punt 
en de heer Hermes sluit zich nu bij 
deze constatering aan. Vrouwen 
mogen mijns inziens best een steuntje 
hebben: dat geldt voor het hele 
emancipatiebeleid. De redenering van 
de staatssecretaris zou dan ook haar 
eigen beleid ten aanzien van de 
vergroting van onderwijsmogelijkhe-
den voor meisjes ondergraven, te 
dien aanzien kun je immers hetzelfde 
volhouden. 

Ik heb ook een aantal inhoudelijke 
argumenten aangevoerd voor de 
meerhoofdigde schoolleiding: de 
waarden van het kleuteronderwijs, die 
tot hun recht zouden moeten komen 
bij het geïntegreerde basisonderwijs. 
Mijn fractie steunt de motie van de 
heren Niessen en Dijkstal op dit punt. 

Mijn tweede onderwerp betreft de 
algemene rechtspositie van vrouwen 
in het onderwijs. Van de minister heb 
ik geen reactie gehoord op mijn 
opmerking in eerste termijn over de 
ontslagen van vrouwen in het weten-
schappelijk onderwijs. Waarom is in 
het rechtspositieregiement-TVC niets 
over het ontslagbeleid ten aanzien 
van en de voorkeurspositie van 
vrouwen gezegd? 

Ik krijg de indruk dat de minister dit 
zo'n beetje op zijn beloop laat, terwijl 
er in het wetenschappelijk onderwijs 
relatief echt weinig vrouwen zijn. 
Bovendien lopen deze vrouwen grote 
risico's gezien hun geringe diensttijd 
en hun lagere leeftijd dan die van 
mannen met vergelijkbare posities. 

De colleges van bestuur en de 
personeelsfunctionarissen verschuilen 
zich achter het nog niet gewijzigde 
ARAR. Op verzoek van de Kamer 
moet het ARAR echter worden 
gewijzigd. Minister Rietkerk heeft deze 
wens opgevolgd. 

Ik ben tevreden over de antwoorden 
van Staatssecretaris Ginjaar. Er is een 
inventarisatie van de werkgelegen-
heidssituatie van de vrouwen in het 
onderwijs. Hieruit blijkt dat de 
gemiddelde leeftijd van vrouwen in 
het onderwijs ongeveer 10 jaar lager 
is dan die van mannen, dat de 
gemiddelde verblijfsduur van vrouwe-
lijke onderwijsgevenden ongeveer de 
helft bedraagt van die van mannen en 
dat vrouwen vaker part-time werken. 
Er moet dus iets gebeuren als vervolg 
op die inventarisatie. Op dit punt wil 
ik dan ook mede namens de heer 
Willems een motie indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Groen-
man en Willems wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat de motie-Groen-
man (17 600-XV, nr. 32) geresulteerd 
heeft in voorstellen tot wijziging van 
het ARAR, welke ter advies zijn 
voorgelegd aan de Emancipatieraad; 

overwegende, dat afvloeiingsregelin-
gen in het onderwijs nadelig uitwerken 
voor vrouwen; 

verzoekt de regering: 
1. met inachtneming van de 

motie-Groenman beleidsmaatregelen 
te ontwikkelen om een onevenredig 
aantal ontslagen van vrouwen, 
werkzaam in het onderwijs, te voorko-
men; 

2. de Kamer vóór 1 april 1985 
daarvan in kennis te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 42(18 600-VIII). 

D 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil allereerst de bewinds-
lieden danken voor hun antwoorden. 
Van verschillende kanten is de 
samenhang met het herstelbeleid van 
het kabinet aan de orde gesteld. De 
minister heeft hierover gesproken. Op 
zich zelf bevatte zijn antwoord niet 
veel nieuws. Ik verneem in tweede 
termijn graag een reactie van de 
minister op het McKinsey-rapport dat 
ik in eerste termijn aan de orde heb 
gesteld. Bij dat rapport is ook het 
departement van Onderwijs en 
Wetenschappen betrokken. Het 
rapport bevat zeker een aantal 
interessante gegevens. 

De minister heeft gesproken over 
de lerarenopleidingen, in reactie op 
mijn opmerkingen daarover in eerste 
termijn. Wij wachten de discussie 
over het HBO-statuut met belangstel-
ling af. Wij rekenen er overigens op 
dat de minister uitgebreid ingaat op 
de problematiek. Zo mogelijk moet 
een aparte discussie over deze 
kwestie worden gevoerd met de 
minister. Het leggen van het accent 
op dit probleem heeft de minister, 
naar wij hopen, goed begrepen! 

Op het punt van de werkgelegenheid 
wil ik de volgende opmerkingen 
maken. Wij hebben kennis genomen 

van de intentie waarmee de minister 
het overleg in wil gaan en van de 
randvoorwaarden die hij daarbij stelt. 
Wij steunen de minister in dezen. Wij 
gaan ervan uit dat de minister het 
resultaat van dat overleg aan de 
Kamer bekend maakt. 

De opmerkingen over het meerjaren-
perspectief zijn mij duidelijk. Ik neem 
aan dat het nog steeds de intentie is 
van de minister om over zijn destijds 
gedane voorstellen met de organisa-
ties van gedachten te wisselen. Wij 
vernemen graag voor de zomer hoe 
de stand van zaken is. 

De minister heeft gezegd het 
ziekteverzuim serieus aan te willen 
pakken. Collega Konings heeft op dit 
punt een motie ingediend. Ik wil nu 
geen uitspraak doen over de inhoud 
van die motie. Wel willen wij in een 
brief aan de Kamer graag nader 
aangeduid zien, op welke wijze de 
serieuze aanpak vorm krijgt. Naar 
onze opvatting is een nadere aandui-
ding gewenst. Ik sluit mij kortheidshal-
ve aan bij de vragen van de heer 
Niessen over de Open Universiteit. 

Dan kom ik bij de studentenvoorzie-
ningen. Uit de stukken blijkt dat de 
studentenvoorzieningen met 5 
miljoen gulden worden gekort uit 
oogpunt van doelmatigheid. Verdere 
informatie ontbreekt ons op dit punt. 
Mijn fractie acht deze maatregel 
ongewenst en wil daarover dan ook 
een uitspraak van de Kamer. Dit kan 
niet per amendement geschieden, 
omdat een aantal andere voorzienin-
gen op dezelfde begrotingsposten 
betrekking heeft. In technisch opzicht 
is een amendement niet mogelijk en 
daarom overhandig ik u, mijnheer de 
Voorzitter, hierbij een motie. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Franssen, 
Den Ouden-Dekkers en Dees wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de in de begroting 
voorgestelde beperking van studen-
tenvoorzieningen niet gewenst is; 

constaterende, dat de beperking van 
de uitgaven voor de bureaus van de 
universiteiten en hogescholen 
volledig ongedaan is gemaakt; 

constaterende, dat onder de artikelen 
121 tot en met 132 middelen worden 
begroot onder meer ten behoeve van 
studentenvoorzieningen en de 
bureaus van de universiteiten en 
hogescholen; 
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Voorzitter 
verzoekt de regering f5 miljoen van de 
thans begrote gelden voor de bureaus 
van de universiteiten en hogescholen 
aan te wenden voor studentenvoorzie-
ningen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 43(18600-VIII). 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! 

Minister Deetman: Ik wil nog dit 
zeggen. Hetgeen in de motie nu wordt 
gesteld, betekent dat de rijksbijdrage 
voor de universiteiten moet zakken. In 
het kader van de TVC - dat is in de 
Kamer niet bestreden, in ieder geval 
niet door de VVD - heb ik destijds 
voorgesteld om die rijksbijdrage, 
afgezien van de TVC, op peil te 
houden. 

In de UCV over het wetenschapsbe-
leid van afgelopen maandag heb ik 
van de fractie van de VVD zelfs 
vernomen dat er misschien een 
versterking in de sfeer van onderzoek 
moet plaatsvinden. Er is al eerder een 
amendering geweest op dit punt. 
Vanwege het sterk maken voor en het 
op peil houden van de rijksbijdrage is 
die in de meerjarenraming nu onge-
daan gemaakt. Die techniek kan nu 
natuurlijk weer gevolgd worden. Het 
betekent dus dat de heer Franssen 
zegt dat de rijksbijdragen voor 
universiteiten en hogescholen omlaag 
gaan ten behoeve van de studenten-
voorziening. Dat is namelijk de kern 
van de motie. 

De heer Franssen (VVD): Ons is 
medegedeeld dat de verhouding in de 
posten 121 t/m 132 betrekking heeft 
op zowel de universiteitsbureaus als 
op de studentenvoorzieningen. 
Derhalve was het niet mogelijk bij 
amendement deze intentie tot uitdruk-
king te brengen. Daarom hebben wij 
deze motie ingediend. 

Minister Deetman: Maar er is helemaal 
geen aparte post universiteitsbureaus; 
er is een rijksbijdrage aan ieder der 
universiteiten. Daarbij laat ik nog 
buiten beschouwing de discussie die 
wij over de universiteitsbureaus in het 
kader van de TVC hebben gehad. 

De heer Franssen (VVD): De minister 
heeft in zijn stukken aangegeven dat 
hij ten aanzien van de studentenvoor-
zieningen de uitkeringen met f 5 min. 
wil korten; hij laat het verder helemaal 
aan de instellingen over. Dat achten 
wij ongewenst. Als het een kwestie 

van techniek is op welke wijze dat 
gestalte moet krijgen, is er te praten. 

Minister Deetman: Het is kwestie van 
techniek. De consequentie is verlaging 
van de rijksbijdrage. Dat beoogt u 
dus? 

De heer Franssen (VVD): Als de 
intentie, namelijk om de studenten-
voorzieningen niet te korten met f5 
min., daartoe leidt dan is dat inderdaad 
de conclusie. 

Minister Deetman: Dat betekent dus 
dat u ondanks de poging om de 
rijksbijdrage aan de instellingen in het 
kader ook van de TVC-exercitie 
constant te houden, de bijdrage wilt 
verlagen. Is dat de conclusie die u 
hieraan wilt verbinden? 

De heer Franssen (VVD): Het is een 
consequentie lijn, in navolging van de 
begroting van het vorige jaar. 

De heer Lansink (CDA): De minister is 
tegenwoordig sneller met het plegen 
van interrupties dan wij. Maar goed, 
dat betekent ook wat. Ik had de heer 
Franssen namelijk willen vragen 
waarom die motie niet vervangen kan 
worden door een wijzigingsvoorstel 
op de begroting. De heer Franssen 
kan nu wellicht zeggen of hij een 
amendement al dan niet wil indienen. 
Als de heer Franssen dat van plan is, 
wat doet hij dan met het wijzigings-
voorstel van de heer Niessen die ook 
op dezelfde post betrekking heeft? 

De heer Franssen (VVD): Ons is 
medegedeeld dat de enige mogelijk-
heid om onze wil tot uitdrukking te 
brengen, lag in deze motie. Als de 
conclusie zal luiden dat de enige weg 
is dat er een amendement op de 
begroting moet worden ingediend, 
dan zal dat gebeuren. Dat kan dan 
cumulatief werken ten opzichte van 
het voorstel van de heer Niessen. Dat 
zal het resultaat zijn van de stemming 
over de begroting. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wijd nog 
een enkel woord aan de beantwoor-
ding van Staatssecretaris mevrouw 
Ginjaar-Maas. In algemene zin zijn wij 
content met haar beantwoording. Op 
twee punten wil ik nader ingaan. 

Op het gebied van de huishoudsters 
heeft de staatssecretaris een argumen-
tatie naar voren gebracht - de heer 
Hermes en ik zijn daarop bij interruptie 
ingegaan - die wij niet deugdelijk 
achten, althans niet op dit moment. 
Om die reden houden wij vast aan 
ons voornemen om deze bezuiniging 
niet voor onze rekening te nemen. Er 
is daartoe inmiddels een amendement 
ingediend. 

Wij hebben de discussie over 
voorstellen voor ontwikkelingsmoge-
lijkheden van het beroepsonderwijs 
beluisterd. Wij komen daarop in het 
kader van de discussie over het 
resultaat van het open overleg-Wagner 
in februari nog terug. 

Een nadere aanduiding van het 
tijdstip waarop de lyceum-nota te 
verwachten is, ontvangen wij graag. 

Vervolgens maak ik nog een enkele 
opmerking over de financiële kant van 
de begroting. Ik heb een schriftelijk 
antwoord gekregen op mijn vraag 
over de uitgavenoverschrijding met 
betrekking tot de begroting 1983. Ik 
vraag de minister de Kamer na de 
begrotingsbehandeling daarover een 
uitgewerkter rapport te sturen, opdat 
duidelijk blijft waarop de uitgavenover-
schrijding betrekking heeft. Controle 
van de uitgaven is een belangrijk 
onderdeel van het werk van de 
Kamer. Wij willen die informatie 
glashelder op tafel hebben. 

Over de nota van wijzigingen merk 
ik het volgende op. De eerste termijn 
heeft een aantal denkbeelden opgele-
verd dat in nauwe samenwerking 
tussen CDA en VVD aan de minister is 
voorgelegd. In de nota van wijziging 
vinden wij daar veel van terug. 
Daarom betuigen wij onze instemming 
daarmee. Ik noem nog twee punten. 
Wij houden vast aan ons verlangen 
dat wij de schalen waarbinnen de 
schoolgelden voor niet-leerplichtigen 
worden geheven, zoals die in de nota 
retributiebeleid worden aangegeven, 
niet voor onze rekening wensen te 
nemen. 

Afhankelijk van de rek die daarin 
naar boven zit, willen wij onze 
houding bij de behandeling van de 
wetsvoorstellen bepalen. Wij zullen 
daarbij ook terugkomen op de eerder 
door ons gedane suggestie om de 
leningfaciliteit daarin te betrekken 
voor de verhoging van de collegegel-
den. 

De heer Konings (PvdA): Op grond 
van hetgeen collega Franssen nu zegt 
met betrekking tot de schoolgelden en 
de nadere standpuntbepaling bij de 
behandeling van de wetsontwerp kun 
je de begroting toch niet sluitend 
maken? Hij committeert zich op dit 
moment aan de begroting. 

De heer Franssen (VVD): Wij commit-
teren ons aan het totale bedrag. Wij 
willen alleen in het kader van de 
behandeling van de wetsvoorstellen 
de aspecten van het ontzien van de 
middengroepen aan de orde stellen, 
zonder de begroting in haar resultaat 
aan te tasten. 
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Franssen 

De heer Konings (PvdA): Begrijp ik 
goed dat u de stemming over de 
begroting wilt uitstellen tot dat 
moment? 

De heer Franssen (VVD): In het geheel 
niet. Wij committeren ons aan de 
uitkomst maar die uitkomst wordt 
verder uitgewerkt in wetgeving die 
aan de Kamer wordt voorgelegd. Dan 
kunnen wij verder discussiëren. 

Ik rond af. Met uitzondering van de 
discussie over een of twee kapiteins 
op een schip heeft deze begrotingsbe-
handeling niet veel nieuwe perspectie-
ven opgeleverd. Dat komt ook omdat 
ons veel te wachten staat aan nota's 
en wetgeving die aan de Kamer is 
gepresenteerd. 

Dat brengt mij tot slot bij enkele 
woorden over de wat luidruchtige 
interventie van de kant van de Partij 
van de Arbeid in dit debat. Enkele 
woorden maar, meer is tijdverspilling. 
De PvdA heeft kritiek, sterker, zij 
kraakt alles af. Met spanning hebben 
wij zitten wachten op het alternatief 
dat ons zou worden geboden. Tever-
geefs. De Partij van de Arbeid heeft, 
behalve de middenschool, geen 
alternatief. Dat is de aanblik van haar 
onderwijsetalage. Dat is ook het beeld 
van het inhoudsloze isolement. Dat is 
armoe. 

Vorig jaar zei collega Wallage: 'De 
minister heeft een aantal potjes 
gebroken. Het enige dat ik hem wil 
verzoeken is de rest van het meubilair 
heel te laten.' De regering, mijnheer , 
de Voorzitter, vervangt oude potjes 
door nieuwe. De Partij van de Arbeid 
komt daar niet aan toe. Haar inboedel 
vertoont het beeld van een huishouden 
van Jan Steen en het is maar zeer de 
vraag, of ons onderwijs en Kees en 
Postbus 51 daarop zitten te wachten. 

De heer Konings (PvdA): Collega 
Franssen zei toch dat hij niets nieuws 
had gehoord van de zijde van de 
bewindslieden? Of heb ik dat verkeerd 
begrepen? Hij is het in feite met mij 
eens. 

De heer Franssen (VVD): Er is heel 
veel nieuws aangekondigd. Het zijn 
alleen concrete wetsvoorstellen en 
nota's die wij in de loop van dit jaar 
kunnen bespreken. Wij krijgen het dan 
heel druk met elkaar. Wij zullen dan 
uitermate interessante discussies met 
u kunnen beleven. 

De heer Konings (PvdA): Wij horen al 
jaren dat er van alles komt maar er is 
dit jaar weer niets nieuws gekomen. Uw 
constatering was, dat u niets nieuws 
had gehoord en vervolgens hebt u 

naar de toekomst verwezen. Daarmee 
kun je iemand zoethouden maar geen 
onderwijs geven. En dat is het 
probleem op dit moment. 

De heer Franssen (VVD): U kwam het 
spreekgestoelte op met een dikke 
stapel nota's. Het is voor u jammer dat 
het maar concepten zijn, maar u leeft 
in de zekerheid dat er definitieve 
komen. 

De heer Konings (PvdA): Dat onder-
streept alleen maar dat er niets 
nieuws is gebeurd. Conceptnota's zijn 
niet voor ons. 

D 
De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoord. 

Ten aanzien van de meerhoofdige 
schoolleiding ben ik kort. Ik heb geen 
nieuwe argumenten gehoord. Het 
argument dat de WBO zich daartegen 
zou verzetten begrijp ik niet goed. Ik 
volsta met een verwijzing naar de 
opmerking die de heer Niessen over 
de VNG-brief en de WBO heeft 
gemaakt. Ik herhaal dat de wenselijk-
heid van een tweehoofdige schoollei-
ding niet aan ons ter beoordeling is. 
Het moet naar het oordeel van de 
VVD de vrijheid van werkgevers en 
werknemers zijn. 

De heer Van Leijenhorst heeft 
gezegd, dat hij mijn zorgen over de 
basischool kan begrijpen maar dat hij 
mijn pessimisme niet deelt. Hij heeft 
mij niet goed begrepen. Ik was niet 
pessimistisch maar probeerde 
realistisch te zijn. Ook de staatssecre-
taris zelf heeft gesproken over nieuwe 
regels die veel onzekerheid geven en 
over financiële randvoorwaar-
den,waarvan men alom denkt dat zij 
niet gunstig zijn. Wat denkt hij er 
trouwens zelf van? 

Ook heeft hij gezegd, dat de 
invoering niet sneller kan dan scholen 
het aankunnen. Hij heeft verklaard dat 
hij wat dat betreft een beleid wil 
voeren voor scholen met een relatieve 
achterstand. Ook de heer Hermes 
heeft zijn zorgen uitgesproken. 
Daarom gaat het nu precies. Ik wil niet 
de invoering van de basisschool 
stopzetten. Ik zou het trouwens ook 
niet kunnen. Ik zeg alleen dat men 
realistisch moet zijn, juist tegenover 
de mensen in het onderwijs. Zij 
hebben behoefte aan duidelijkheid, 
om vanuit een rustige situatie aan de 
vernieuwing te kunnen werken. 

Bestuurlijk zijn wi j natuurlijk veel te 
laat maar dat ligt niet alleen aan deze 
staatssecretaris. Dat is het hele proces 
van wetgeving. Wat de financiële kant 

betreft: Op zijn vroegst in februari zal 
de Kamer het regeringsstandpunt 
over Londo horen. Dat betekent, dat 
pas ergens in het voorjaar duidelijk 
zal worden, hoe de financiële kaarten 
er voor staan. De middelen zullen 
krap zijn; dat weten we nu al. Ik heb 
daarom voorgesteld, wat extra 
middelen toe te sluizen. 

Over de regionalisatie moet ik 
opmerken, dat het niet in strijd is met 
het regeerakkoord. Immers, dat 
spreekt over onderzoek en overleg. 

Wat de kosten beheer en bestuur 
betreft heb ik niet zozeer problemen 
met de inhoudelijke kant. Mijn 
probleem wordt veroorzaakt, doordat 
ik van oordeel ben, dat het bij de 
Londo-discussie als onderdeel vande 
programma's van eisen... 

De heer Hermes (CDA): Ik vind de 
uitleg van het regeerakkoord over de 
regionalisatie wat merkwaardig. 
Spreekt dat alleen maar over overleg 
en onderzoek? 

De heer Dijkstal (VVD): Neen, dat is 
het niet alleen. De heer Hermes moet 
de tekst even goed nalezen. Het 
regeerakkoord zegt niet, dat zonder 
overleg met de Kamer de regionalisatie 
als post op de begroting dit jaar voor 
het eerst kan worden opgevoerd. 

De heer Hermes (CDA): Dat kan met 
geen enkele beslissing van het 
regeerakkoord. Die moeten allemaal 
via de Kamer lopen. 

De heer Dijkstal (VVD): Er staat: 
onderzoek. U moet het nog maar even 
nalezen. 

De heer Hermes (CDA): Er is wel 
degelijk iets besloten. 

De heer Dijkstal (VVD): Dan verschillen 
we over de exegese. 

Mijnheer de Voorzitter! Over dat 
punt van de kosten van beheer en 
bestuur heb ik een motie bij u inge-
diend. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Dijkstal 
en Franssen wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de kosten van 
beheer en bestuur deel uitmaken van 
de programma's van eisen, vastgelegd 
in artikel 80 van de Wet op het 
Basisonderwijs; 

overwegende, dat de invulling van de 
programma's van eisen nog niet 
bekend is; 
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Voorzitter 

constaterende, dat zowel onder de 
artikelen 51 en 52 middelen worden 
begroot zowel ten behoeve van de 
invoering van de basisschool als ten 
behoeve van de kosten van beheer en 
bestuur; 

van oordeel, dat daarmee ten onrechte 
op de vaststelling van de programma's 
van eisen wordt vooruitgelopen; 

van oordeel, dat voor de invoering 
van de basisschool meer financiële 
middelen noodzakelijk zijn; 

verzoekt de regering: 
a. 2,1 miljoen voor de kosten van 

beheer en bestuur onder artikel 51 
aan te wenden voor de invoering van 
de basisschool; 

b. 4,4 miljoen voor de kosten van 
beheer en bestuur onder artikel 52 
aan te wenden voor de invoering van 
de basisschool, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 44(18600-VIII). 

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou graag een toelichting 
op die motie krijgen, maar misschien 
komt die nog. 

De heer Dijkstal (VVD): Ik heb die 
toelichting al gegeven. Zij staat 
trouwens ook in de motie. Mijn 
probleem is, dat het nu opnemen van 
een bedrag in de begroting voor de 
kosten van beheer en bestuur vooruit-
loopt op een al toegezegde discussie 
over het totaalprogramma van eisen. 
Ik beoog met de motie het geld onder 
de algemene post basisschool te 
houden. Wij zullen daarna in de 
Kamer over de programma's van 
eisen praten. Ik sluit helemaal niet uit, 
dat wij bij die discussie tot een 
bepaalde toedeling van gelden voor 
kosten van beheer en bestuur komen. 
Ik zie niet in, waarom we op één klein 
onderdeel van dat programma van 
eisen nu al vooruit zouden moeten 
lopen. Ik vind dat niet correct. 

De heer Hermes (CDA): Er zijn twee 
mogelijkheden: öf de heer Dijkstal 
denkt aan extra geld voor het basison-
derwijs, óf hij vindt, dat niet vooruit-
gelopen kan worden op de discussie 
rondom Londo en dat het derhalve 
moeilijk is het bedrag vast te stellen. 
Ik kan mij een dergelijke gedachten-
gang wel voorstellen, want ik heb 
vandaag ook een paar keer gezegd, 
dat wij niet, voordat iets is behandeld. 

erop vooruit moeten lopen. Is hij dan 
bereid dat geld te reserveren, want 
we moeten straks wel de wet uitvoe-
ren? 

De heer Dijkstal (VVD): Daarom komt 
het ook terecht op de post basisschool. 

De heer Hermes (CDA): Betekent dat 
een reservering daar? 

De heer Dijkstal (VVD): Ja, zodat we 
ruimte hebben om nog met elkaar 
overleg daarover te voeren. 

De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik de heer Dijkstal 
vragen, hoe serieus die motie eigenlijk 
is? Hij haalt het binnen het basison-
derwijs weg; het is dus een sigaar uit 
eigen doos. 

De heer Dijkstal (VVD): Neen, het is 
een aparte begrotingspost. 

De heer Konings (PvdA): Waarom 
dient hij dan geen amendement in? 

De heer Dijkstal (VVD): Waar het om 
gaat is, dat ik niet wi l , dat bij deze 
begrotingsbehandeling vandaag 
vooruit wordt gelopen op een discussie 
door nu al bij voorbaat f6,9 miljoen te 
reserveren voor kosten van beheer en 
bestuur. Ik kan mij ook niet voorstellen, 
dat de heer Konings dat wi l , want hoe 
serieus praten we dan straks over het 
totale programma? 

De heer Konings (PvdA): Ik blijf bij de 
techniek. Waarom wordt een motie en 
niet een amendement ingediend? 

De Voorzitter: Daarover is zoeven bij 
de motie-Franssen ook een opmerking 
gemaakt. Ik heb mij er eerst over 
verbaasd, maar ik heb mij voorshands 
ervan laten overtuigen, dat de 
specificatie niet zo snel kan worden 
gegeven. Dat vind ik eerlijk gezegd 
wel merkwaardig, maar dat is dan zo. 
Het is één verzamelpost. Er wordt nu 
een wens over de verdeling geuit, 
terwijl die onderverdeling niet uit de 
stukken blijkt. 

De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn derde punt betreft de 
verhoging van het onderwijsvoor-
rangsbeleid. Ik meen, dat wij ook op 
dit punt niet vooruit moeten lopen op 
de discussie, die deze Kamer nog 
moet voeren. Daarom stel ik voor om 
het bedrag, dat als verhoging is 
toegevoegd, te gebruiken - het zal 
een incidenteel gebruik zijn - voor de 
invoering van de basisschool. Dat is 
een kwestie van het stellen van 
prioriteiten. 

De heer Hermes (CDA): Houdt dit iets 
soortgelijks in als zoeven met betrek-

king tot de kosten van beheer en 
bestuur gebeurde? Ook technisch? 

De heer Dijkstal (VVD): Neen, niet 
technisch. 

De heer Hermes (CDA): U wilt het dus 
reserveren, totdat de discussie achter 
de rug is? 

De heer Dijkstal (VVD): Ik wil het voor 
dat ene jaar voor de basisschool 
gebruiken. Ik wijs op de door mij 
ingediende motie over het onderwijs-
voorrangsbeleid. Verder moet het 
wetsontwerp inzake het onderwijs-
voorrangsbeleid nog worden behan-
deld. Daarop moet niet vooruitgelopen 
worden. 

De heer Hermes (CDA): Dat begrijp ik. 
Ik kan mij voorstellen, dat men niet op 
besluitvorm ing wil vooruitlopen. Wil 
de heer Dijkstal dat geld intussen 
gaan besteden aan de basisschool en 
het vervolgens weer afnemen? 

De heer Dijkstal (VVD): Ik heb een nog 
beter voorstel, en dat vindt men in 
mijn motie. Ik denk, dat het hard 
nodig is, dat wij fundamenteel anders 
gaan nadenken over het bestrijden 
van onderwijsachterstanden. Het is 
zeer teleurstellend, dat de staatssecre-
taris hierop niet is ingegaan, behalve 
dan in algemene zin. Ik heb een reeks 
van nogal fundamentele bezwaren 
naar voren gebracht, bezwaren die 
alom kunnen worden gehoord. Ik 
verzoek de bewindslieden over de 10 
jaar geleden ingezette koers na te 
denken en die koers te veranderen. Ais 
de regering het niet wil dan hoop ik 
van harte, dat de Kamer die stap zal 
zetten. Er moet anders worden 
nagedacht over het inzetten van 
middelen ter bestrijding van onderwijs-
achterstanden. 

De heer Konings (PvdA): Uw collega 
Franssen - en ook mijn collega - liet 
zich zoeven in positieve zin uit over 
mijn motie inzake het niet vooruitlopen 
op komende wetgeving. Bent u 
hiermee niet bezig? Anticipeert u niets 
op iets, wat er nog niet is? 

De heer Dijkstal (VVD): U refereert 
aan de motie inzake onderwijsachter-
stand? Het is nog erger dan dat. In de 
formatieregeling, de algemene 
maatregel van bestuur en de school-
score is het oude systeem ingevoerd. 
Wij hadden de tijd niet om die 
discussie nog tijdig voor 1 augustus 
1985 te voeren. Hadden wij het maar 
een jaar eerder gedaan. Die mogelijk-
heid was er echter niet. Wij moeten in 
ieder geval nu de discussie aangaan. 
Wij moeten niet wachten op de 
evaluatie over drie jaar, en dan 
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Dijkstal 
vragen hoe de schoolscore heeft 
uitgepakt. 

Ten slotte wil ik nog enkele opmer-
kingen maken over leerdoeleinden en 
testen. De staatssecretaris zegt ook 
dat de leerdoeleinden van de basis-
school bij het voortgezet onderwijs 
moeten aansluiten. Ik ben het daarmee 
eens. Wat verschilt er dan nog? Er 
mag toch ook met toetsen in het 
onderwijs worden gewerkt om na te 
gaan, of de leerdoeleinden worden 
bereikt? Ik neem toch aan, dat ook de 
inspectie daarop een oogje mag 
houden. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat het ontslagbeleid ten 
aanzien van vrouwen betreft, sluit ik 
mij aan bij de opmerkingen van 
mevrouw Groenman. Ik verwacht wel 
iets van de redelijk positieve instelling 
van de staatssecretaris op dit punt, en 
ik wacht met belangstelling de nadere 
rapportage van haar af. 

Ik vind, dat mijn vragen over het 
leerlingwezen wel erg mager zijn 
beantwoord. Ik had gevraagd om een 
voorkeursbehandeling van jonge 
migranten vanwege de gigantische 
werkloosheid, die juist voor deze 
groep buitengewoon fnuikend is. 
Hierop is niet ingegaan. Waarom is 
dat niet gebeu. J? Ik vind, dat voor 
deze groep een actief beleid van de 
staatssecretaris gevraagd mag 
worden. 

Hetzelfde geldt voor de voorkeurs-
behandeling van vrouwen in het 
leerlingwezen. Hierover heeft de 
staatssecretaris wel gesproken. Zij 
verwees in feite naar de sociale 
partners. Wat doet zij dan zelf? Ik 
vind, dat wij er ons niet vanaf kunnen 
maken door te zeggen, dat het een 
zaak van de sociale partners is. In het 
kader van het voorkeursbeleid van 
Onderwijs en Wetenschappen ten 
aanzien van vrouwen en meisjes dient 
de overheid een stimulerende en 
initiërende rol te spelen. 

Ter zake van de ontwikkeling van 
het eigen taal- en cultuuronderwijs 
voor migranten verwijst de regering 
in haar schriftelijk antwoord naar de 
notitie, die wij daarover gisteren 
hebben ontvangen. Het is treurig, dat 
in de eerste zin al wordt gezegd, dat 
dit onderwijs budgettair neutraal 
moet zijn. Alle knelpunten, waarvan 
wij er in eerste termijn een paar 
hebben genoemd, blijven gelden als 
men het alleen als keuzevak invoert 
en dergelijke. Onze zorgen over de 
kansen van het ETC-onderwijs zijn 
met die notitie bepaald niet weggeno-
men. 
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Het management-denken van deze 
bewindslieden is werkelijk onthullend. 
De meerhoofdige leiding hoeft niet, 
want de schoolbesturen moeten maar 
kiezen. Dat is erg liberaal, maar men 
moet het beleid eens bekijken, dat 
ertoe leidt dat de vrouwen nauwelijks 
kansen krijgen om in de directiefunctie 
voor de basisschool te komen. De 
cijfers spreken voor zich zelf; in 10 
van de 400 gevallen zijn vrouwen 
benoemd en in 390 dus mannen. De 
vrouwen zullen dus niet aan de race 
kunnen meedoen. Dit is volstrekt in 
strijd met het voorkeursbeleid dat de 
bewindslieden zeggen te voeren en 
met het emancipatiebeleid dat de 
regering zegt te voeren. 

Ik heb ook gevraagd wat het 
overleg met mevrouw Kappeyne van 
de Coppello op dit punt heeft opgele-
verd. in de UCV over het emancipatie-
beleid is uitdrukkelijk dit overleg door 
de bewindsvrouw toegezegd. Ik heb 
er geen reactie op vernomen. Het zou 
deze bewindslieden niet moeten 
verwonderen, dat het vrouwelijke deel 
van de fractie van het CDA haar 
argumenten ook niet kan delen. 

D 
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Vanochtend hebben wij in 
een andere ruimte in dit gebouw een 
interessante en vrij diepgaande 
discussie gevoerd over de Nota 
onderwijsretributies, waarbij van 
diverse kanten kritische opmerkingen 
zijn gemaakt over tal van onderdelen 
van de nota en ook over de zogeheten 
15%-norm die tot een aantal aanduidin-
gen van te heffen retributies in de 
verschillende schooltypes leidde. Wie 
schetst onze verbijstering - misschien 
zijn wij heel naïef - dat er vanmiddag 
een nota van wijziging ligt, waarin 
exact al deze bedragen keurig voor de 
begroting voor 1985 en verder zijn 
ingevuld. Sterker nog: als ik het goed 
zie, dan is er zelfs een belangrijk 
verschil opgetreden. 

De heer Lansink (CDA): Niet voor de 
begroting voor 1985. Welk bedrag wilt 
u noemen? 

De heer Ernsting (CPN): Ik zie hier 
staan: verhoging collegeld weten-
schappelijk onderwijs tot f 1250. 

De heer Lansink (CDA): Dat staat niet 
in de retributienota. 

De heer Ernsting (CPN): Wat staat er 
niet in? 

De heer Lansink (CDA): Een bedrag 
van f1250. De retributie was f 1600. 

De heer Ernsting (CPN): U kunt niet 
goed lezen. Er staat: tot f 1250, 
respectievelijk f 1604. 
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De heer Lansink (CDA): Dat slaat op 
de achterste tabel en geldt pas, als er 
een wettelijke regeling is. 

De heer Ernsting (CPN): Goed, maar 
dan staat hierin toch de lijn van de 
retributienota genoemd. Het staat er 
nota bene boven. 

De heer Lansink (CDA): U had het 
over de begroting voor 1985. Dinsdag 
heb ik gezegd: verhoging collegelden: 
akkoord, met het zicht op, maar voor 
de begroting voor 1985 zijn het niet de 
bedragen van de retributienota. 

De heer Ernsting (CPN): De eerste 
stap wordt gezet en dat terwijl wij de 
afgelopen maanden hebben gediscus-
sieerd over de nieuwe studiefinancie-
ring. Daarover hebben wij afgelopen 
dinsdag geïnterrumpeerd. U zegt: wij 
moeten opschieten; het is alleen maar 
techniek. Ik ken het hele verhaal, maar 
ik constateer hier dan vandaag dat 
met deze nota van wijziging de eerste 
stappen op weg naar de uitvoering 
van de retributienota worden gezet. 

De heer Lansink (CDA): Het is niet 
juist dat voor de bedragen voor 1985 
gelden de bedragen van de retributie-
nota. 

De heer Ernsting (CPN): Deze komen 
dan in de daaropvolgende jaren tot 
invulling. De verlaging van de inko-
mensgrens voor de maximum 
schoolgeldheffing tot f45.000 is niet 
voor 1985 maar voor volgende jaren. 
Dit gaat nog heel verder dan de 
retributienota. In de oude situatie was 
het schoolgeld voorde inkomensgrens 
van f 45.000, f 430. In de retributienota 
nieuw tarief wordt het f 550. Als dat 
het maximum wordt, kan ik niet 
anders dan concluderen dat het de 
bedoeling is dat het f 772 wordt. 

De heer Franssen (VVD): Als de heer 
Ernsting onze interventie in tweede 
termijn heeft gehoord.... 

De heer Ernsting (CPN): Ik heb de 
interventie van de heer Franssen 
prima gehoord, maar er is wel een 
nota van wijziging ten aanzien van de 
begroting. 

De heer Franssen (VVD): Precies en 
op dat punt heb ik duidelijk gezegd, 
dat daarin wijziging moet komen, wil 
de fractie van de VVD akkoord kunnen 
gaan. 

De heer Ernsting (CPN): Ik heb hoge 
verwachtingen van u. 

Ik kom nog even terug op de 
schriftelijke beantwoording in verband 
met onze opmerkingen over raciale 
vooroordelen in schoolboeken. Het 
desbetreffende onderzoek is ver-
traagd; het eindrapport zal begin 1985 
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gereed zijn. Wij betreuren dit zeer. De 
toezegging, dat gegevens onder de 
aandacht worden gebracht van SLO 
en educatieve uitgeverijen, was echter 
niet beperkt tot de resultaten van dit 
onderzoek. 

Uit de debatten blijkt dat het ook 
ging om de toen al beschikbare 
gegevens. Ik heb toen geciteerd uit de 
publikatie 'Racisme in schoolboeken'. 
Er zijn middelen gereserveerd om een 
vervolgonderzoek te financieren. Dat 
is een goede zaak omdat het lopende 
onderzoek handelt over het voortgezet 
onderwijs en het ontwikkelen van 
nieuw lesmateriaal, terwijl het naar 
ons oordeel ook moet gaan om 
bestaand materiaal en het basisonder-
wijs. Het vervolgonderzoek kan 
daarop zijn gericht. 

Uit de opmerkingen van Staatssecre-
taris Ginjaar over de meerhoofdige 
schoolleiding maak ik op dat, als het 
gaat om de keuze tussen een half ei 
en een lege dop, zij kennelijk kiest 
voor de lege dop in de hoop dat deze 
ooit eens vanzelf zal vollopen. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Zó is er 's morgens een 
mondeling overleg over een notitie 
over het retributiebeleid en zó krijg je 
's middags de rekening gepresenteerd 
in de vorm van een nota van wijziging, 
waarbij vooruit wordt gelopen op de 
verdere discussie over de studiefinan-
ciering. Het is een hopeloze gang van 
zaken. 

Een schriftelijk antwoord heb ik 
gekregen op mijn vragen over de 
'papieren leerlingen' en de daarmee 
samenhangende fraude op scholen. 
Het antwoord heeft mij om twee 
redenen zeer verbaasd. In de eerste 
plaats is er de ernst van deze zaak. Als 
er voor f 5,6 miljoen terug te vorderen 
is over 1984 omdat er in een aantal 
gevallen fraude is geconstateerd, is 
dat niet niks. Als er echt sprake is van 
fraude, vraag ik mij af, wat de conse-
quenties voor betrokkenen zijn. Ik 
pleit niet voor een reeks van strafrech-
telijke maatregelen maar ik merk toch 
op dat het kabinet in het antwoord 
zelf spreekt over 'fraude'. 

In de tweede plaats merk ik op dat 
het vorige jaar een CDA/VVD-amende-
ment werd aangenomen, waarbij men 
ervan uitging dat door intensievere 
controle f24 miljoen bezuinigd zou 
kunnen worden. Dat is, zo blijkt uit dit 
antwoord, niet het geval. Men zou 
kunnen zeggen, dat het onderwijs de 
begroting-1984 voor f 5,6 miljoen 
getild heeft maar dat VVD en CDA de 

begroting voor f 18,4 miljoen lichter 
hebben gemaakt. Ik vraag met nadruk 
om meer helderheid op deze punten. 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoorden. Ik constateer 
dat het tot nu toe gevoerde debat met 
een vrij rimpelloze vijver vergeleken 
kan worden. Ik heb nog twee minuten 
om daar een paar steentjes in te 
gooien. 

De minister heeft een aantal malen 
gesproken over spanningsvelden in 
het onderwijs, behalve in de gevallen 
waar ik dit gesignaleerd heb, in 
verband met de voorgenomen 
wijziging van artikel 23 van de 
Grondwet wat betreft planning en 
spreiding van onderwijsvoorzienin-
gen, opvoering van kwaliteits- en 
deugdelijkheidseisen, het over-eman-
ciperen enz. Naar ik meen zou de 
minister hierop best nog eens kunnen 
reageren zonder dat hij daarmee nu 
direct het risico zou lopen, een 
nieuwe schoolstrijd te ontketenen. 

De heer Van Leijenhorst hebben wij , 
in lijn hiermee, gevraagd, of hij 
concrete problemen die zich voordoen 
in de spanning tussen centrale 
regelgeving en decentrale c.q. 
provinciale uitvoering van normen 
inzake de opheffing van basisscholen, 
onder ogen wil zien. Ook van hem 
hopen wij nog op een reactie. 

Op een aantal vragen over knelpun-
ten in het voortgezet onderwijs 
hebben wi j helaas mondeling noch 
schriftelijk een antwoord gekregen. Ik 
denk hierbij aan vragen over het 
betrekken van vormingsinstituten bij 
cursussen voor jeugdige werklozen en 
over de opvang van randgroepjonge-
ren. Voorts hebben wi j geïnformeerd 
of gestreefd gaat worden naar een 
evenwichtige samenstelling van het 
nieuwe overlegorgaan dat gevormd 
zal worden als gevolg van de integratie 
van het VOWJ en de OVO, zulks ter 
vermijding van een verhouding als 
die tussen Klein Duimpje en de grote 
reus. 

Ten slotte breng ik de regering mijn 
dringende verzoek in herinnering, 
eens na te gaan op welke wijze het 
Departement van Onderwijs en 
Wetenschappen een bijdrage zou 
kunnen leveren, met name in het 
voortgezet onderwijs, aan het in 
versnelling gebrachte kabinetsbeleid 
met betrekking tot de bestrijding van 
de criminaliteit. 

De vergadering wordt van 18.49 uur 
tot 20.20 uur geschorst. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Konings sprak 
over de herbezetting in verband met 
de arbeidsduurverkorting. In dat 
verband sprak hij over verdoezelen. 
Men kan veel zeggen, maar niet dat ik 
iets verdoezeld zou hebben. Alle 
feiten van A tot en met Z zijn door mij 
in de afgelopen jaren en weken 
genoemd. De feiten zijn zoals ze zijn; 
daar heb ik nooit enig misverstand 
over laten bestaan. Wij moeten in dit 
verband goed in het oog houden dat 
er overleg is geweest tussen de 
Minister van Binnenlandse Zaken, die 
verantwoordelijk is voor het gecoördi-
neerd arbeidsvoorwaardenbeleid bij 
de overheid, en de ambtenarencentra-
les, waarbij de onderwijsvakorganisa-
ties en -bonden zijn aangesloten. 

In 1983 en dit jaar is een akkoord 
gesloten, waarin niet werd uitgegaan 
van 100% herbezetting. Het kabinet is 
de onderhandelingen dit jaar met 
100% herbezetting ingegaan. Ik ging 
uit van de veronderstelling dat men 
werk boven inkomen zou stellen. Na 
veel trekken van de kant van het 
kabinet was het uiteindelijk effect dat 
het gemiddeld 75% werd. Aanvankelijk 
lag er zelfs nog een lager bod van de 
kant van de ambtenarencentrales. 

De onderwijsvakorganisaties zijn 
hieraan, op welke wijze dan ook, 
natuurlijk gecommitteerd, want ik heb 
niet begrepen dat zij zich er op een of 
andere manier krachtig tegen hebben 
verzet. Integendeel, het akkoord ligt 
er. Als men zegt dat de 75% gemid-
delde herbezetting niet toereikend is, 
dan moet men daarbij in ogenschouw 
nemen welk akkoord is gesloten 
tussen collega Rietkerk en de ambte-
narencentrales. 

Gegeven dit feit, is mijn invalshoek 
om er nadrukkelijk aan vast te houden 
dat de arbeidsduurverkorting in de 
sfeer van het onderzoek en het 
onderwijs geven niet zodanig kan 
worden ingevuld dat óf de klassen 
moeten worden vergroot, óf het aanbod 
van onderwijs moet worden aangetast. 
Daarbij komt de vraag om de hoek of 
dit bij 87,5% herbezetting kan worden 
voorkomen. Het antwoord is positief. 

Wat het aantal arbeidsplaatsen 
betreft, is er naar mijn mening sprake 
van een misverstand. Ten gevolge 
van de 87,5% herbezetting wordt aan 
de onderwijsbegroting een bedrag 
van 400 min. toegevoegd, waardoor 
- en de wijze waarop de arbeidstijd-
verkorting zal worden ingevuld is nog 
een punt van overleg tussen de 
bonden en mij - ongeveer 5000 
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volledige banen extra in het onderwijs 
ter beschikking komen. Daarom kan ik 
het niet met de heer Konings eens zijn 
dat in feite arbeidsplaatsen verloren 
gaan. 

De heer Konings (PvdA): Bij een 
herbezetting van 87,5% gaat altijd 
arbeid verloren. Bij 100% herbezetting 
waren alle open plaatsen opgevuld. 
Kan de minister aangeven hoeveel 
middelen hij binnen die 87,5% 
beschikbaar heeft en wat hij nodig 
heeft voor 100% herbezetting als het 
alleen gaat om het onderwijzend 
personeel? 

Minister Deetman: Op dit moment 
kan ik dat niet mededelen, want ik heb 
de cijfers niet paraat. Ik kan het nog 
wel op een of andere manier aan de 
geachte afgevaardigde laten weten. 
De 87,5% correspondeert met onge-
veer 400 min. voor het onderwijs en 
het onderzoek bij elkaar. Dat wordt 
aan de begroting toegevoegd. De 
invulling zal zodanig geschieden dat 
noch de klassen behoeven te worden 
vergroot - dat is voor mij namelijk 
niet aanvaardbaar - noch het onder-
wijsaanbod behoeft te worden 
aangetast. Door deze invulling 
worden zo'n 5000 volledige banen 
aan het onderwijs toegevoegd. Dat is 
de feitelijke situatie. 

De heer Franssen (VVD): Ik ben 
erkentelijk voor de randvoorwaarden 
die de minister stelt. Ik zou echter 
graag nader vernemen het bedrag dat 
beschikbaar is. 

Minister Deetman: Dat heb ik zojuist 
gezegd. 

De heer Franssen (VVD): In hoeverre 
zijn in het voorstel of in uw gedachten 
de inverdieneffecten meegerekend? 

Minister Deetman: Bij het totaal van 
de herbezetting, bij de financiering 
ervan, kan natuurlijk geen rekening 
worden gehouden met inverdieneffec-
ten. Dat doet het kabinet in het geheel 
niet. De herbezetting is namelijk een 
structurele zaak. Het kabinet heeft 
besloten tot een herbezetting voor 
Onderwijs van 85%, plus 2,5%. 
Waarom die 2,5% erbij? Dat is heel 
simpel. Ook in de tijden dat wij niet 
over werkloosheid in het onderwijs 
spraken, hebben wij op de onderwijs-
begroting een post voor wachtgeld 
gehad. Er is gezegd dat het niet 
onverantwoord was daaraan 2,5% toe 
te voegen en dat dit structureel wel 
zou gaan. Voor de rest kan men 
echter geen rekening houden met 
inverdieneffecten. Inverdieneffecten 

zijn namelijk naar het eigen karakter 
ervan al incidenteel, niet structureel. 

De Voorzitter: Mag ik even een 
opmerking van orde maken? Heeft de 
heer Franssen in zijn tweede termijn 
over arbeidsplaatsen gesproken? 

De heer Franssen (VVD): Ja. 

De Voorzitter: Dat was ik dan vergeten. 

De heer Franssen (VVD): Daarom 
neem ik de vrijheid om er nu op terug 
te komen. Laat ik het anders stellen. Is 
dat dan ook het exacte onderscheid, 
waardoor er bij de WPO-projecten wel 
inverdieneffecten zijn meegerekend? 

Minister Deetman: Daarom is het een 
project voor twee jaar. Daarom is het 
aantal zodanig dat de instroom in het 
onderwijs altijd meer is dan die 8.000 
arbeidsplaatsen die voor die twee jaar 
worden gecreëerd. Dan kunnen 
namelijk degenen die in beginsel erbij 
zijn betrokken, macro gezien, altijd 
weer aan een baan komen. Daarom is 
het ook geen structurele zaak. 

De heer Konings (PvdA): Ik wil nog 
terugkomen op die 5000 arbeidsplaat-
sen. In beginsel zijn het wel andere 
mensen die die plaatsen invullen, 
maar die plaatsen zijn ontstaan omdat 
de zittende mensen zijn opgeschoven. 
Het gaat mij erom dat die imvulling 
niet 100% is. Het hadden er meer dan 
5000 moeten zijn. Al die mensen zijn 
opgeschoven, namelijk een kwartier 
per individu. Die plaatsen worden 
voor 87,5% herbezet. Het zijn geen 
nieuwe middelen. Het zijn middelen 
die de mensen zelf ter beschikking 
hebben gesteld. 

Minister Deetman: Die middelen zijn 
ter beschikking gesteld via de inleve-
ring van de prijscompensatie. Dat 
doet er niet toe. In het onderwijs 
komen er 5.000 banen bij. Dat is het 
kernpunt. De invulling zal zodanig 
geschieden dat de klassen niet 
worden vergroot en dat het onderwijs-
aanbod niet wordt aangetast. Dat is 
essentieel. Meer kan ik er niet van 
zeggen. Hetzelfde geldt voor het 
onderzoekaanbod. In dit verband wil 
ik ingaan op de vraag van de heer 
Franssen. Hij heeft gevraagd of ik, 
indien ik tot definitieve voorstellen 
ben gekomen over de arbeidsduurver-
korting, deze aan de Kamer ter kennis 
wil brengen. Dit zal uiteraard geschie-
den. 

Er is verder gesproken over het 
ziekteverzuim. Zowel de heer Konings 
als de heer Franssen hebben daarover 
gesproken. 

De heer Konings (PvdA): Ik heb toch 
nog een laatste vraag op dat punt. 
100% herbezetting voor onderwijsge-
venden. Dat garandeert u, naar ik 
intussen heb begrepen. 

Minister Deetman: Nee. Ik heb 
gezegd: de klassen zullen niet worden 
vergroot en het onderwijs- en onder-
zoekaanbod zullen niet worden 
aangetast. 

De heer Konings (PvdA): Dat heeft 
betrekking op het onderwijzend 
personeel. Wat betekent dit echter 
voor de arbeidstijdverkorting of 
herbezetting bij overige categorieën? 
Heeft u daar al zicht op? 

Minister Deetman: Op dit moment 
kan ik daar geen nadere informatie 
over geven. Wij staan namelijk voor 
de invulling ervan. Als de heer 
Konings zegt dat het voor de onder-
wijsgevenden is, is mijn formulering 
een zeer precieze: de klassen zullen 
niet worden vergroot en het onderwijs-
en onderzoekaanbod zullen niet 
worden aangetast. Met die 87,5% 
moet dat mogelijk zijn. Ik moet echter 
de heer Konings ook voorhouden 
mijn eerste opmerking in het algemeen 
over het centraal akkoord en de 
afspraken. 

De heer Konings (PvdA): Wij lezen dat 
nog in een brief, naar ik heb begrepen. 

Minister Deetman: Wanneer ik met de 
bonden overleg heb gehad en 
wanneer wij komen tot definitieve 
maatregelen, zal ik de Kamer daarover 
informeren. Over de beste methodiek 
van invulling in de sfeer van onderwijs 
en onderzoek heb ik vandaag niet al te 
concrete gedachten, hoe vrijblijvend 
dan ook, op tafel willen leggen. Wat 
de methodiek betreft zijn allerlei 
varianten denkbaar. Daarover zal nog 
overleg worden gevoerd. 

Ik kom dan toch nog op de motie 
over de wachtgelden. Die was mij 
bijna ontschoten, maar door de 
interruptie van de heer Konings wordt 
ik er toch op geattendeerd. In het licht 
van hetgeen ik zojuist heb gezegd, 
zou ik de Kamer aanvaarding van 
deze motie willen ontraden. 

Ik kom vervolgens bij de kwestie 
van het ziekteverzuim. De heer 
Franssen heeft mij gevraagd over de 
problematiek een brief aan de Kamer 
te sturen naar aanleiding van het 
cijfermateriaal dat er is, de kantteke-
ningen die je erbij zou kunnen 
plaatsen en naar aanleiding van 
hetgeen je wel of niet zou kunnen 
doen. 
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Daartoe ben ik bereid, want ik denk 
dat er best een aantal opmerkingen te 
maken is over de cijfers die her en der 
de ronde doen. Als ik er nu opmerkin-
gen over zou maken, zou ik al snel in 
een zeer gedetailleerde beschouwing 
terechtkomen. Daarop heb ik ook in 
eerste termijn niet willen aansturen. 
Het is een goede procedure, dit punt 
in een brief aan de orde te stellen. Ik 
zal dat dan ook doen. 

Met betrekking tot de Arbo-wet is 
onder anderen door de heer Konings 
gezegd dat deze versneld zou moeten 
worden ingevoerd. Hij heeft er zelfs 
een motie over ingediend. In de 
Arbo-wet staat dat moet worden 
bezien, hoe de wet in de onderwijssec-
tor moet worden toegepast voor 
leerlingen en personeel. Daarbij is 
overleg met de Arbo-raad voorge-
schreven. In dit verband wijs ik ook op 
antwoord 210 uit het verslag. Ik 
herhaal wat ik in eerste termijn over 
deze wet heb gezegd. 

Met betrekking tot deze wet zijn er 
in de sfeer van het onderwijs allereerst 
vragen over het hoe van de wet. 
Tegen deze achtergrond wijs ik erop 
dat er in de begroting een prioriteit is 
gesteld van experimenteel f 1 miljoen 
voor de bedrijfsgezondheidsdiensten. 
Hoe dat zal uitpakken weet ik niet. Ik 
weet ook niet wat het op termijn voor 
het beleid zal betekenen. Ik wi l 
hieraan geen enkele conclusie 
verbinden. 

Ik moet echter ook een ander punt 
noemen. Aan de Arbo-wet zijn heel 
wat kosten verbonden. Wanneer er 
voor het onderwijs een eigen algeme-
ne maatregel van bestuur moet 
komen, kun je natuurlijk allerlei 
wensen en verlangens op een rij 
zetten. Je moet daarbij echter ook 
naar het kostenaspect kijken. Wanneer 
je de zaak niet doordacht aanpakt, 
kunnen de kosten onaanvaardbaar 
zijn, zodat de uitvoering per saldo niet 
te realiseren is. Wanneer dan ook 
wordt gezegd dat de Arbo-wet in de 
sfeer van het onderwijs zo snel 
mogelijk moet worden ingevoerd, dan 
betekent dit dat ik vind dat men veel 
te hard van stapel loopt. Gelet op 
hetgeen reeds in gang is gezet, lijkt 
mij dat ik aanvaarding van de desbe-
treffende motie van de heer Konings 
moet ontraden. 

Het volgende punt betreft het 
leerlingwezen. Ik zal alleen het 
financiële punt bespreken, want het 
inhoudelijke punt zal straks door 
mevrouw Ginjaar worden behandeld. 
Ik ben er zeer erkentelijk voor dat de 
heer Konings wil meehelpen met 

denken. Hij heeft gezegd dat er 
middelen voor het leerlingwezen zijn 
en dat deze voor het kort-MBO 
moeten gebruikt, als zij niet voor het 
leerlingwezen worden benut. Die 
gedachte lijkt op het eerste gezicht 
aantrekkelijk. Zij is dat echter niet. 
Hier is ten principale de financiering 
van de onderwijsuitgaven in het 
geding. 

Als in een onderwijssector het 
leerlingenbestand toeneemt - al dan 
niet door een zelfstandige actie van 
de overheid; dat doet er verder niet 
toe - dan nemen de middelen toe. 
Neemt het leerlingenbestand af, dan 
nemen ook de middelen af. Welnu, 
dat is in de kern bij het leerlingwezen 
in het geding. Na het open overleg-
Wagner zou men de vraag kunnen 
stellen, of dit een punt van exogene 
financiering is. Het antwoord daarop 
is bevestigend. Het was echter niet zo 
vanzelfsprekend als het leek. 

Ik vind dat wij moeten vasthouden 
aan de exogene financieringsmetho-
diek die bij het onderwijs geldt. Wat 
het kort-MBO betreft moet ik aanteke-
nen dat het kabinet en het parlement 
nog niet gezamenlijk een besluit 
hebben genomen over de integrale 
invoering van het kort-MBO. Wij 
hebben wel een besluit genomen over 
de uitbreiding van het kort-MBO, 
waarvoor extra middelen ter beschik-
king zijn gesteld. Wij kunnen op dit 
moment niet zeggen dat dit communi-
cerende vaten zijn, want dan zou er 
eerst een andersoortige en expliciete 
besluitvorming moeten plaatsvinden. 
Wat het nadrukkelijk streven betreft 
om tot verdubbeling van het leerling-
wezen te komen, moeten wij overigens 
alles op alles zetten om dat ook te 
realiseren. Als ik het goed heb, is het 
in het verleden ook een wens van 
deze Kamer geweest om de nodige 
aandacht aan het leerlingwezen te 
geven. 

De heer Franssen (VVD): De minister 
zegt dat het geen communicerende 
vaten zijn, maar... 

Minister Deetman: Financieel! 

De heer Franssen (VVD): .... de 
staatssecretaris heeft het steeds over 
zwaluwstaarten. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ja, 
onderwijskundig! 

Minister Deetman: Ik heb het over het 
financiële aspect. Daarbij kunnen het 
geen communicerende vaten zijn. Wat 
dat betreft heb ik de techniek uiteen-
gezet. Bij het kort-MBO staat het 
financiële aspect los van hetgeen je 
onderwijskundig op elkaar afstemt en 

zwaluwstaart. Wat de financiering 
betreft geldt dat er over de integrale 
invoering nog geen besluit is geno-
men. 

De heer Franssen (VVD): Dan komen 
wij op het beest van de financiering in 
februari wel terug. 

Minister Deetman: Dat is een heel 
boeiende gedachte! 

Sprekend over de financieringsme-
thodiek zal ik een enkele kanttekening 
maken bij amendementen die op 
andere posten zijn ingediend, maar 
waarbij naar mijn gevoelen een 
soortgelijke problematiek een rol 
speelt. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst zal 
het een en ander zeggen over de motie-
Dijkstal over de kosten, het beheer en 
het bestuur in het basisonderwijs. 
Daar waar het gaat om het onderwijs-
voorrangsbeleid, moet ik toch de heer 
Dijkstal voorhouden dat op dit punt 
zijn redenering gewoonweg, vanwege 
de begrotingstechniek, niet opgaat en 
ook niet op mag gaan. 

Allereerst wil ik erop wijzen dat de 
post waarom het hier gaat - de 
prioriteiten - , eerst dan geëffectueerd 
kan worden, als de wet er is. Dat kan 
niet anders. Als de wet er niet is, kan 
die prioriteit niet worden geëffectu-
eerd. Overigens is dit een normale 
methodiek bij wetgeving: indien er 
wetten worden ingediend die middelen 
vergen, moeten deze middelen in de 
begroting en in de meerjarenraming 
worden opgenomen. Dat hebben wij 
hier ook gedaan. Het kabinet kan hier 
geen verwijt worden gemaakt. Als wij 
die middelen niet hadden opgenomen 
- niet hadden gereserveerd - , dan 
had men kunnen zeggen: 'U wilt wel 
iets moois maken, maar de middelen 
zijn er niet voor. Waar heeft u het dus 
over?' 

Ik neem bij voorbeeld de HBO-wet. 
Deze is al jaren geleden bij het 
parlement ingediend. Toen deze wet 
werd ingediend, is in verband met de 
invoeringsproblematiekeen bedrag 
van, pak weg, zo'n 30 min. in de 
begroting en de meerjarenraming 
opgenomen. Deze 30 min. hebben wij 
niet benut in die jaren. Dat kon ook 
niet, want dit geld had een specifiek 
doel. Het bedrag moest echter wel in 
de begroting en in de meerjarenraming 
worden opgenomen, want anders zou 
zo'n wetgeving in de lucht komen te 
hangen. 

Daar komt nog het volgende bij, 
mijnheer de Voorzitter! Kijkende naar 
die prioriteit, gaat het in de kern van 
de zaak om de uitvoering van een 
punt van het regeerakkoord - betref-
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fende het terrein van Werkgroep B - , 
waar gesproken wordt over exogene 
financiering, met name als het gaat 
om de faciliteiten voor culturele 
minderheden. Even los van de 
technische kant van de zaak, namelijk 
dat bij indiening van een wet die geld 
kost, deze middelen in de begroting 
moeten worden opgenomen en dat 
bij het niet effectueren van die wet de 
desbetreffende gelden niet worden 
benut, moet hier ook nog naar de 
exogeniteit worden gekeken. Deze 
brengt met zich dat de hier in het 
geding gebrachte middelen niet voor 
een ander doel kunnen worden benut: 
je komt dan immers in de knoop met 
de financiering van de onderwijsuitga-
ven. Ook dit is een technische kantte-
kening die ik wilde maken. 

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter! Ik 
wil er geen misverstand over laten 
bestaan, dat ik de regering géén 
verwijt maakte. Gegeven de systema-
tiek die wij vandaag kennen, was het 
heel begrijpelijk wat de minister heeft 
gedaan. Het amendement moet dan 
ook gezien worden tegen de achter-
grond van hetgeen ik eind augustus al 
heb gezegd en wat ik nu weer, via 
mijn motie, zeg. Ik vind dat wij 
moeten nadenken over een andere 
systematiek. Dat betekent ook een 
herallocatie van de vier geldstromen. 
Het gaat hier immers om de school-
score, het zorgverbredingsbeleid, het 
onderwijsvoorrangsbeleid en het 
cumulatie-achterstandsbeleid van 
Binnenlandse Zaken. Ik denk dat we 
naar een andere systematiek moeten. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Dit punt zal straks door de 
staatssecretaris worden besproken. Ik 
treed daar nu niet in, want dat lijkt mij 
niet juist. Ik moet echter met betrekking 
tot die begrotingstechniek zeggen, dat 
het te maken heeft met die wet. Als 
die wet er niet is, kun je het ook niet 
uitvoeren. Anderzijds kun je die wet, 
hoe je er ook over mag denken, niet 
indienen als de benodigde middelen 
niet in de begroting en de meerjaren-
raming zijn opgenomen. Dat is één. 
De tweede overweging is, dat hier een 
exogene component in zit, die je in 
ieder geval niet voor een ander doel 
kunt gebruiken. Dat wil ik nadrukkelijk 
zeggen. Je kunt die middelen wel 
overhevelen naar een ander doel, 
maar dan komt nog de vraag om de 
hoek kijken, of we bij de uitvoering 
van de begroting, die begrotingspost 
wel volledig kunnen uitputten. 

Ik treed nu niet in de inhoud; die 
discussie zal straks gevoerd worden. 

Ik heb hier alleen iets over de techniek 
gezegd. Wat men ook van die prioriteit 
moge denken, het is gekoppeld aan 
de desbetreffende wet. Men kan die 
middelen niet voor iets anders 
gebruiken. 

De heer Dijkstal (VVD): Bedoelt u met 
de exogene component: de WVC-bij-
drage? 

Minister Deetman: Neen. Ik bedoel de 
bijdrage van Financiën en van O. en W. 

De heer Dijkstal (VVD): En hoeveel 
bedraagt deze? Ik heb dit punt ook in 
de vragen aan de orde gesteld. De 
post gaat omhoog van f393 min. naar 
f400 min. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan de Kamer te dien 
aanzien wel schriftelijk informeren; 
wellicht kan echter de staatssecretaris 
hier straks iets over zeggen. Ik heb 
deze componenten niet precies in het 
hoofd. Het gaat mij nu principieel om 
de techniek, op grond waarvan men 
ten aanzien van dit punt niet kan 
zeggen - bij andere begrotingsposten 
kan dit wel - dat het maar moet 
worden overgeheveld naar iets 
anders. Derhalve zou ik de heer 
Dijkstal, vanwege dit principiële 
aspect, wil len verzoeken het amende-
ment op dit punt in te trekken. Het 
gaat dan om de doeleinden die hij bij 
deze middelen in gedachten had. Dit 
verzoek staat los van de inhoudelijke 
kant: daarover spreekt de staatssecre-
taris. 

Mijnheer de Voorzitter! Door de 
heer Niessen, de heer Dijkstal en de 
heer Hermes, en ook door anderen, is 
gesproken over de meerhoofdige 
schoolleiding. De heer Dijkstal deed 
dit kort en bondig: discussies in deze 
Kamer kunnen soms kort en bondig 
verlopen. Dat zou mij er bijna toe 
kunnen brengen om dezelfde kortheid 
te betrachten. Ik zal pogen om dit 
bijna te doen. Voor een deel lopen we 
immers het risico in een herhaling 
van argumenten te vervallen. Ik wi l 
dan nog eens duidelijk het punt van 
het HOS-akkoord in het licht stellen; 
vanmiddag kwam dit even, bij 
interruptie, aan de orde. 

In het HOS-akkoord is afgesproken, 
dat er per persoon één salarisschaal 
zal zijn: niet per functie dus, maar per 
persoon. Dat is het kernpunt. Daaraan 
heb ik gerefereerd. Natuurlijk kan men 
deze uitspraak niet juist vinden. Ik 
meen dat de heer Lankhorst gisteren 
in zijn eerste termijn een vergelijking 
trok met de politieke leiding van het 
ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen. Gelet op de staatsrechtelijke 

aspecten, op het betoog van de heer 
Lankhorst en op de parallel die hij trok 
met de politieke leiding van Onderwijs 
en Wetenschappen, is er misschien 
toch een model dat van toepassing 
kan zijn voor de meerhoofdige 
schoolleiding! Ik weet niet of wi j dan 
bereiken wat een aantal sprekers in 
deze Kamer zo vurig hebben bepleit! 

De heer Lankhorst (PPR): Die fractie-
vorming waarvoor de minister zo 
bang is, sprak mij vooral aan! 

Minister Deetman: Dat heeft de heer 
Lankhorst gisteren ook gezegd. De 
parallel die hij trok, had echter daarop 
geen betrekking. Wij kunnen de 
parallel die de heer Lankhorst gisteren 
met zoveel verve trok, wellicht best 
eens overwegen als het gaat om die 
meerhoofdige schoolleiding. Ik weet 
niet of daarmee wordt bereikt wat de 
heer Lankhorst beoogt. 

De heer Lankhorst (PPR): Als de 
minister dit wil overwegen, is dat in 
ieder geval iets! Ik ben benieuwd! 

Minister Deetman: Daar zijn wij voor 
in! Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Groenman heeft een vraag gesteld 
over de taakverdeling en concentratie 
bij het wetenschappelijk onderwijs, 
over de positie van vrouwen en over 
het ontslagrecht. Ik ben van mening 
dat ik de toezegging aan de Kamer op 
dit punt volledig ben nagekomen. Ik 
heb gezegd dat ik deze problematiek 
afzonderlijk ter kennis zou brengen 
van de collega van Binnenlandse 
Zaken. Immers, hij moet het ARAR 
wijzigen. 

Ik heb de minister van Binnenlandse 
Zaken hiervan op de hoogte gesteld. 
Ik heb bovendien toegezegd dat ik de 
colleges van bestuur op de hoogte 
zou stellen. Dat heb ik ook gedaan. In 
de toelichting op de algemene 
maatregel van bestuur heb ik eveneens 
op deze kwestie gewezen. Dit betekent 
dat ik aan de toezegging aan de 
Kamer tegemoet ben gekomen. Wat 
het kernpunt ARAR betreft, moeten 
wij wachten op de wijziging in dat 
reglement. Ik wil er nog wel eens bij 
de collega van Binnenlandse Zaken 
op aandringen om dit punt met spoed 
te behandelen. De toezegging ben ik 
niettemin nagekomen. 

Mevrouw Groenman (D'66): De 
minister zal het toch wel met mij eens 
zijn dat er op dit moment al ontslagen 
vallen in het wetenschappelijk 
onderwijs en dan met name bij de 
groep van vrouwen. 

Minister Deetman: Ik heb op dit 
moment geen overzicht met betrekking 
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tot de uitvoeringsplannen inzake de 
taakverdeling. Ik kan deze vraag van 
mevrouw Groenman nu dus niet 
beantwoorden. Dat neemt niet weg 
dat ik de afspraak met de Kamer over 
de positie van de vrouwen conform 
ben nagekomen. Ik herhaal dat ik er 
bij de Minister van Binnenlandse 
Zaken nog op wil aandringen om de 
wijziging in het ARAR zo snel mogelijk 
te bewerkstelligen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Waarom 
zien wi j dan nu niets in het rechtsposi-
tiereglement taakverdeling? 

Minister Deetman: Ik heb maandag 
tijdens de uitgebreide commissiever-
gadering over het wetenschapsbeleid 
in reactie op een vraag van de heer 
Wallage gezegd dat ik omstreeks de 
jaarwisseling aan de WO-kamer een 
stuk zal toezenden met betrekking tot 
het rechtspositiereglement weten-
schapsbeleid. Voordat een en ander 
van kracht is, zijn wij geruime tijd 
verder. Het gaat namelijk om een 
enorm grote en belangrijke problema-
tiek. 

De heer Niessen heeft kritiek aan 
mijn adres naar voren gebracht en 
spitste die toe op het voortgezet basis-
onderwijs. De heer Niessen en ik 
hebben veel beeldspraak gebruikt. 
Laat ik aldus afronden: Zittend in het 
kraaienest kan ik roepen 'land in 
zicht'! 

De heer Hermes heeft een opmerking 
gemaakt over het schoolmanagement. 
Wij komen uiteraard op deze proble-
matiek terug, als de desbetreffende 
nota ter behandeling bij de Kamer 
ligt. De bestaande activiteiten in de 
sfeer van de onderwijsverzorging 
zullen bij de beschouwing worden 
betrokken. Ik denk dan aan de activi-
teiten van het Katholiek Pedagogisch 
Centrum. Ik meen dan ook dat het 
CPS enige activiteiten onderneemt op 
dit terrein. 

De heer Hermes heeft een opmerking 
gemaakt over het CITO, de LPC en de 
SVO. Er is in dit verband een amende-
ment ingediend. Het is mij opgevallen 
- los van de inhoud - dat de dekking 
is gezocht in de sfeer van het weten-
schapsbeleid. Het betreft met name 
een artikel waarin twaalf speerpunten 
in het kader van het wetenschapsbeleid 
worden opgesomd. Ik wil de Kamer 
slechts voorhouden dat deze week 
tijdens de UCV over het wetenschaps-
beleid nog eens is onderstreept, dat 
de programma-ontwikkeling voor deze 
speerpunten van belang is. Ook de 
gelden die hiervoor ter beschikking 
zijn gesteld, moeten ter beschikking 
gehouden worden. 

Wij hebben reeds van gedachten 
gewisseld over de landelijke centra. Ik 
wil hierop nog het volgende zeggen. 
Vandaag spraken wij wellicht over de 
homogene groep wetenschapsbeleid. 
De doelmatigheidsexercitie waarover 
is gesproken in het kader van het 
regeerakkoord, heeft niet alleen 
betrekking op de homogene groep 
wetenschapsbeleid maar heeft ook 
betrekking op alle activiteiten die in 
de brede kring op het terrein van de 
wetenschapsbeoefening liggen. Dat is 
een breder terrein dan de in de 
wandelingen genoemde 'HUG-WB' 
(homogene uitgavengroep Weten-
schapsbeleid). Het terrein waarop ik 
nu doel, wordt wel eens aangeduid 
met de afkorting TOF. 

Lettende op de prioriteit bij het 
wetenschapsbeleid, vraag ik mij af of 
dekking een verstandige zaak is. 

Als het gaat om personeelsforma-
ties, om een doelmatige opbouw 
daarvan en om een functiewaardering, 
vraag ik mij af of wij de activiteiten 
toch niet kunnen voortzetten. Ik zei 
reeds: het proces van hoor en weder-
hoor geldt. Dat hebben wi j ook 
afgesproken bij voorbeeld bij het ISS. 

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Zal het speerpuntenbeleid 
voor het wetenschapsbeleid, hetgeen 
de minister belangrijk vindt, door het 
kleine bedrag niet in de problemen 
komen? 

Minister Deetman: Ja, dat is waar. 

De heer Hermes (CDA): De minister 
zei dat het geen HUG-WB is. Dat ben 
ik met hem eens. Daarin heeft hij 
gelijk. 

Minister Deetman: Het is TOF. 

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ja, dat is TOF, maar dat is 
nu juist niet tof. Het komt op hetzelfde 
neer. Ik laat mij wat dit betreft niet 
verleiden, omdat een en ander onder 
een andere naam zal worden gereali-
seerd. De hele zaak heet namelijk 
doelmatigheidsbevordering weten-
schappelijk onderzoek. Dat is de 
nieuwe term. Dat is dus geen HUGH-
WB. Daarin heeft de minister gelijk. 
Het is echter een herhaling van de 
HUGH-WB. 

Minister Deetman: Dit ligt vast in het 
regeerakkoord. Ik heb echter een 
toelichting op het amendement 
gegeven. Dit wordt nu een herhaling 
van argumentaties. 

Over het schoolmanagement heeft 
de heer Hermes nog een vraag 
gesteld over een verschuiving in de 
bedragen. Uit de stukken die die 
bewindslieden bekend zijn, kan ik 

geen verklaring geven voor de 
verschuiving waarop de heer Hermes 
doelt. Wij zullen dit nader onderzoeken. 
Het kan zijn dat dit bij de ambtelijke 
voorbereiding een rol gespeeld kan 
hebben, maar de stukken die de drie 
bewindslieden die hier nu achter de 
tafel zitten hebben bereikt, ook bij 
voorbereiding van een en ander, 
wijzen nogmaals, niet op de verschui-
ving waarop de heer Hermes doelde. 
Ik kan dit nu dus niet verklaren. Het 
kan zijn dat dit in een voorfase een rol 
heeft gespeeld. 

De heer Lansink maakte een 
opmerking over het hoger technisch 
onderwijs. Hij zei dat ik op enkele 
vragen niet was ingegaan. Dat is juist, 
ofschoon ik dacht dat ik een aantal 
daarvan in verband met de bredere 
benadering van het HBO de revue had 
laten passeren. 

De heer Lansink vroeg met betrek-
king tot het HTO om flexibiliteit, 
namelijk in verband met de rechtsposi-
tie en in verband met het bekostigings-
instrumentarium. Wat het bekosti-
gingsinstrumentarium betreft, hoop ik 
dat de voorstellen die in concept zijn 
geformuleerd voor een nieuw bekosti-
gingssysteem die flexibiliteit zullen 
bieden. Ik zal op dit punt letten. Als 
het gaat om de rechtspositie, dan kan 
ik zeggen dat ik daarover nog in 
overleg moet treden. Ook daar is 
mijns inziens een zekere flexibiliteit 
geboden. Als wi j voor het HTO naar 
een lump-sum-situatie streven, die 
te vergelijken is met het WO, dan is 
automatisch een bepaalde flexibiliteit 
ingecalculeerd, zowel als het gaat om 
de materiële bekostiging als om de 
personele bekostiging. Een en ander 
geldt in breder verband ook voor het 
HBO. Bij verdere uitwerking, zal ik op 
dit punt letten. 

Voorts vroeg de heer Lansink of het 
bedrag van f 12,5 min. schoolgeld niet 
te laag was en of dit bedrag niet 
verhoogd moest worden. 

De heer Lansink (CDA): Dat bedrag 
moet zeker niet hoger zijn dan f25 
min. Het ging mij erom waarom dit 
voor het ene jaar op f 12,5 min. wordt 
gesteld en een jaar daarna op f 25 
min. 

Minister Deetman: Ik refereer hierbij 
aan de nota van wijziging. Wij hebben 
te maken met de eenmalige inning en 
met het feit dat een verdere verhoging 
in één keer niet wenselijk voorkomt. 
Het betekent dan toch dat er het een 
en ander zal gebeuren. Dan moet er 
weer een koppeling worden gelegd 
naar het studiefinancieringsstelsel en 
de regeling voor de tegemoetkoming 
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in het rapport van McKinsey gegevens 
gehanteerd omtrent de situatie die 
bestond - het is geen kritiek, slechts 
de constatering van een feit - voor de 
inwerkingtreding van de Wet tweefa-
senstructuur. Daarmee zijn natuurlijk 
een aantal belangrijke punten die 
naar voren zijn gebracht niet irrelevant 
geworden. De inbreng die op die 
conferentie is geleverd door de heer 
Geldens van McKinsey is van uitermate 
groot gewicht geweest. Ik teken er 
alleen bij aan, dat de cijfers, die in de 
discussie een en ander hebben 
betekend, niet in absolute zin mogen 
worden gehanteerd. Er vallen namelijk 
wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. 

De heer Franssen (VVD): Heel essen-
tieel was de verschuiving in de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid 
in verschillende sectoren. Als dat voor 
Nederland een relevant gegeven is, 
mag zo'n conclusie niet onweerspro-
ken blijven. 

Minister Deetman: Daarom heeft het 
departement ook een conferentie 
georganiseerd over deze problematiek. 
Daaruit moge in de eerste plaats 
blijken, dat deze problematiek door 
ons volledig wordt onderkend en 
voorts dat wij de oplossing nog niet in 
de vingers hebben. Een aantal 
deskundigen uit het bedrijfsleven is 
gevraagd deze zaak met mensen uit 
het wetenschappelijk onderwijs en 
researchinstellingen te verkennen. Op 
die conferentie zijn de gegevens, die 
ook in Elsevier zijn verschenen, 
ingebracht. Bij die gegevens zijn een 
aantal kanttekeningen te plaatsen. De 
problematiek zien wij echter ten volle, 
georganiseerd. 

Daarbij gaat het overigens niet 
primair om maatregelen die door de 
overheid moeten worden genomen. 
Bij de opening van de conferentie heb 
ik dan ook met name gewezen op de 
autonomie van de instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs. Die 
instellingen dienen op dit punt 
zelfstandig ondernemer en meer 
marktgericht te zijn. Ook een element 
als het besturen op afstand is hierbij 
in het geding. Er kan namelijk niet in 
sluitende mechanismen worden 
gedacht, want dan zouden we bij de 
discussie over de numerus fixus op 
basis van de arbeidsmarktbehoefte 
uitkomen. Daarover hebben we 
recentelijk in de Kamer gesproken. 

Er is een motie ingediend met 
betrekking tot de studentenvoorzienin-
gen. Bij interruptie heb ik al het een 

en ander daarover gezegd. Ik zou de 
heer Franssen willen vragen dat nog 
eens nadrukkelijk in zijn overwegingen 
te betrekken. 

Ik moet er nog wel de kanttekening 
bij maken, dat de motie niet sluitend 
is en ik weet niet, hoe ze wel sluitend 
kan worden gemaakt. Hij zei namelijk, 
dat ten behoeve van de studentenvoor-
zieningen op de bureaus van de 
universiteiten beperkt moet worden. 
Hij moet zich realiseren, dat bij de 
bureaus van de universiteiten op de 
betaalrol een niet gering aantal 
functionarissen staat, dat met name in 
de sfeer van de studentenvoorzienin-
gen werkzaam is. 

Met andere woorden, hij loopt ook 
nog het risico van de vicieuze cirkel. Ik 
zou misschien de universiteiten nog 
eens kunnen voorhouden, dat de 
studentenvoorzieningen van belang 
zijn. Overigens, die maatregel is niet 
in de laatste plaats voorgesteld 
vanwege de zeer uitvoerige rapporta-
ges van de kant van de Algemene 
Rekenkamer. Ik beveel de lezing van 
die rapportages aan. 

De heer Franssen heeft gevraagd 
naar de overschrijding van de begro-
ting 1983. In het afgelopen jaar is er al 
het een en ander over gerappoiteerd, 
en vrij precies, door mijn collega van 
Financiën. Ik noem de zogenaamde 
februari-brief, de Voorjaarsnota en de 
Miljoenennota, waarin daarover in het 
verslag over de voortgang van de 
begrotingsrealisatie het een en ander 
staat. Ten slotte wordt bij de rijksreke-
ning nog een verantwoording gege-
ven. De plussen en de minnen zijn in 
de begroting per post aangegeven en 
waar dit excessief is, is daarbij een 
verklaring gegeven. Overigens, het 
door de heer Franssen genoemde 
bedrag was excessief, maar daarbij 
heb ik al aangegeven, dat het grootste 
deel wordt veroorzaakt door overheve-
ling van posten van andere departe-
menten, Binnenlandse Zaken met 
name, naar Onderwijs en Wetenschap-
pen. Bij die andere departementen zal 
men dus een enorme onderschrijding 
zien. Daarmee zijn we dan terug bij af. 

Over de middengroepen en de 
schoolgeldheffing heb ik in eerste 
termijn een uitspraak gedaan. Ik ben 
bereid naar hun positie te kijken, maar 
het mag niet ten koste gaan van de 
lagere inkomensgroepen. Wanneer 
we aan de behandeling van de 
schoolgeldmaatregelen, zoals die in 
de nota's van wijziging zijn voorge-
steld, toekomen, zal ik over het 
'bezien' uitsluitsel geven. Dan kunnen 
we er een gedachtenwisseling over 
hebben. 

De heer Wagenaar heeft gesproken 
over artikel 23 van de Grondwet en de 
planning. Ik wil er nu alleen van 
zeggen, dat bij het planningsmechanis-
me wordt uitgegaan van centrale 
normstellingen, in wet- en regelgeving 
vastgelegd. Dat is bij de Wet op het 
Basisonderwijs, bij de Interimwet 
speciaal onderwijs, bij het HBO en bij 
het voortgezet onderwijs als het ging 
om de planprocedure onderstreept. 
Daarmee wordt bedoeld: geen 
delegatie van regelgeving. Ik zie het 
probleem van de heer Wagenaar dus 
niet. 

De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb ook in tweede 
termijn hieraan gerefereerd, omdat ik 
een spanningsveld heb gesignaleerd 
met betrekking tot centrale regelgeving 
enerzijds en decentrale uitvoering van 
regels anderzijds. Ik heb een voorbeeld 
van zo'n spanningsveld genoemd, 
zoals zich dat in de praktijk voordoet. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! We hebben altijd, zie de 
Lager-onderwijswet, decentrale 
uitvoering en centrale normstelling 
gehad. Dat betekent, dat centrale 
normen decentraal moeten worden 
uitgevoerd. Wanneer dat niet goed 
gebeurt, zijn er nog beroepsprocedu-
res. Er kan in een concreet geval 
misschien eens een probleem, een 
zeker spanningsveld zijn, maar dat 
kan niet worden gekoppeld aan wat 
met betrekking tot artikel 23 van de 
Grondwet in het regeerakkoord is 
opgenomen. Ik zie in het algemeen 
dat punt van de heer Wagenaar niet 
als beleidsprobleem. 

D 
Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Hermes heeft een vraag gesteld naar 
aanleiding van de stichting Interetnica. 
Daarop antwoord ik, dat ik mij nader 
zal beraden over de verdere subsidië-
ring van deze stichting. Ik zal de Kamer 
zo snel mogelijk op de hoogte stellen 
van de resultaten van dat beraad. 

De heer Hermes heeft gesproken 
over de intregratie van de trekkende 
bevolking. Hierover is reeds een 
mondeling overleg met de vaste 
commissie gevoerd. Ik ben voorne-
mens de Kamer zo spoedig mogelijk 
een brief te zenden met betrekking tot 
enkele punten, die daarbij aan de orde 
zijn geweest. 

De heer Hermes (CDA): 
Ik neem aan, dat daarbij ook de 
financiële middelen aan de orde 
zullen komen. 
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Deetman 
in de studiekosten. Het betreft hier 
een problematiek die door de heer 
Lansink zelf is aangeduid. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
de Open Universiteit. De heren 
Niessen, Franssen en Lansink hebben 
daarover opmerkingen gemaakt. Het 
is mij bekend dat het college van 
bestuur ten aanzien van de overboe-
king van een aantal miljoenen 
guldens een stelling heeft betrokken. 
Ik weet echter niet of die stelling juist 
is. Derhalve kan ik die ook niet 
bevestigen. Ik merk nog op dat er bij 
mij geen sprake is van kritiek; de start 
van de open universiteit met 13.000 
tot 14.000 studenten was geen 
geringe zaak. Er is met betrekking tot 
de kostenramingen echter een groot 
aantal onzekerheden. 

Daarom is bij het schriftelijk 
antwoord aangegeven dat in overleg 
met de Open Universiteit, waarbij ook 
een derde is ingeschakeld, wij op het 
totaal van die kostenproblematiek 
zicht willen krijgen. Dat kan ertoe 
leiden dat er in 1985 bijstellingen 
moeten plaatsvinden, uiteraard wel 
binnen de randvoorwaarde. Het 
uitgavenpatroon waarover wij een 
paar jaar geleden een afspraak 
hebben gemaakt is het uitgangspunt. 
Dat patroon zal althans door mij niet 
neerwaarts worden bijgesteld. 

De heer Franssen (VVD): Het uitgaven-
patroon van april 1983? 

Minister Deetman: Ja, en ook zoals 
het is vastgelegd in de meerjarenra-
mingen. Derhalve zal ik meer zicht op 
de diverse kostenaspecten en financië-
le aspecten moeten hebben om de 
vragen van onder anderen de heer 
Lansink scherp te kunnen beantwoor-
den. Over de uitspraak die ik heb 
gedaan met betrekking tot het 
uitgavenpatroon, dat ook is vastgelegd 
in de meerjarenramingen, is geen 
enkele twijfel mogelijk. Wat mij 
betreft wordt daar niet aan gekomen. 
Dat is ook niet verantwoord. Het is 
ook niet wenselijk en nodig, want de 
Open Universiteit voorziet in een 
behoefte. De mededeling dat voor 
1985 eventueel bijstellingen kunnen 
plaatsvinden moet men mede zien 
tegen de achtergrond van het nader 
onderzoek dat nu wordt verricht en 
waarbij ook een derde is ingeschakeld. 

De heer Lansink: Wil de minister ons, 
zodra dat onderzoek door de externe 
deskundigen en het overleg zijn 
afgerond, inlichten over het resultaat, 
opdat wij daarover kunnen spreken? 

Minister Deetman: Ik zal dat doen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Lansink heeft gesproken over de 
academische ziekenhuizen, met name 
over hetgeen in het kader van de 
convenant gebeurt. Ik zeg de heer 
Lansink toe dat ik met de voorzitter 
van de projectorganisatie, de heer 
Kruisinga, in contact zal treden om op 
hem - ik heb dat echter al vaker 
gedaan - een klemmend beroep te 
doen ervoor zorg te dragen dat de 
zaak wordt versneld. Er wordt ove-
rigens wel hard gewerkt. Ik moet 
daarbij wel opmerken dat de deskun-
digheid in Nederland ook niet voor 
het opscheppen ligt. Dat is ook een 
probleem. Ik zal in ieder geval nog 
eens met de projectorganisatie in 
contact treden om te bezien of een 
versnelling kan worden bewerkstel-
ligd. Van dat convenant is overigens 
amper twee jaar sprake. Het werk is 
formeel twee jaar geleden begonnen. 
Op dat moment moest de gehele 
organisatie nog worden gerealiseerd. 

Er is door de heer Lansink ook nog 
gesproken over de honorering van de 
medische specialisten in de academi-
sche ziekenhuizen. Hij vroeg daarbij 
om nadere informatie. Op 30 novenv 
ber is er overleg geweest tussen de 
LSV en de LAD. Op 3 december is er 
overleg geweest in de kamer voor het 
wetenschappelijk onderwijs. Op 6 
december is er overleg in het COPWO. 
Er is overeenstemming over de 
procedure bereikt in het overleg met 
de medische specialisten. Er zal een 
veldtoetsing plaatsvinden aan de 
hand van het functiewaarderingson-
derzoek, het blauwe boek dat door 
Binnenlandse Zaken is opgesteld. 

Die toetsing kan terstond beginnen 
en zal worden verricht in het acade-
misch ziekenhuis in Utrecht en in 
Rotterdam. De toetsing zal worden 
toegespitst op vier a zes medische 
functies. Er is ook een begeleidings-
commissie waarin een lid van het 
college van bestuur en een lid van het 
bestuur van het academisch ziekenhuis 
zitting hebben. Het is de bedoeling 
dat de veldtoetsing op 1 mei 1985 
gereed is. Ik zal er uiteraard op 
toezien dat het tijdschema dat is 
overeengekomen, ook feitelijk 
wordt gehaald. 

De heer Lansink heeft gevraagd 
arbeidsplaatsen te financieren uit de 
gelden die in de desbetreffende 
fondsen in de afgelopen jaren zijn 
verzameld. 

Technisch is het op dit moment niet 
mogelijk. Er is namelijk een bindende 
afspraak gemaakt, dat wij er hangende 
de overgangssituatie niet voor andere 
doeleinden uit zouden putten dan met 

wederzijdse instemming. Het pro-
bleem is, dat de andere partner net 
niet de partner is die door de heer 
Lansink is genoemd en dat de andere 
partner op dit moment niet voelt voor 
een andere bestemming. Er is een 
bindende afspraak gemaakt en de 
partner die de heer Lansink noemt is 
net niet de partner met wie ik zaken 
moet doen. Dat is het probleem. 
Overigens spreekt mij de gedachte 
wel aan. Ik kan op dit moment echter 
niet aan het fonds komen. 

De heer Lansink (CDA): Het lijkt mij 
ook vrij moeilijk met terugwerkende 
kracht iets te doen, zeker als het om 
een paar jaar gaat. Men zou echter 
met degenen die op dit moment het 
bewind voeren over de honorarium-
fondsen kunnen spreken over de 
mogelijkheid om met ingang van 1984 
een deel van de middelen te bestem-
men voor het aan het werk helpen 
van jonge, aankomende specialisten. 

Minister Deetman: Ik ben wel bereid 
het aan de orde te stellen. Het LAN-
DORA is echter een andere club dan 
die waarmee ik zaken moet doen. Er 
zit enige spanning tussen. De vraag 
als zodanig zal ik echter zeker aan de 
orde stellen. De gedachte spreekt mij 
aan. 

De heer Franssen heeft een reactie 
gevraagd op de gegevens van 
McKinsey met betrekking tot de 
aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt en met name op 
datgene wat naar voren is gebracht 
door de heer Geldens tijdens een 
conferentie die door het Departement 
van Onderwijs en Wetenschappen is 
georganiseerd. De gegevens die daar 
op tafel zijn gekomen steunen sterk 
op Amerikaanse cijfers en construeren 
uit de toekomstig mogelijke structuur 
van de arbeidsmarkt de maatschappe-
lijke vraag naar afgestudeerden uit 
hoger onderwijs. Zo wordt de conclu-
sie bereikt, dat de omvang van ons 
hoger onderwijs veel te gering is. 

De vraag is echter of daarbij toch 
niet wat betreft Nederland een aantal 
specifieke situaties over het hoofd 
wordt gezien. In de eerste plaats is het 
middelbaar beroepsonderwijs in de 
Verenigde Staten voor een belangrijk 
deel ondergebracht in het hoger 
onderwijs. Voorts zijn de rendements-
cijfers die in die gegevens zijn 
gehanteerd enigermate verouderd. In 
het recent verschenen Algemeen 
financieel schema is aangegeven dat 
het rendement van het wetenschappe-
lijk onderwijs intussen met 8 procent-
punt, dat wil zeggen met meer dan 
15%, is gestegen en dat een verdere 
rendementsstijging valt te verwachten. 
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Van Leijenhorst 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: Ik 
heb de heer Hermes goed begrepen. 
Tijdens het mondeling overleg heb ik 
gewezen op de financiële middelen, 
die beschikbaar zijn voor dit doel. In 
de brief zal ik daarop terugkomen. 

Ter zake van de onderwijsverzor-
ging de schoolbegeleidingsdiensten 
heeft de heer Hermes een verband 
gelegd met het voortgezet buitenge-
woon onderwijs. Een groot deel van 
de scholen voor buitengewoon 
onderwijs wordt al begeleid door de 
schoolbegeleidingsdiensten. Het 
blijkt, dat hieraan kennelijk behoefte 
bestaat. Vele scholen betrekken 
faciliteiten van de toelatingscommissie 
van de SBD. Hier is sprake van 
individuele begeleiding van de 
leerlingen. Ik wil ook nog wijzen op de 
samenhang, die er bestaat tussen het 
kern-buitengewoon-onderwijs en het 
voortgezet buitengewoon onderwijs 
Inzake de systeembegeleiding is het 
wenselijk deze ook te verstrekken met 
het oog op de dringende noodzaak 
van een geïntegreerde begeleiding. Er 
zijn geen plannen - zie ook het 
wetsontwerp inzake de onderwijsver-
zorging- om het voortgezet onderwijs 
te gaan begeleiden. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Hermes sprak over ambulante 
begeleiding. Ik stel er prijs op om 
omstreeks 1 februari met de vaste 
kamercommissie te spreken over het 
onderwijskundig besluit inzake de 
Wet speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs. 

Ik hecht grote waarde aan ambulante 
begeleiding vanuit het speciaal 
onderwijs naar het basisonderwijs. Ik 
kan de heer Hermes toezeggen, dat ik 
van plan ben de zaak van de partiële 
telling, die aan de orde is geweest bij 
de Overgangswet speciaal onderwijs 
en voortgezet speciaal onderwijs, bij 
deze materie te betrekken. 

De heer Hermes heeft gesproken 
over de huisvesting van de Stichting 
leerplanontwikkeling. In 1985 en 1986 
zal de negen ton, waarover de heer 
Hermes sprak, aan de stichting ter 
beschikking worden gesteld voor de 
grondaankoop. 

De heer Hermes (CDA): Ik heb hier 
een boek voor mij, waarin iets anders 
staat. Er staat, dat vanaf 1987 of 1988 
negen ton bespaard kan worden op 
de uitgaven van de SLO. Kan de 
staatssecretaris dit nader toelichten? 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: Ik 
mag verwijzen naar het schriftelijk 
antwoord op de vragen, gesteld door 

de heer Hermes. Ik verwijs naar nr. 
31-95. Daarin staat, dat de 
structurele vermindering pas ingaat in 
1987 om de stichting in de gelegenheid 
te stellen de grondaankoop, welke 
niet in bovenbedoelde geldlening 
begrepen is te laten financieren. Wij 
krijgen dan te maken met de voortgang 
in 1987 en latere jaren. Ik kan slechts 
stellen, dat ik de afspraken, die door 
mijn ambtsvoorganger zijn gemaakt, 
volledig uitvoer. 

De heer Hermes (CDA): Dat blijkt wel ; 
er komt negen ton uit te voorschijn. 
Het was ook de bedoeling van die 
herhuisvesting, dat er negen ton 
beschikbaar zou komen. In het zoeven 
genoemde boekwerk staat, dat vanaf 
1987 een bedrag van negen ton aan 
opbrengst is geraamd. Op de volgende 
bladzijde staat bovendien dat door 
een wijziging in de huisvestingssituatie 
op termijn een daling van de materiële 
uitgaven wordt verwacht. Dat is wel 
wat anders dan grondaankoop. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Daar sprak ik niet over. Voorzitter, ik 
begrijp dat de heer Hermes van 
oordeel is dat dit bedrag ten goede 
zou moeten komen aan het budget 
van de Stichting Leerplanontwikkeling. 

De heer Hermes (CDA): Dat zou niet 
zo'n gekke gedachte zijn als bedacht 
wordt dat het met het beroepsonder-
wijs bij SLO nogal moeilijk is gesteld. 
Als er binnen de begroting van SLO 
ruimte ontstaat, kan ik mij voorstellen 
dat er het eerst aan het beroepsonder-
wijs wordt gedacht. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat in 
1987 een goed moment aanbreekt om 
dit onder ogen te zien. 

De heer Dijkstal heeft gesproken 
over zijn realisme met betrekking tot 
de invoering van de basisschool. Ik 
heb aan de hand van wat hij in 
tweede instantie heeft gezegd gecon-
cludeerd, dat hij mijn opvatting ter 
zake volledig deelt. 

De heer Dijkstal (VVD): Het is net 
andersom! 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: Ik 
ben van oordeel dat wij de problemen, 
die de kleuter- en lagere scholen 
ontmoeten in de praktijk om te komen 
tot de nieuwe basisschool volledig 
serieus moeten nemen. Het is dan ook 
noodzakelijk dat wij een zodanig 
voorwaardenscheppend en ondersteü-
nend beleid moeten voeren dat een en 
ander voor de basisscholen zo gemak-
kelijk mogelijk verloopt. Aan de ene 
kant dient er sprake te zijn van realisme 

- wij moeten nagaan wat er op de 
'werkvloer' gebeurt - aan de andere 
kant moet een zodanig beleid worden 
gevoerd dat de middelen worden 
aangereikt die de Wet op het basison-
derwijs vraagt om de basisschool te 
realiseren. 

De heer Dijkstal sprak voorts over 
de regionalisatie. Wat dit betreft 
verwijs ik naar wat hierover in het 
regeerakkoord overeen is gekomen. 
Het gaat om een belangrijke kwestie, 
waarover veel jaren is gesproken. Ik 
heb er daarom ook aan gehecht, deze 
zaak te regelen. Deze materie is het 
vorige jaar bij de begrotingsbehande-
ling ten principale aan de orde 
geweest. Bovendien ben ik al verplich-
tingen aangegaan. Het zou daarom 
bijzonder te betreuren zijn wanneer 
het amendement-Dijkstal zou worden 
aangenomen. Dan zou mij verweten 
kunnen worden, dat ik onbehoorlijk 
bestuur pleeg en dat is wel het laatste 
wat ik als verwijt zou willen horen. Ik 
moet de aanvaarding van dit amende-
ment met klem ontraden. 

De heer Dijkstal (VVD): Met alle 
respect voor het oordeel van de 
staatssecretaris - ik zal hem zeker niet 
van onbehoordlijk bestuur betichten -
moet ik erop wijzen dat het regeerak-
koord niet zo duidelijk is als hij 
suggereert. Bovendien is hierover het 
vorige jaar zeker niet op principiële 
wijze gediscussieerd. De heerFranssen 
uitte ernstige bezwaren tegen de 
regionalisatie en de heer Van Leijen-
horst antwoordde daarop dat hij er 
anders over dacht. 

Verder behoefden er geen zaken te 
worden gedaan omdat de post, die 
aanvankelijk voor 1984 in de begroting 
was opgenomen, door middel van 
een nota van wijziging door de 
regering zelf weer was weggehaald. 
Wij gingen ervan uit, dat daarna nog 
een behoorlijk overleg met de Kamer 
zou volgen maar dat is niet gebeurd. 
Ergens in april is er een circulaire de 
deur uitgegaan. Ik zag dat toevallig 
enkele weken later. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: In 
het regeerakkoord is opgenomen: 
'Onderzocht zal worden op welke 
wijze financiële mogelijkheden 
kunnen worden geboden ten behoeve 
van het beheer en de versterking van 
deskundigheid van het bestuur van 
het onderwijs. Hierbij zal de mogelijk-
heid worden betrokken, regionale 
organen op te richten voor het 
bijzonder onderwijs.' 

Met betrekking tot beheer en 
bestuur is deze zaak geregeld bij de 
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Van Leijenhorst 
Overgangswet op het basisonderwijs 
Het woord 'onderzocht' is gebezigd. 
Wat in het regeerakkoord is opgeno-
men is dus geregeld. Hierbij behoort 
voorts de regionalisatie, waarover de 
tweede zin gaat. De regeling daarvan 
heeft plaatsgevonden. Het vorig jaar is 
dit in de Kamer aan de orde geweest. 
De heer Franssen, de collega van de 
heer Dijkstal, heeft daar lang over 
gesproken. Hij heeft mij in tweede 
termijn bedankt voor mijn antwoord. Ik 
heb hieruit de conclusie getrokken, dat 
ik ermee verder kon gaan. 

Het sterkste argument vind ik dat er 
reeds verplichtingen zijn aangegaan. 
Ik zou bestuurlijk in grote verlegenheid 
worden gebracht als de ontwikkeling 
via een amendement werd geblok-
keerd. 

De heer Dijkstal heeft ook gesproken 
over de kosten van beheer en bestuur. 
Ik vind zijn motie overbodig. Er wordt 
geen cent van het gereserveerde 
bedrag uitgegeven totdat er in de 
Kamer is gesproken over de program-
ma's van eisen. Mijn intentie is 
dezelfde als die van de heer Dijkstal. 
Wij besteden het bedrag aan het 
basisonderwijs. Ik heb uit zijn betoog 
begrepen, dat de kosten van beheer 
en bestuur als zodanig niet ter 
discussie staan. In dit verband heb ik 
reeds gewezen op hetgeen in het in 
het regeerakkoord is geformuleerd. 

De heer Dijkstal sprak ook over het 
onderwijsvoorrangsbeleid. Allereerst 
merk ik op, dat het onderwijsvoor-
rangsbeleid een van de vier prioriteiten 
van de regering in het kader van het 
onderwijsbeleid is. Vervolgens wijs ik 
op de steun die de Kamer voor dit 
beleid heeft gegeven. Ik herinner aan 
de motie-Andela-Baur, waarin 
uitdrukkelijk werd gevraagd, exogene 
financiering van het culturele minder-
heden-beleid mogelijk te maken. Dat 
is mede door endogene verschuivingen 
en door enige steun vanuit het minder-
hedenbeleid mogelijk gemaakt. De 
vraag moet dus gesteld worden, of wij 
die ontwikkeling nu opnieuw moeten 
terugdringen. 

In de tweede plaats merk ik op, dat 
hetgeen de heer Dijkstal heeft gezegd 
met betrekking tot zijn voorstellen om 
tot een nieuwe vaststelling van de 
formatie te komen, is gebaseerd op 
andere criteria dan die welke zijn 
besproken naar aanleiding van het 
concept-besluit formatieregeling. Via 
een onderzoek van het ITS is uitvoerig 
gezocht naar een goede onderbouwing 
van de criteria die voor de formatiere-
geling moeten worden vastgesteld. 

Als de heer Dijkstal nu vraagt, een 
nieuwe studie te beginnen en andere 
criteria en uitgangspunten te kiezen, 
dan vraag ik mij af of wij, terwijl hij 
zelf ook wijst op de onrust en onzeker-
heid die heersen, nu wij bezig zijn het 
besluit in het Staatsblad te brengen, 
met een heel andere aanpak moeten 
beginnen. Ik wil niet meer onrust in 
het veld teweegbrengen. Wij hebben 
een keuze gemaakt. Ik heb een 
evaluatie na drie jaar op de punten 
die de heer Dijkstal noemde toegezegd. 
Het lijkt mij ook voor het onderwijsveld 
beter, het dan te doen en niet op korte 
termijn. 

De heer Dijkstal (VVD): De staatssecre-
taris weet toch dat die onrust er al is? 
Hij weet toch dat er zoveel bezwaren 
van ouders tegen de privacy-aspecten 
zijn? Hij weet toch dat de regeling 
fraudegevoelig en oncontroleerbaar 
is? Hij weet toch dat de schoolhoofden 
veel bezwaren hebben tegen de 
administratieve rompslomp, waarvoor 
zij geen verantwoordelijkheid kunnen 
dragen? Dan heb ik de onderwijs-in-
houdelijke aspecten nog niet eens 
genoemd! 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Bij de behan-
deling van het concept-besluit in de 
vaste commissie ben ik hierop 
uitvoerig ingegaan. Ik heb toegezegd, 
dat ik de privacy zodanig wil regelen 
dat er op dat punt geen bezwaren 
meer kunnen bestaan. Ik zal daarover 
uitgebreid voorlichting geven. Ik heb 
toegezegd dat er een brochure over 
de formatieregeling naar de scholen 
zal gaan. Er wordt gezegd dat er 
zoveel romslomp op de scholen is bij 
het bepalen van de toeslag op de 
formatie. Die is er zeker bij hetgeen de 
heer Dijkstal heeft opgemerkt over de 
toetsen die volgens hem moeten 
worden afgenomen. 

In de formatieregeling wordt niet 
vooruitgelopen op de wet. De minister 
heeft daar al het een en ander over 
gezegd. Dat zou ook hebben moeten 
gebeuren zonder de Onderwijsvoor-
rangswet. Er is slechts voldaan aan 
het gestelde in de Wet op het basison-
derwijs, waarin een formatie niet 
alleen wordt bepaald op grond van 
het aantal leerlingen, maar ook op 
grond van hun aard. Er is natuurlijk 
wel samenhang tussen de Wet op het 
basisonderwijs en de onderwijsvoor-
rangswet. 

In een amendement voert de heer 
Dijkstal een bedrag van 6,9 min. op. 
Als dit amendement zou worden 
aangenomen, zouden arbeidsplaatsen 
worden afgebroken, want een aanzien-

lijk deel van dit bedrag is nu reeds 
besteed aan arbeidsplaatsen. Ik heb 
gewezen op het feit dat mede door de 
motie-Andela-Baur de mogelijkheid is 
ontstaan van exogene financiering 
van het beleid voor culturele minder-
heden. De 6,9 min. die de heer Dijkstal 
vraagt, heeft hiermee te maken. Om 
deze reden moet ik aanvaarding van 
dit amendement ernstig ontraden. 

De heer Dijkstal (VVD): Ik begrijp het 
niet helemaal. In de begroting voor 
1984 stond 393 min. op deze post. In 
de begroting voor 1985 wilt u dit laten 
stijgen tot 400 min. Die 6,9 min. kunt 
u nu toch nog niet hebben uitgegeven 
aan arbeidsplaatsen? Dat gaat u 
volgend jaar doen. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: Er 
komen wel meer kinderen van 
etnische minderheden bij. Er moet 
een zekere evenredigheid zijn tussen 
beschikbare middelen en het aantal 
kinderen dat onderwijs ontvangt. Dat 
is geregeld en daaraan hoop ik te 
kunnen blijven voldoen. 

De heer Wagenaar had met de door 
hem nog aanvullend gestelde vraag 
naar mijn mening het oog op de 
opheffing van kleine scholen. Daarbij 
hebben wij te maken met bepaalde 
bevoegdheden van het Rijk met 
betrekking tot het bijzonder onderwijs 
en bepaalde bevoegdheden van 
provincies en gemeenten met betrek-
king tot het openbaar onderwijs. Bij 
de herschikking-scholenbestand in het 
basisonderwijs is deze zaak uitvoerig 
aan de orde geweest. Het eindrapport 
met betrekking tot deze herschikkings-
operatie is aan de Kamer toegezonden. 

D 
Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Konings heeft nog eens gevraagd 
naar de uitbreiding van het leerlingwe-
zen en wat er zal gebeuren als de 
verdubbeling niet kan worden 
gerealiseerd. In aansluiting op het 
betoog van de minister kan ik niet 
anders dan zeggen dat wij allen - het 
ministerie en de sociale partners - er 
erg hard aan werken om de verdubbe-
ling te realiseren. Ik heb geen enkele 
aanleiding om te veronderstellen dat 
dat niet zal lukken. Vanuit die optiek 
zou ik aanvaarding van de door hem 
op dit punt ingediende motie dan ook 
willen ontraden. 

De heer Hermes vroeg waarover het 
overleg tussen het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
dat van Onderwijs en Wetenschappen 
over de school- en beroepskeuzebu-
reaus gaat. Het overleg gaat over de 
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eventuele samenhang tussen activitei-
ten van schooldecanen en die van 
bureaus voor school-en beroepskeuze. 
Als er enige samenhang is, lijkt het 
mij niet goed op twee sporen verder 
te blijven werken. Je moet dan ook 
proberen het op één spoor te krijgen. 

De heer Hermes (CDA): Tweesporig-
heid is nooit goed. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Nee, in 
dit geval niet. Wij bevinden ons pas in 
een soort van verkennend stadium 
van overleg. Mocht dit tot resultaten 
leiden, dan zal de Kamer erop kunnen 
rekenen dat wij zullen adviseren. 
Verder is dit natuurlijk een heel 
interessant terrein. 

De heer Hermes heeft vervolgens 
een vraag gesteld over de toelating 
tot het voorbereidend hoger beroeps-
onderwijs. Ik wil dan de heer Hermes 
een bekentenis doen. Hij heeft gezegd 
dat hij niet snapte waar het antwoord 
vandaan kwam, omdat hij de vraag 
niet had gesteld. Toen ik het antwoord 
zag, dacht ik ook dat ik niet goed had 
opgelet, omdat ik helemaal niet had 
gemerkt dat de heer Hermes die vraag 
had gesteld. Wat dat betreft zitten wij 
dus gelukkig op één lijn. 

Nu het antwoord dan blijkbaar toch is 
binnengekomen, wil de heer Hermes 
weten waarom MAVO-leerlingen aan 
strengere normen zijn onderworpen 
dan LBO-leerlingen met betrekking tot 
de toelating tot het voorbereidend 
hoger beroepsonderwijs. Die maatre-
gel is indertijd getroffen door de 
voorganger van mijn ambtsvoorgan-
ger. Het had te maken met het feit dat 
het VHBO primair is bedoeld voor 
doorstroming vanuit het LBO. De 
gedachte was dat het LBO een 
redelijke smalle opleiding was. Via het 
VHBO moesten leerlingen van het 
LBO weer terecht kunnen komen op 
een breed spoor. Zij moesten daardoor 
meer keuzemogelijkheden krijgen. In 
feite gaat het over leerlingen van het 
LHNO. 

Van het begin af aan is de gedachte 
geweest dat het VHBO zo primair 
bestemd was voor de LHNO-leerlin-
gen, om van een smal spoor op een 
breed spoor te komen, dat de toelating 
vanuit het MAVO beperkt zou moeten 
blijven. Men ziet dan ook dat op de 
meeste scholen de toelating van 
MAVO-leerlingen beperkt is tot 10% 
of 20%. Dat is dan om die deur open 
te houden voor de LHNO-leerlingen. 
Als wij het anders zouden willen, 
zouden wij op veel grotere schaal de 
VHBO-afdelingen in het onderwijs 
moeten invoeren. Ik behoef de heer 

Hermes dan niet uit te leggen, dat 
daarmee enkele problemen zijn 
gemoeid. 

De heer Hermes (CDA): Bedoelt de 
staatssecretaris financiële problemen? 
Zou het voordeel van deze richting 
niet opwegen tegen de nadelen van 
de andere richtingen die de MAVO-
abituriënten dan moeten volgen? 
Anders moeten zij namelijk via het 
HAVO. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik denk 
dat het antwoord erin is gekomen, 
omdat ik hiermee op het ministerie 
zelf bezig ben. Ik ben bezig om mijn 
gedachten daarover op een rij te 
zetten. In het verlengde van deze 
kwestie is er nog een probleem, 
namelijk de toelating tot het MBO. Die 
is op precies dezelfde manier geregeld. 
Voor MAVO-leerlingen is die in feite 
veel strenger dan voor LBO-leerlingen. 
Als ik echter mijn gedachten op een rij 
heb gezet en als het anders wordt dan 
het nu is, zal ik de Kamer informeren. 
Dat kan ik de heer Hermes toezeggen. 

De heer Hermes (CDA): Ik denk dat dit 
ook van belang is voor eventuele 
plannen van de staatssecretaris ten 
aanzien van het HAVO en het VWO. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Dat 
denk ik ook. 

Ik kom vervolgens bij de kwestie 
van de huishoudsters in het LHNO. 
Zowel de heer Hermes als de heer 
Franssen hebben gezegd dat ik niet 
moet vooruitlopen op mijn notitie. 
Om elk misverstand te voorkomen: ik 
loop niet vooruit op mijn notitie. In 
die notitie komt het woord 'huishoud-
sters' namelijk niet voor. Daar gaat 
die notitie namelijk niet over. 

De heer Hermes (CDA): Dat begrijp ik 
best, want u wilde ze van tevoren 
afgeschaft hebben. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Nee. 
Als wij zeggen dat wij een beleid gaan 
voeren zonder gedwongen ontslagen, 
weten wij dat wij er nog jaren mee 
zitten. Ik heb gezegd dat ik het 
instituut van huishoudsters in het 
LHNO uit de tijd vind. Ik zal dat nu wat 
nader toelichten. De huishoudsters 
zijn namelijk afkomstig uit de tijd, dat 
er internaten waren en dat op school 
tussen de middag nog gekookt werd 
voor de leraren en de leraressen. Uit 
die tijd stammen de huishoudsters. 

De Kamer zal zich wellicht realiseren 
dat dit al sinds lang niet meer het 
geval is. De functie-omschrijving van 
de huishoudsters stamt uit 1955. 
Eigenlijk is dat nog niet zo lang 
geleden. Als wij echter zien wat de 

functie-omschrijving inhoudt, moeten 
wij toch constateren dat wij over een 
grijs verleden spreken. 

Er staat bij voorbeeld in dat het gaat 
om 'de zorg voor de netheid van de 
lokalen en de zorg voor een zuinig 
gebruik van vuur, licht, water en 
grondstoffen'. Er wordt ook gesproken 
over het 'toezicht op het schoonmaak-
personeel'. Het doet mij denken aan 
mijn lagere-schooltijd, toen iedere 
morgen werd gekeken of je je nagels 
wel schoongemaakt had! Het is echt 
verleden tijd! 

De heer Franssen (VVD): Misschien 
houden ze nu de stand van de meter 
van de verwarming bij. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Nee 
hoor. 

De heer Konings (PvdA): Kunt u de 
taak van de onderwijsgevenden uit 
dezelfde tijd ook eens formuleren? 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Dat 
zou heel interessant zijn. We zullen er 
bij de bespreking van de LHNO-notitie 
op terugkomen. 

Wij zien dat er van de taken uit 1955 
vandaag de dag bijna niets meer is 
overgebleven. Alleen de zorg 
voor de grondstoffen is nog overge-
bleven, en dat dan nog in veel 
mindere mate dan vroeger. Inmiddels 
hebben wij immers in het LHNO de 
afstudeerrichtingen ingevoerd. Daarin 
komt de zorg voor voeding, woning 
en kleding veel minder voor dan op 
de oorspronkelijke huishoudschool. 

Wij zien nu dat er van een totaal 
van 1000 afstuderenden slechts 337 
- dus V» - de afstudeerrichting 
verzorgende beroepen hebben 
gekozen. Met de andere afstudeerrich-
tingen, namelijk textiele werkvormen, 
uiterlijke verzorging, kantoor- en 
verkooppraktijk en de vrije richting 
heeft de huishoudster niets meer te 
maken. Met andere woorden, de 
huishoudster past naar mijn mening 
niet meer in het LHNO anno 1984. Men 
zal dan ook begrijpen dat ik bij mijn 
standpunt blijft ten aanzien van de 
huishoudster in het LHNO. Ik moet 
aanvaarding van het desbetreffende 
amendement dan ook met klem 
ontraden. Ik wil echter de Kamer op 
dit punt ook enigszins tegemoet 
komen. Ik zeg de Kamer dan ook toe 
dat ik bereid ben, de effectuering van 
de maatregel op te schorten totdat wij 
hier met elkaar over de notitie inzake 
het LHNO hebben gesproken. 

De heer Franssen (VVD): De Karner 
houdt graag nog wat potjes of 
vrouwtjes op het vuur. Wij begrijpen 
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de mededeling van de staatssecretaris, 
maar ik heb er toch nog een begro-
tingstechnische vraag over. Nu de 
staatssecretaris heeft gezegd dat zij 
met de effectuering van de maatregel 
wil wachten tot de discussie over de 
nota-LHNO in de Kamer, is het van 
tweeën een: of de bezuinigingsmaat-
regel is van tafel, zodat de discussie 
over de notitie geheel open is, óf de 
bezuinigingsmaatregel wordt wel 
geëffectueerd, doch met de uitvoering 
ervan wordt even gewacht. 

In het laatste geval is de positie van 
de Kamer in het geding. Op het 
moment dat de bezuinigingsmaatregel 
blijft staan, kan de Kamer straks bij de 
discussie over de nota doen wat zij 
wil, maar de bezuinigingsmaatregel 
blijft in de begroting staan. Dat is het 
dilemma. Ik leg dat nu aan de staatsse-
cretaris voor. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Technisch gezien speelt het geen rol 
voor de betrokkenen, omdat wij een 
regeling voor natuurlijk verloop 
hebben met betrekking tot de mensen 
die afvloeien, als ze al afvloeien. 
Mochten er budgettaire problemen 
door ontstaan, dan kunnen wij die 
altijd betrekken bij de Voorjaarsnota. 
Ik ga er namelijk van uit dat de Kamer 
zo graag met mij over de LHNO-notitie 
praat dat dit zo snel mogelijk in het 
vroege voorjaar zal gebeuren. Ik doe 
dus niets 

De heer Franssen (VVD): De Kamer 
heeft zich dus bij de vaststelling van 
de begroting niet aan deze maatregel 
gecommitteerd? 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Als het 
nodig mocht zijn, zullen wij bij de 
Voorjaarsnota eventueel tot aanvullen-
de voorzieningen komen. 

De heer Franssen (VVD): In negatieve 
of in positieve zin? 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik 
ontraad aanvaarding van het amende-
ment met klem. Dat betekent dat ik 
eigenlijk vind dat de kamerleden het 
amendement moeten intrekken, 
gehoord mijn toezegging. Mocht dat 
leiden tot eventuele budgettaire 
problemen, bij voorbeeld omdat wij in 
de discussie over de LHNO-nota tot 
de conclusie komen dat de huishoud-
sters alsnog in het LHNO moeten 
blijven - ik veronderstel van niet 
overigens - dan zullen wij dat pro-
bleem' op dat moment via de Voorjaars-
nota oplossen. 

De heèr̂ Fraihssen (V\A3): Als de 
Kamer de begroting vaststelt, dan 

stelt zij ook de bezuinigingsmaatregel 
vast. Dan is de enige mogelijkheid dat 
deze maatregel bij de Voorjaarsnota 
ongedaan wordt gemaakt, na de 
discussie over de LHNO-nota. De weg 
in de andere richting is nu door het 
antwoord van de staatssecretaris 
afgesloten, begrijp ik. Zie ik dat goed? 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Maar 
ik ga niet over tot effectuering van de 
maatregel, zo zeg ik tegen de heer 
Franssen. 

De heer Franssen (VVD): Het is mij 
duidelijk. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Voorzitter! De heer Franssen heeft 
gevraagd, wanneer de Lyceum-nota 
komt. De minister en ik hebben 
afgesproken, er alles aan te doen om 
te zorgen dat die nota hier ligt, als de 
heer Franssen terug is van kerstvakan-
tie: als een soort verrassing! 

Ik kom dan bij mevrouw Groenman. 
Deze heeft een motie ingediend, 
waarin zij vraagt, de Kamer vóór 1 
april te informeren over beleidsmaat-
regelen met betrekking tot de rechts-
positie van vrouwen. Ik heb in eerste 
termijn al gezegd, dat er overleg zal 
plaatsvinden met de bijzondere 
commissie en dat er voorts iets 
gaande is richting Binnenlandse 
Zaken, met betrekking tot het ARAR. 
Daarover heeft de minister ook 
gesproken. Ik wil graag toezeggen dat 
wij de Kamer rond 1 april informeren, 
wat de stand van zaken is. Ik vind dat 
de Kamer daar recht op heeft. Vanuit 
die optiek denk ik dat de motie 
overbodig is. Ik laat het echter aan 
mevrouw Groenman over om zelf die 
conclusie te willen trekken. 

Ik kom vervolgens bij de heer 
Willems, die gevraagd heeft wat ik ten 
aanzien van het leerlingwezen doe 
voor de positie van jonge migranten 
en voor de positie van de vrouwen 
daarin. In tweede termijn heeft hij 
gezegd, dat ik wat meer stimulerend 
aan de slag zou moeten. Ik zou de 
heer Willems willen vragen, mij enige 
tijd te geven om erover na te denken 
hoe ik dit zou kunnen aanpakken. Ik 
heb immers al gezegd dat ik in wezen 
weinig zeggenschap heb over de 
toelating tot het leerlingwezen, want 
een en ander is bij uitstek gebonden 
aan het hebben van een arbeidsplaats. 
Het zou wel eens kunnen zijn dat ook 
hier het KMBO een verlossende 
uitkomst kan bieden. 

Over de meerhoofdige schoolleiding 
wil ik nog opmerken, dat wij een week 
of twee geleden hierover, hebben 
gesproken met de Staatssecretaris 
voor Emancipatiezaken. Zij is precies 

op de hoogte van hetgeen wij op dit 
punt doen. 

Voorzitter! Ik kom dan tot de heer 
Wagenaar, die gevraagd heeft hoe de 
vormingsinstituten zouden kunnen 
worden ingeschakeld bij cursussen 
voor jeugdige werklozen en eventueel 
randgroepjongeren. De Kamer moet 
zich realiseren dat cursussen voor 
jeugdige werklozen in principe 
cursussen zijn, waarvan het de 
bedoeling is dat daarin een element 
zit van beroepsonderwijs. De jeugdige 
werklozen moeten weer naar een 
beroep toe worden geleid. Daarom is 
het mijn oordeel dat cursussen voor 
jeugdige werklozen alleen gegeven 
kunnen worden in het kader van 
combinaties van vormingsinstituten 
en streekscholen. 

Overigens zeg ik tegen de heer 
Wagenaar dat 90% van degenen die 
de cursussen voor jeugdige werklozen 
volgen, boven de leeftijdsgrens zijn 
die voor het vormingswerk voor 
jeugdigen geldt. In feite gaat het dan 
nog maar om een heel klein gedeelte: 
10% van de categorie. Die kunnen 
natuurlijk te allen tijde deelnemen aan 
het vormingswerk. Dat is op geen 
enkele manier verboden. De heer 
Wagenaar heeft echter bij uitstek 
gesproken over de cursussen voor 
jeugdige werklozen. 

Ik wijs er in dit verband op dat ik 
voornemens ben om begin 1985 de 
beloofde notitie over deeltijd-KMBO 
aan de Kamer uit te brengen. Het 
spreekt vanzelf dat, als je over 
deeltijd KMBO praat, daarbij ook de 
positie van het vormingswerk aan de 
orde is. Ik stel me eigenlijk voor om 
op deze kwestie terug te komen, als 
we over het deeltijd-KMBO praten. 

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil niet op dit onderwerp 
ingaan, maar er de staatssecretaris 
slechts op attenderen, dat wij inmid-
dels schriftelijke vragen over deze 
problematiek hebben gesteld. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Neemt 
u mij niet kwalijk, Voorzitter! Ik ben zo 
hard aan het werk hier, dat ik die 
schriftelijke vragen nog niet heb 
gezien. Ik zal daarop echter langs 
ongeveer dezelfde lijn antwoorden. 

Dan heeft de heer Wagenaar nog 
een vraag gesteld over de samenstel-
ling van de OVO. Nu, deze zaak is nog 
volop in discussie. 

Ten slotte heeft de heer Wagenaar 
gevraagd, hoe het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen een 
bijdrage zou kunnen leveren in de 
bestrijding van de criminaliteit. Dat 
vind ik een heel moeilijke vraag. Dit is 
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natuurlijk niet primair de taak van het 
Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen. Wij kunnen er op onze 
manier natuurlijk best wat aan doen. 
Als wij het beroepsonderwijs op grote 
schaal open stellen voor alle jongeren 
die daar tot nu toe niet kwamen, 
bieden wij meer perspectieven aan 
jonge mensen. Dit is ook een zekere 
aanpak van de criminaliteit. 

Ik wijs in dit verband op het beleid 
dat wij voeren ten aanzien van de 
randgroepjongeren. Dat kan ook in 
die richting worden vertaald. Het gaat 
dan echter hoogstens om een bijdrage 
op onze eigen bescheiden manier. 
Elke maatregel waarmee wordt 
beoogd om jongeren perspectieven 
voor de toekomst te bieden, om 
jongeren een plaats te geven in de 
maatschappij zodat zij op eigen benen 
kunnen staan en zodat zij met anderen 
kunnen omgaan, is in feite een 
bijdrage aan de oplossing voor het 
probleem van de criminaliteit. Als de 
heer Wagenaar het zo bedoelt, zijn wij 
daarmee natuurlijk iedere dag bezig! 

De heer Wagenaar (RPF): Dat bedoel 
ik natuurlijk niet. Het kabinet heeft een 
versnelling gegeven aan het beleid 
met betrekking tot de bestrijding van 
de criminaliteit. Als ik de Minister 
van Justitie goed heb begrepen, hoort 
daar ook een gericht voorlichtingsbe-
leid bij. Ik vraag de staatssecretaris, in 
hoeverre Onderwijs en Wetenschap-
pen daaraan een bijdrage kan leveren, 
ik heb deze opmerking overigens 
gemaakt met betrekking tot de 
prioriteiten die in het onderwijs 
worden gesteld, zoals de staatssecre-
taris zich wellicht herinnert. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb niets 
toe te voegen aan hetgeen ik zojuist 
hierover heb gezegd! 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verbaast mij dat de 
bewindslieden niet zijn ingegaan op 
mijn vragen over de fraude. Ik kan er 
- gezien de tijd - genoegen mee 
nemen dat deze vragen schriftelijk zo 
snel mogelijk worden beantwoord. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Deze vragen zijn mij 
ontschoten, waarvoor mijn excuses! 
De heer Lankhorst heeft met betrekking 
tot de fraude allereerst gevraagd, hoe 
het is gesteld met het amendement 
dat vorig jaar in dit verband is 
ingediend. Ingevolge dat amendement 
zijn wij op het Departement van 
Onderwijs en Wetenschappen verder 
gegaan met het intensiveren van 

maatregelen op het punt van controles 
etc. De Minister van Financiën en ik 
hebben afgesproken dat wij bij het 
opmaken van de Voorjaarsnota 1985 
zullen bezien, in hoeverre dit amende-
ment feitelijk is gerealiseerd. 

Vastgesteld moet worden waar en 
wanneer iets verkeerd is gegaan. Het 
doet er niet toe of dat per ongeluk of 
met opzet is gebeurd. Ook is er het 
element van de preventie. Dat is niet 
geheel in te schatten. Over de verwer-
kelijking van het amendement kan ik 
op dit moment dus nog geen uitsluitsel 
geven. Dat zal worden gegeven bij de 
voorjaarsnota. Ik wijs er bovendien op 
dat er ten aanzien van de fraude een 
vastgestelde gedragslijn bestaat. De 
Kamer is daaromtrent geïnformeerd. 
Als wij redelijkerwijs het vermoeden 
hebben dat er sprake is van opzet, zal 
aangifte plaatsvinden. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van de 
stukken over de uitvoering van de 
Algemene Bijstandswet (18123, nrs. 
11 t/m 16). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Het overleg 
dat met de staatssecretaris enkele 
malen is gevoerd over de voordeurde-
lersnorm, was nogal emotioneel zo nu 
en dan. Dat is begrijpelijk gezien de 
consequenties van dit onzalige idee. 

Wij krijgen nu vier categorieën in de 
Bijstandswet: 100%: gezinnen, 90%: 
eenoudergezinnen, 70%: alleenstaan-
den en 60%: woningdelers. De laatste 
groep is gebaseerd op de vooronder-
stelling dat het delen van een woning 
goedkoper is dan zelfstandige woon-
ruimte. Dat is en blijft twijfelachtig. De 
staatssecretaris heeft dat niet voldoen-
de aangetoond. Ik vind het ook 
cynisch dat hij de grief van de alleen-
staanden, die door hun zeer hoge 
woonkosten voortdurend in grote 
financiële problemen zitten, zo 
oppakt. 

Ga je bij elkaar wonen dan krijg je 
nog 10% minder. De all-in-norm in de 
Bijstandswet die in 1975 is ingevoerd 
om meer duidelijkheid te scheppen, te 
objectiveren en om te vereenvoudigen, 
wordt nu losgelaten. Iedereen is het 
erover eens, alleen de staatssecretaris 
weer niet. 

Daarmee is het hek van de dam. 
Straks komt Staatssecretaris Lou de 

Graaf de Tweede op het idee om alle 
bijstandstrekkers meteen volkstuintje 
te registreren en deze met hun 
huisgenoten te korten op de uitkering 
vanwege de goedkope groenten die 
zij eten. De huishoudelijke apparaten 
en de meubels staan nu al in de 
stukken. In extremo leidt dit tot een 
strikt individuele beoordeling van de 
uitgaven van de uitkeringsgerechtig-
den. Wie ergens onder het gemiddelde 
zit, die krijgt afgetrokken. Het is 
dezelfde individuele beoordeling 
waarvoor de bewindslieden, terecht, 
zo bang zijn als het gaat om het 
vaststellen van een minimumbudget. 

Wie de all-in-norm doorbreekt, gaat 
meten met twee maten. Ik wijs op de 
beneden de norm liggende huren. In 
dit geval is de all-in-systematiek 
gerechtvaardigd, zegt de staatssecre-
taris, want lage huren zijn niet per 
definitie lage woonkosten; dit in 
verband met de slechte staat van 
goedkope huurhuizen, de hogere 
stookkosten en het onderhoud. 

Waarom wordt deze redenering niet 
toegepast op woningen waarvoor 
geen woonkosten worden betaald? 
Deze woningen zijn bijna altijd in 
slechte staat en hebben altijd zeer 
hoge opknap- en onderhoudskosten. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is 1984. 
Voor het eerst wordt door de Overheid 
zeer rechtstreeks ingegrepen in de 
bestedingskeuze en de wijze van 
leven van een hele groep mensen. Het 
kan niet missen, het zijn opnieuw de 
mensen met de allerlaagste inkomens. 
Maar op een tweedeling van de 
maatschappij, neen hoor, daarop 
mogen wi j het kabinet niet aanspreken. 
Of mensen niet anders kunnen dan 
gezamenlijk in een huis gaan wonen, 
bij voorbeeld door de woningnood of 
op sociaal-pedagogische indicatie, dat 
doet er verder niets toe. Ik wijs op de 
buitenlanders, op een nieuw onder-
zoek in Eindhoven: 'In de knel'. 

Inwonen bij elkaar is bij buitenlan-
ders schering en inslag. In 43% van 
de gevallen is dat bij gehuwde 
kinderen en anderen. Er zitten heel 
veel mensen in een huis en het betreft 
veel te dure slechte koophuizen. 
Korting op al deze uitkeringen 
betekent nu dat mensen nog veel 
moeilijker naar een behoorlijke 
woning kunnen verhuizen. De regeling 
is in vele opzichten onduidelijk. Zij 
blijft onduidelijk. Talloze vragen zijn 
niet voldoende beantwoord. Zij vraagt 
veel controle, controle op het aantal 
mensen achter de voordeur, controle 
op de relatie, woning delen zonder of 
met economische eenheid, controle 
op het al of niet commercieel woning-
delen. 
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Beckers-de Bruijn 
Zij grijpt diep in op mensen, maar 

zij geeft talloze mogelijkheden tot 
ontwijken, waarvan ongetwijfeld 
gebruik zal worden gemaakt. Op deze 
manier zal ook het geld niet opgebracht 
worden wat de staatssecretaris wil 
hebben. Ik vind het het ergste dat 
deze regeling in strijd is met het 
streven naar onafhankelijkheid en 
economische zelfstandigheid van 
mensen met een bijstandsuitkering. 

Zij is in strijd met minder overheids-
bemoeienis met het privéleven van 
mensen, in strijd met het streven naar 
een minder ingewikkelde samenleving 
en minder bureaucratie en in strijd 
met het bevorderen van het eigen 
initiatief en het zoeken naar eigen 
mogelijkheden om toch rond te 
komen. Een en ander staat haaks op 
de gehele discussie over het minimum-
niveau dat volgens veel mensen veel 
te laat is. De schuldenproblematiek is 
deze week uitvoerig aan de orde 
geweest. 

De staatssecretaris is uiterst 
bezorgd. Ook de schuldenproblema-
tiek heeft met deze regeling iets te 
maken. Ik heb er eigenlijk maar een 
woord voor: asociaal! Deze maatregel 
moet van tafel en daarom heb ik de 
motie van de heer Willems mede-on-
dertekend. 

D 
De heer Willems (PSP): Voorzitter! De 
voordeursmaatregel die wij nu in deze 
zaal bespreken, is een typerend 
visitekaartje van dit kabinet. In de 
eerste plaats wordt van de mensen 
met de allerlaagste inkomens tot zo'n 
f1000 gulden in de maand een korting 
gevraagd van ten minste f 150 die kan 
oplopen tot ruim f300. Dat gebeurt 
alleen maar om de bezuinigingen van 
dit kabinet te realiseren, terwijl voor 
de mensen met de hogere inkomens 
en het bedrijfsleven steeds weer 
nieuwe voordeeltjes worden bedacht. 

In de tweede plaats is het kenmer-
kend voor het beleid van dit kabinet 
dat men zich, zoals ook met deze 
maatregel weer gebeurt, meer en 
meer met privé-situaties, de vrije 
besteding van de bijstandsgerechtig-
den gaat bezighouden. Waar mensen 
zowel om hun kosten te drukken 
vanwege hun te lage uitkering -w i j 
hebben daarover in het mondeling 
overleg over 'Minima zonder marge' 
vandaag uitvoerig gesproken - alsook 
uit afkeer tegen de heersende steriele 
woonvormen, samen een woning 
willen delen, worden ze daarvoor 
financieel gestraft. 

Bovendien is door de staatssecreta-
ris op geen enkele manier aangetoond 
dat de voordeurdelers dezelfde 
schaalvoordelen hebben als de 
samenwonende partners. Dat is wel 
een veronderstelling waar de staatsse-
cretaris in zijn toelichting van uit is 
gegaan. 

In de derde plaats is de mate van 
slordigheid, onzorgvuldigheid en 
onduidelijkheid waarmee de maatregel 
is toegelicht en is behandeld in de 
Kamer, tekenend voor het beleid van 
dit kabinet. Er is tweemaal een half 
mondeling overleg geweest, waarbij 
men in het tweede nog niet eens is 
toegekomen aan de beantwoording 
van de staatssecretaris. Toch wenste 
de meerderheid van de Kamer geen 
voortzetting van dat mondeling 
overleg. 

Op een groot deel van de door ons, 
door belanghebbenden en adviesorga-
nen gestelde vragen en gemaakte 
opmerkingen is helemaal geen of 
geen bevredigende reactie gekomen. 
Wij wachten wel op de jurisprudentie, 
zei de heer Linschoten in het laatste 
gehouden overleg. In mijn korte 
spreektijd ontbreekt mij nu de tijd om 
de vele vragen die nog niet zijn 
beantwoord hier te herhalen. 

Ik heb er daarom een selectie van 
opgeschreven. Ik zal die zo meteen 
aan de staatssecretaris aanbieden in 
de hoop dat hij er alsnog zijn licht op 
wil laten schijnen. Ik verzoek u. 
Voorzitter, om deze vragen in de 
Handelingen te laten opnemen. 

De Voorzitter: Dat kan natuurlijk niet. 
Dat zou een ontduiking zijn van de 
spreektijdbeperking. 

De heer Willems (PSP): Ik zag 
namelijk geen andere mogelijkheid 
om de vele vragen alsnog in dit debat 
een rol te laten spelen. Ik zal de 
vragen in ieder geval aan de staatsse-
cretaris overhandigen. Wellicht 
komen wij daarop op een andere 
manier terug. Het lijkt mij dat het 
debat nog niet is afgerond. 

De Voorzitter: Dat hangt dus weer af 
van de spreektijdbeperking in de 
tweede ronde. De staatssecretaris kan 
op niet mondeling gestelde vragen 
geen antwoord geven. 

De heer Willems (PSP): Hoe denkt u 
het dan te kunnen oplossen, aangezien 
er nog zoveel vragen niet beantwoord 
zijn? 

De Voorzitter: U heeft een voorstel 
voor langere spreektijden gedaan. 
Daarover hebben wij gedebatteerd. U 
ziet hoe het deze week en de volgende 
week verloopt met de spreektijden. 

De heer Willems (PSP): Jawel, 
Voorzitter, maar wij hebben hier te 
maken met een kamermeerderheid 
die de gerechtvaardigde verlangens 
van de oppositie inzake dit soort 
onderwerpen niet honoreert. 

De Voorzitter: Ik heb te maken met 
het besluit van de Kamer. 

De heer Willems (PSP): Precies; daar 
heb ik dus grote moeite mee. Daarom 
vraag ik ook om uw coöperatie om op 
deze wijze de zaak serieus te behan-
delen. 

De Voorzitter: Dat is onmogelijk; dat 
zou een ontduiking van het besluit 
van de Kamer zijn. 

De heer Willems (PSP): Ik zoek nu ook 
juist naar een weg om dat te ontduiken: 
de Kamer geeft mij de mogelijkheid 
niet om de vele serieuze vragen 
alsnog in dit debat aan de orde te 
stellen. Ik betreur dit. Voorzitter, ik kan 
mij uw positie voorstellen; u heeft te 
maken met een meerderheid; ik heb 
te maken met de rechten die de 
oppositie claimt. Daar kom ik dan ook 
voor op. 

Mijnheer de Voorzitter! Niet alleen 
de principiële bezwaren tegen de 
maatregel maar ook de uitvoerings-
technische die zullen rijzen, zijn door 
velen aan de orde gesteld. De regeling 
is zonder meer fraudegevoelig en 
biedt gelukkig ruimte tot vele ontwij-
kingen. Zelfs is er een groep die er 
beter van kan worden, namelijk de 
samenwonenden die nu slechts een 
uitkering van 100% ontvangen maar 
straks een beroep zullen kunnen doen 
en dat op grote schaal zullen proberen, 
op de woningdelernorm van tweemaal 
60%. 

De vermeende opbrengst van f175 
min. is dan ook boterzacht, niet alleen 
vanwege datgene wat ik zoeven 
noemde maar ook vanwege vele 
andere onduidelijkheden en de 
uitverdieneffecten, die niet zijn 
meegerekend. Er is trouwens opnieuw 
een gat in de verwachte opbrengst 
geslagen doordat de maatregel niet 
op 1 januari zal kunnen ingaan. 
Hoeveel scheelt dat trouwens? 

Willen het kabinet en de regerings-
partijen met deze maatregel alleen 
nog de schijn ophouden dat zij aan de 
bezuinigingstaakstelling voldoen? Het 
lijkt er wel op. Iedereen in deze Kamer 
is er feitelijk van overtuigd, dat het te 
bezuinigen bedrag van f175 min. niet 
zal worden gehaald. Toch wordt hij 
doorgezet, uitsluitend en alleen 
omdat CDA en VVD er geen zin in 
schijnen te hebben om andere 
bezuinigingsposten aan te wijzen, dan 
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Willems 

wel dit ook toe te voegen aan het 
financieringstekort, waarin al meer 
gaten zijn geschoten. Zo zadelen wij 
hier de sociale diensten op met 
onuitvoerbare en slordige wetgeving. 

Het lijkt erop, dat CDA en VVD, 
ondanks de vele kritiek die zij in april 
hadden, zeker de VVD, door de 
woningdelersmaatregel te accepteren, 
op andere onderdelen weer wat 
binnen hopen te halen. Het is onver-
antwoord handjeklap, waarvan 
duizenden bijstandsgerechtigden de 
dupe worden. 

Ik doe een beroep op de regering 
om de woningdelersmaatregel in te 
trekken. Daarvoor bied ik u zodadelijk 
ook een motie aan, Voorzitter. Mocht 
de regering de maatregel, tegen alle 
protesten en adviezen in, wensen 
door te zetten, dan acht ik het ten 
minste van belang, dat de staatssecre-
taris in overleg treedt met de Ministers 
van Financiën en van Volkshuisvesting 
om de cumulerende effecten van de 
maatregel te onderzoeken en tot een 
betere onderlinge afstemming 
te komen. 

Vele sociale diensten hebben al 
laten weten, dat zij de woningdelers-
maatregel zo minimaal mogelijk 
zullen uitvoeren onder het motto 'aan 
de voordeur wordt niet gekort'. Het 
valt te verwachten, dat dit het begin 
is van daadwerkelijk verzet van 
gemeentebesturen tegen deze Haagse 
bezuinigingsterreur. Ik wens ze 
daarbij sterkte toe. Op de steun van 
de PSP-fractie kunnen zij in ieder 
geval rekenen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat door de voorgestel-
de maatregelen met betrekking tot de 
woningdelers de voor de bijstandsuit-
keringen geldende 'all-in-norm' 
feitelijk verlaten wordt; 

overwegende, dat bovendien aan de 
regeringsvoorstellen grote uitvoe-
ringstechnische bezwaren kleven en 
de fraudegevoeligheid ervan groot is; 

gelet op de afwijkende standpunten 
van gemeentebesturen, sociale 
diensten, belangenorganisaties en 
adviesorganen; 

verzoekt de regering, de voorgenomen 
maatregel met betrekking tot de 
invoering van de zogenaamde 
'woningdelersnorm' geen doorgang 
te laten vinden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 17 (18123). 

D 
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb er in het geheel 
geen behoefte aan, in te gaan op 
hetgeen is gezegd in het mondeling 
overleg. Wij zijn er duidelijk geweest: 
ook mijn fractie acht de regeling 
verwerpelijk. Ik heb dan ook de motie 
van de heer Willems ondertekend. 

Er is een nieuw feit, waarop ik 
graag de reactie van de staatssecretaris 
hoor. De Staatssecretaris van Finan-
ciën heeft uitgesproken - de Kamer 
zal er nog nader over komen te 
spreken - dat kloosterlingen, alhoewel 
zij wel degelijk een gezamenlijke 
huishouding hebben, voor de fiscus 
zullen worden beschouwd als alleen-
verdiener. Dat betekent dat ook 
anderen die in een communauteit 
leven wellicht kunnen worden 
aangemerkt als zelfstandigen voor 
wat betreft hun financiële relatie tot 
de overheid. Dat zou naar mijn 
oordeel gevolgen kunnen hebben 
voor de maatregel van de regering en 
onder omstandigheden ook dienen te 
hebben. Ik hoor hierop graag een 
reactie. 

Alhoewel wij het nodig vinden, dat 
de Kamer een uitspraak doet over de 
aanvaardbaarheid van deze regeling 
moet ik er helaas, sinds de VVD zich 
zo evident heeft bekeerd, rekening 
mee houden dat de motie-Willems 
geen meerderheid haalt. Daarom zal 
ik op een aantal onderdelen kort wat 
zeggen en moties indienen. 

In verband met een bijzondere pech 
of handicap hebben mensen die een 
inkomensniveau hebben, ongeacht de 
bron, dat aan het minimum gelijkstaat, 
ingevolge de kosten van die bijzondere 
handicap of pech bijzondere noodza-
kelijke bijstand voor het bestaan 
kunnen krijgen. Wij achten het 
onterecht dat, wanneer zij volgens de 
definitie van de staatssecretaris 
woningdeler zijn, hun draagkracht zou 
worden berekend in samenhang met 
die van andere personen. Wij achten 
het onjuist dat dergelijke kosten in 
verband worden gebracht met de 
samenwoningsvorm. Ik heb de eer 
daarover een motie in te dienen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat door de invoering 
van het Besluit houdende wijziging 
van het Bijstandsbesluit landelijke 
normering en het Bijstandbesluit 
landelijke draagkrachtcriteria de 
woonsituatie van een alleenstaande 
van invloed wordt op zijn recht op 
bijstand in de bijzondere kosten van 
het bestaan; 

overwegende, dat de bijzondere 
noodzakelijke kosten van het bestaan 
in beginsel persoonsgebonden zijn; 

van oorddel, dat het niet wenselijk is 
dat bij de beoordeling van het recht 
op bijstand in de bijzondere kosten 
van het bestaan een derde waarmee 
men samenwoont wordt betrokken 
zonder dat er sprake is van een 
wettelijke onderhoudsplicht; 

verzoekt de regering, af te zien van de 
voorgenomen wijziging van het 
Bijstandsbesluit landelijke draag-
krachtcriteria, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 18(18123). 

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Toen de zogenaamde all-in 
norm werd ingevoerd, was de 
regering van mening, dat bewoners 
van woningen met een lage huur 
- krakers waren er toen nog niet -
extra uitgaven hadden voor kosten 
voor niet-eigenaarsonderhoud. 
Sindsdien is het mogelijk geweest om 
individueel - dat is het kernpunt van 
de bijstandswet - te bepalen, of al 
dan niet een korting moest worden 
doorgevoerd. Wij vinden dit kwalijk, 
zowel op grond van het unieke 
karakter van de bijstandswet, waarvan 
de individualisering het hart is, als op 
grond van het feit, dat nog immer 
mensen met zeer lage c.q. zonder 
huren vaak kosten voor niet-eigenaars-
onderhoud moeten maken. Wij 
verzoeken de regering op dit stuk 
geen bepaling door te voeren. 

Motie 

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

De Kamer, 
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Voorzitter 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de invoering van 
het Besluit houdende wijziging van 
het Bijstandsbesluit landelijke norme-
ring en het Bijstandsbesluit landelijke 
draagkrachtcriteria tot gevolg heeft 
dat de bijstandsuitkering wordt 
verlaagd indien de uitkeringsgerectv 
tigde geen woonkosten heeft; 

overwegende, dat per 1 januari 1978 
in het Bijstandsbesluit landelijke 
normering de 'All-in-norm' is inge-
voerd; 

overwegende, dat daarbij de regering 
van mening was dat de bewoners van 
woningen met een lage huur extra 
uitgaven hadden voor kosten van 
niet-eigenaarsonderhoud; 

van oordeel: 

- da topgrond van de uitgangspunten 
van de Algemene Bijstandswet 
afwijkingen van de normuitkering 
individueel bepaald dienen te worden; 
- dat derhalve een verlaging van de 
bijstandsuitkering met een genor-
meerd bedrag voor bepaalde kosten 
van het bestaan bij een categorie 
bijstandsgerechtigden zich niet 
verdraagt met deze uitgangspunten; 

verzoekt de regering, de verlaging van 
de bijstandsuitkering indien geen 
woonkosten verschuldigd zijn, 
achterwege te laten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 19(18123). 

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nog altijd is er een 
beduidend aantal boven-65-jarigen, 
dat om diverse redenen geen volledige 
AOW-uitkering heeft en niet beschikt 
over enig pensioen en dat is aange-
wezen op een aanvullende bijstands-
uitkering en deze ook verkrijgt. 
Hetzelfde kan gelden voor mensen die 
een uitkering hebben ingevolge de 
WAO of de AAW. Wij achten het niet 
juist, dat ouderen met een aanvullende 
bijstand op de AOW noch achten wi j 
het juist, dat mensen die een aanvul-
lende bijstandsuitkering hebben op de 
WAO, indien zij samenwonen dat 
bijstandsdeel zouden verliezen. 

Er zijn schrijnende voorbeelden 
bekend van ouderen, inmiddels 
alleenstaande ouders met een niet 
volledige AOW-uitkering die volwas-
sen minder-valide kinderen met een 
niet volwaardige WAO-uitkering 
hebben. Ik heb voor de onderscheiden 
groepen moties opgesteld. 

Moties 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het Besluit houden-
de wijziging van het Bijstandsbesluit 
landelijke normering en het Bijstands-
besluit landelijke draagkrachtcriteria 
tot gevolg heeft, dat de bijstandsuitke-
ring wordt verlaagd, indien twee of 
meer samenwonende bejaarden een 
(aanvullende) bijstandsuitkering 
ontvangen en indien een bijstandsont-
vangend kind de verzorging van zijn 
bejaarde ouder(s) op zich heeft 
genomen; 

van mening, dat een verdergaande 
financiële achterstelling van de 
bejaarden, die meestal als gevolg van 
een langdurig verblijf in het buitenland, 
geen recht hebben op een volledige 
uitkering ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet, onwenselijk is; 

van mening, dat het onwenselijk is 
dat, indien een kind de verzorging op 
zich heeft genomen van zijn bejaarde 
ouder(s), zijn bijstandsuitkering 
dientengevolge wordt verlaagd; 

verzoekt de regering, het Besluit 
houdende de wijziging van het 
Bijstandsbesluit landelijke normering 
en het Bijstandsbesluit landelijke 
draagkrachtcriteria zodanig te wijzigen 
dat een verlaging van de bijstandsuit-
kering niet plaatsvindt indien sprake 
is van twee of meer samenwonende 
bejaarden of bejaarden die bij hun 
kinderen wonen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het Besluit houden-
de wijziging van het Bijstandsbesluit 
landelijke normering en het Bijstands-
besluit landelijke draagkrachtcriteria 
tot gevolg heeft dat de bijstandsuitke-
ring wordt verlaagd van arbeidsonge-
schikten die een aanvullende bijstand-
suitkering ontvangen; 

van mening, dat een verdergaande 
financiële achterstelling van arbeids-
ongeschikten, die gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt zijn verklaard en 
derhalve geen recht hebben op een 
volledige uitkering ingevolge de WAO 
of de AAW onwenselijk is; 

verzoekt de regering, het Besluit 
houdende de wijziging van het 

Bijstandsbesluit landelijke normering 
en het Bijstandsbesluit landelijke 
draagkrachtcriteria zodanig te wijzigen 
dat een verlaging van de aanvullende 
bijstandsuitkering voor gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten niet plaatsvindt, 
indien sprake is van een situatie 
waarin wordt samengewoond met 
een of meer andere personen met een 
eigen inkomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, worden deze moties 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgen respectievelijk de nrs. 20 en 
21 (18123). 

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Door de uitvoeringsor-
ganisaties is - en werkelijk niet voor 
het eerst - aandrang op de Kamer 
uitgeoefend er toch oog voor te 
hebben, dat zij zich moeten kunnen 
voorbereiden. Deze gecompliceerde 
en gevoelige regeling vergt bij uitstek 
voorbereiding. Het besluit, dat door 
de Kamer wordt genomen, zal nog 
naar de Raad van State moeten. Wij 
willen zekerheid, dat de uitvoeringsor-
ganisaties voldoende tijd krijgen om 
een en ander voor te bereiden. De 
wens van mijn fractie is, dat de 
regeling niet eerder van kracht wordt 
dan drie maanden, nadat zij in het 
Staatsblad is gepubliceerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de 
eer een motie op dit punt in te dienen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de uitvoering van 
het Besluit houdende wijziging van 
het Bijstandsbesluit landelijke norme-
ring en het Bijstandsbesluit landelijke 
draagkrachtcriteria tot een verzwaring 
van de werklast van de gemeenten zal 
leiden; 

overwegende, dat om een goede 
uitvoering mogelijk te maken, de 
gemeente in de gelegenheid moeten 
worden gesteld zich op de wijziging in 
de regelgeving voor te bereiden; 

van oordeel, dat voor een goede 
voorbereiding een uitvoeringsorgaan 
tijdig moet kunnen beschikken over 
de definitieve teksten van de door de 
rijksoverheid opgestelde voorschrif-
ten; 

verzoekt de regering, het Besluit 
houdende wijziging van het Bijstands-
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Voorzitter 
besluit landelijke normering en het 
Bijstandsbesluit landelijke draag-
krachtcriteria niet eerder in werking te 
laten treden dan op de eerste dag van 
de maand gelegen drie maanden na 
de publikatie in het Staatsblad, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 22(18123). 

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is onbelangrijk, dat de 
staatssecretaris geen advies heeft 
willen vragen aan de Raad voor de 
gemeentefinanciën over de uitvoe-
ringskosten van de maatregel. 
Hierover bestond verschil van mening. 
Er is discussie onder meerdere 
kamerleden geweest over de vraag, of 
dat wel recht deed aan de desbetref-
fende wettelijke verplichting. Mijns 
inziens moet besloten kunnen worden, 
dat de gemeenten een financiële 
tegemoetkoming verkrijgen. 

Uitvoering van de maatregel kan 
kostenverzwarend werken. Ik verzoek 
de staatssecretaris alsnog advies aan 
de Raad voor de gemeentefinanciën 
te vragen over de werkelijke kosten en 
een eventuele tegemoetkoming aan 
de gemeenten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook hierover 
wil ik een uitspraak van de Kamer. 

Motie 

verzoekt de regering, de Raad voor de 
Gemeentefinanciën om advies te 
vragen over de uitvoeringskosten 
voor de gemeenten en op grond van 
dat advies met een voorstel te komen, 
omtrent de eventuele toevoeging van 
gelden aan het Gemeentefonds, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 23(18123). 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie heeft de 
grootst mogelijke bezwaren tegen de 
thans voorgestelde maatregelen, en 
met ons alle advies- en belangenorga-
nisaties. Wij vinden, dat paal en perk 
moet worden gesteld aan de bemoei-
enis van de overheid met de wijze, 
waarop mensen willen leven en 
samenleven. Ik heb het beeld van de 
big brother, die vooral een oogje 
heeft op de minima, al eerder ge-
noemd. Ik blijf dat een zeer verwerpelijk 
beeld vinden. Big brother hoort ook in 
1984 niet in Nederland thuis. 

Het verlaten van de all-in norm 
wordt van alle kanten fel bestreden. 
Bijstandsuitkeringen zijn gebaseerd 
op vaste percentages van besteed-
steedbaar minimumloon. Er was dus 
steeds een objectieve norm. De norm 
voor alleenstaanden en één-ouderge-
zinnen heb ik trouwens al eerder ter 
discussie gesteld. Die all-in norm laat 
mensen zelf de vrijheid in besteding 
van het inkomen, hoe moeilijk dat 
overigens ook is. De all-in norm blijft 
wel gelden voor niet-woningdelende 
bijstandsgerechtigden. 

Altijd wordt aan hen de volledige 
woonkostencomponent uitgekeerd, 
ongeacht de werkelijke hoogte van de 
woonlasten. Als de all-in norm dan 
toch wordt losgelaten, mag dat voor 
ons alleen op een consequente wijze; 
dan ook voor iedereen de werkelijke 
woonkosten meerekenen. Bestaan er 
plannen in deze richting? 

Een woning delen is vaak een 
noodgedwongen keuze om rond te 
kunnen komen van de lage uitkering 
voor alleenstaanden in verband met 
bij voorbeeld echtscheiding of 
woningnood. Schaalvoordelen zijn 
overigens nooit echt aangetoond. 
Bovendien wordt men geacht, die te 
hebben als voordeurdeler tenzij men 
aantoont dat het niet zo is. Hoe zit het 
overigens met de voordeurdelers die 
zich als kloosterdelers opstellen en 
dus geen schaalvoordelen hebben? 

Mensen worden opnieuw afhankelijk 
van elkaar gemaakt. Om dit te voorko-
men, zullen mensen allerlei construc-
ties gaan bedenken, zo zij daartoe in 
staat zijn. Het budgettaire effect wordt 
daarmee wel zéér dubieus. Bovendien 
zullen die constructies heel moeilijk te 
controleren zijn. Ook door een 
gedeelte van de 400.000 ongehuwd 
samenwonenden kunnen constructies 
worden bedacht. Voor een niet-verdie-
nende partner kan immers een 
woningdelersuitkering worden 
aangevraagd. 

Sociale diensten hebben grote 
bezwaren tegen de uitvoering, gelet 
opde nu al te zware werklast. Gemeen-
ten hebben bezwaren aangetekend 
tegen de financiële consequenties. Ik 
ondersteun dan ook van harte de 
motie van mevrouw Dales, die 
hierover gaat. Ik had ook zelf zo'n 
motie voorbereid. 

Bovendien is deze maatregel in 
strijd met ander beleid. Op het 
Ministerie van VROM bevordert men 
de woongroepen, juist in verband met 
de situatie op de woningmarkt. Het 
emancipatiebeleid zou op termijn 
moeten leiden tot economische 
zelfstandigheid, óók voor vrouwen. 
Echter, juist vrouwen worden van 
deze maatregel de dupe omdat zij 
vaak een bijstandsuitkering hebben. 

De maatregel is óók in strijd met de 
idee van de zorgzame samenleving. 
Ouders en kinderen zouden meer 
voor elkaar moeten zorgen, zo meent 
deze regering. Welnu, ouders die nu 
kinderen in huis hebben, gaan 
rekenen en ontdekken dat, als hun 
kind uit huis gaat wonen, dit voordeli-
ger is. De maatregel bevordert dus 
niet de harmonie in de gezinsrelaties 
maar werkt juist naar conflicten in het 
gezin toe. Juist in deze sfeer moet 
f 100 miljoen van de opbrengst 
worden gevonden. 

Veel mensen overzien dit alles niet. 
Zij gaan niet rekenen en kunnen de 
consequenties niet doordenken. 
Gisteren belde mij een oudere WAO'er 
op. Het ging om een bijna blinde man, 
die een RWW-uitkeringsgerechtigd 
meisje in huis wilde nemen. Hij mag 
iets bij verdienen bij de WAO-uitkering 
en dat bedrag wil hij het meisje in 
rekening brengen, niet als huur voor 
haar kamer maar voor door haar te 
koken en samen te nuttigen maaltijden, 
Zijn vraag was, of het meisje gekort 
zou worden op haar bijstandsuitkering 
als zij bij hem zou inwonen. Hij wist 
niet waar hij zich moest melden voor 
objectieve informatie over de voor 
beiden meest voordelige handelwijze. 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat tussen de regering 
enerzijds, de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (V.N.G.) en de 
Vereniging van Directeuren van 
overheidsorganen voor sociale arbeid 
(Divosa) anderzijds, geen overeen-
stemming bestaat over de kosten die 
voor de gemeenten zijn verbonden 
aan de uitvoering van het Besluit 
houdende wijziging van het Bijstands-
besluit landelijke normering en het 
Bijstandsbesluit landelijke draag-
krachtcriteria; 

van oordeel, dat de gemeenten niet 
dienen te worden belast met extra 
uitgaven voor de uitvoering van de 
Algemene Bijstandswet indien in het 
kader van de ombuigingen op de 
sociale zekerheid een aanpassing van 
de regelgeving noodzakelijk is; 
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Groenman 

Zo zijn er natuurlijk veel méér 
mensen, die niet kunnen overzien 
welke consequenties hieraan zijn 
verbonden. Ik denk daarbij aan de 
individuele huursubsidie, de eenmali-
ge uitkering enz. Voor het geval deze 
maatregel toch doorgaat, heb ik een 
motie ingediend, gericht op het 
verstrekken van duidelijke informatie 
met verwijzing naar onafhankelijke 
adviesinstanties. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat het delen van een 
woning voor betrokkenen tot onduide-
lijke financiële consequenties kan 
leiden; 

van mening, dat uitkeringsgerechtig-
den vaak het overzicht missen van de 
maatregelen die op hen van toepassing 
zijn; 

verzoekt de regering, duidelijke 
voorlichting te geven met verwijzing 
naar onafhankelijke adviesinstanties, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 24(18123). 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Deze maatregel is een 
van de meest cynische en ingrijpende, 
die het kabinet tot nu toe heeft 
getroffen. Steeds hebben wij de 
woorden van het kabinet gehoord: 
bescherming van de zwaksten in de 
samenleving. Dat waren de woorden. 
De praktijk is echter, dat het kabinet 
als een aasgier het leven van uitke-
ringsgerechtigden beloert en uitkient 
hoe daar klinkende munt is uit te 
slaan. Alles wat achter één voordeur 
woont, wordt aan elkaar gebreid: 
broers, zusters, ouders, kinderen enz. 
enz. 

Natuurlijk hoort daar controle bij. Ik 
moet zeggen dat het verschil opvallend 
is, of je een debat bijwoont van de 
Commissie voor Defensie - dan gaat 
het om de vraag, welke controle er 
nodig is om te voorkomen dat 
zwaardvissen walrussen worden - of 
dat je een debat bijwoont van de 
Commissie voor Sociale Zaken over 
de controle op bijstandsgerechtigden. 

Het grootste gedeelte van deze 
ombuiging komt voort als gevolg van 
de maatregel ten aanzien van inwonen-
de meerjarige bijstandsgerechtigden 
en bijstandsgerechtigden met inwonen-
de verdienende kinderen. Komt deze 
maatregel niet in strijd met beleids-
doeleinden van andere ministeries? In 
deze maatregel wordt uitgegaan van 
familierechtelijke betrekkingen. 

Is het niet veel relevanter, uit te 
gaan van de onderlinge zakenrechte-
lijke of verbintenisrechtelijke verhou-
ding? Indien immers zou blijken dat 
tussen familieleden niet sprake is van 
een economische eenheid, noch van 
het voeren van een gezamenlijke 
huishouding, wordt door middel van 
de voorliggende maatregel geweld 
gedaan aan het Nederlandse rechts-
systeem, waarin onderscheid bestaat 
tussen personen- en familierecht, 
zakenrecht en verbintenisrecht. 
Bestaat er ook geen strijdigheid met 
internationale verdragen? Een lid dat 
hierop wees wenste een beschouwing 
van de staatssecretaris over de 
fraudegevoeligheid van de voorgeno-
men maatregel. 

Hoe betrouwbaar zal eenbevolkings-
boekhouding nog zijn - daarmee 
wordt toch een algemeen belang 
gediend - indien het financieel 
aantrekkelijk wordt gemaakt, een 
fictieve verhuizing door te geven? Dit 
was niet mijn bijdrage, maar de 
bijdrage van de heer Linschoten aan 
een mondeling overleg op 28 juni. De 
strekking ervan is nog volstrekt juist 
en kan niet anders dan tot de conclusie 
leiden, dat ook deze maatregel door 
de VVD dient te worden afgewezen. 
Immers, de maatregel is in strijd met 
het Nederlandse rechtssysteem zoals 
wij dat kennen. 

Voorzitter! Mijn conclusie is dat het 
kabinet en beide regeringspartijen, als 
zij hierin meegaan, er een chaos van 
maken. De staatssecretaris zegt, dat 
samenwonen in één huis kan leiden 
tot een korting. De staatssecretaris 
van VROM zegt, dat jongeren beter 
langer in het ouderlijk huis kunnen 
blijven, omdat dit voordeliger is. De 
minister van WVC zegt, dat je in het 
gezin gelukkig kunt worden. Staatsse-
cretaris De Graaf - dat is mijn enige 
conclusie - pleegt een rechtstreekse 
aanval - dat moet het CDA ter harte 
gaan - op het gezin van de uitkerings-
gerechtigde, door het financieel 
onmogelijk te maken in dit samenle-
vingsverband te blijven wonen. 

Het lijkt mij dat hieruit conclusies 
moeten worden getrokken. Het CDA 
zal toch niet bedoelen, dat slechts 

werkenden in een gezinsverband 
mogen komen te verkeren? 

De liberale fractie in deze Kamer 
heeft een uitzonderingssituatie 

- voorgesteld, namelijk dat iedereen die 
van dezelfde familie is wordt be-
schouwd als huisgenoot. Zij heeft 
daarmee van harte ingestemd. Er 
wordt slechts een uitzondering 
gemaakt bij een broer of zuster, 
indien aan de voorwaarde van een 
aantoonbare overeenkomst op 
commerciële basis is voldaan. Dit lijkt 
mij toch een misverstand. In het 
familierecht is de relatie tussen broer 
en zus volstrekt niet van een andere 
aard dan de relatie tussen ouders en 
kinderen, broers en broers, zusters en 
zusters, ooms en neven, tantes en 
nichten enz. 

Hier wordt getracht, een novum in 
het familierecht in te brengen. Het lijkt 
mij, dat de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken daartoe niet gerechtigd 
is. Vandaar, dat ik een motie indien, 
die ik helaas niet meer heb kunnen 
typen, maar dat kan in het kader van 
deze sobere beraadslaging geen 
kwaad. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Brouwer, 
Dales, Groenman en Willems wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de regering broers 
en zusters als enige verwantschapsre-
latie erkent, waarvoor, indien zij een 
commerciële relatie hebben, een 
uitzondering wordt gemaakt in deze 
regeling; 

van mening, dat de beperking tot 
broers en zusters op geen enkele 
wijze stoelt op enige regel in het 
Nederlandse familie- en verbintenis-
senrecht; 

van mening, dat zulk een novum in 
het Nederlandse recht niet op deze 
wijze tot stand kan worden gebracht; 

verzoekt de regering, genoemde 
uitzondering niet te beperken tot een 
relatie tussen broers en zusters, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 25(18123). 

De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Eigenlijk is deze motie 
in zoverre volstrekte onzin, dat het 
antwoord dat van de Kamer wordt 
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Brouwer 
gevraagd in het laatste mondeling 
overleg gegeven is. Er is helemaal 
geen sprake van een novum in het 
personen- of familierecht. De graad 
van verwantschap is daarin op een al 
jarenlang bestaande wijze geregeld. 
Die graad van verwantschap is 
relevant voor de bepaling of de relatie 
wordt bezien in het licht van het 
verbintenisrecht of het zakenrecht, 
voor zover die relatie anders dan 
familierechtelijk is. 

Met andere woorden, het gaat niet 
alleen om de relatie tussen broer en 
zus. Het gaat om mensen die als broer 
en zus in dezelfde graad van verwant-
schap tot elkaar staan. Dat is niets 
nieuws. Mevrouw Brouwer had het 
kunnen weten, want het is in een 
interruptiedebatje tijdens het monde-
ling overleg aan de orde geweest. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De ratio 
van het voeren van een discussie over 
vormen van verwantschap in het 
kader van deze regeling ontgaat mij 
volstrekt. Daarover kunnen wij 
natuurlijk altijd discussiëren, maar 
volgens mij kunnen wij ons dan beter 
richten tot de Minister van Justitie. 
Het lijkt mij dat dit element ten 
onrechte in deze regeling terecht is 
gekomen. In het mondeling overleg 
heb ik al gevraagd waarom wij 
beperkingen moeten aanbrengen tot 
welke graad van verwantschap dan 
ook. Als u zegt dat die mensen toch 
een commerciële relatie met elkaar 
moeten kunnen aangaan, zeg ik: laten 
wij het familierecht er dan gewoon 
buiten laten en zeggen dat, als die 
mensen een commerciële relatie 
aangaan, zij een uitzondering in de 
regeling kunnen vormen. Dat lijkt mij 
voor de hand te liggen. 

De heer Linschoten (VVD): Ik maak er 
bezwaar tegen dat u het naar voren 
brengt alsof er sprake zou zijn van een 
novum als in de sfeer van het familie-
recht aan de graad van verwantschap 
consequenties zouden zijn verbonden 
voor andere delen van het Nederlands 
recht. Die consequenties liggen in het 
Nederlands recht op tal van plaatsen 
vast. Ik wijs bij voorbeeld op de relatie 
tussen gehuwden. Bepaalde verbinte-
nisrechtelijke overeenkomsten 
kunnen tussen gehuwden niet worden 
gesloten. Zo zijn er meer voorbeelden 
te geven. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Neen, dat 
is het enige voorbeeld. Tussen 
echtgenoten mag inderdaad geen 
commerciële overeenkomst worden 
aangegaan. Dat is dan ook de enige 
uitzondering die het familierecht kent. 

In het huurrecht, of waar dan ook, 
kennen wij ook geen bepalingen dat 
alleen broers en zusters een dergelijke 
overeenkomst mogen aangaan en bij 
voorbeeld niet ooms en tantes, ooms 
en nichten en wat dan ook. Binnen de 
familierechtelijke verhoudingen 
kunnen wij natuurlijk een heleboel 
relaties verzinnen. U kiest er één uit. 
Dat is uw goed recht, maar dan zeg ik: 
dat stoelt nergens op. 

De heer Linschoten (VVD): Ik maak 
daar bezwaar tegen. Naar mijn 
mening slaat uw opmerking nergens 
op. Ik geef nog een voorbeeld. Denk 
eens aan de in het Burgerlijk Wetboek 
neergelegde zorgplicht... 

Mevrouw Brouwer (CPN): Tussen 
ouders en kinderen. 

De heer Linschoten (VVD): ... bij 
voorbeeld tussen ouders en kinderen, 
maar ook andere verwantschappen 
zijn daarbij aan de orde. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Neen, 
neen. Noemt u er dan eens een. 

De heer Linschoten (VVD): Het gaat 
niet alleen om ouders en kinderen. 
Die plicht is er bij voorbeeld ook 
tussen man en vrouw, tussen een 
moeder en een kind en een vader en 
een kind apart, zelfs als er geen 
sprake meer is van een gezinsverband. 
Al dat soort relaties ligt besloten in 
ons burgerlijk recht. Zij hebben 
andere consequenties dan die welke u 
aangeeft. Ik heb geen politiek oordeel 
willen verbinden aan die situatie, 
maar wel wil ik vaststellen dat uw 
juridische conclusie in dit opzicht 
onjuist is. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Nogmaals, 
het is heel interessant om over 
verwantschappen en gevolgen 
daarvan te spreken. De enige steekhou-
dende argumenten die de heer 
Linschoten naar voren heeft gebracht, 
zijn de zorgplicht tussen man en 
vrouw in het huwelijk - dat is in het 
huwelijksrecht geregeld - en de 
zorgplicht tussen ouders en kinderen. 
Dat zijn de enige twee relaties, waarin 
deze zorgplicht voorkomt. 

Het gaat nu echter om de vraag of 
zij een commerciële relatie mogen 
aangaan. Wat dat betreft, maakt het 
Nederlandse familierecht één uitzon-
dering: echtgenoten mogen geen 
commerciële relatie aangaan. Ik denk 
dat de achtergrond daarvan is, dat het 
spanningen binnen het huwelijk zou 
kunnen geven. Andere familierechtelij-
ke betrekkingen wordt geen strobreed 
in de weg gelegd om welke commer-
ciële relatie dan ook aan te gaan. 

Conclusie van dit verhaal: als de 
heer Linschoten hier zegt dat alleen 
commerciële relaties in de eerste 
graad van verwantschap mogen 
worden aangegaan, zeg ik dat die 
conclusie niet uit het familierecht kan 
worden getrokken. Dat is een novum. 
Ik vind dat dit niet thuishoort in deze 
regeling. Vandaar mijn motie. 

D 
De heer Wolters (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Over het onderwerp 
'woningdelers' hebben wij voor het 
eerst gesproken in een mondeling 
overleg dat vlak voor het zomerreces 
plaatsvond. Na het stellen van een 
aantal vragen en het plaatsen van een 
aantal kanttekeningen, hebben wij 
ons toen niet ten principale tegen de 
algemene maatregel van bestuur 
verklaard. Bij die gelegenheid stelden 
wij dat wij op voorhand gedachten, 
als neergelegd in het ontwerp-besluit, 
niet afwijzen, aangezien het immers in 
het licht van de noodzaak tot ombui-
ging rechtvaardig is te noemen om 
ook de Algemene Bijstandswet 
daarbij te betrekken, indien en voor 
zover er sprake is van relatieve 
ruimte. 

Een vereiste is voorts dat de 
ombuiging vorm krijgt in een maatre-
gel, die hanteerbaar is en rechtvaardig 
uitwerkt. Verder heb ik opgemerkt dat 
mijn fractie aan de voorgestelde 
maatregel de voorkeur geeft boven 
een generieke korting in het kader van 
de Algemene Bijstandswet. 

Wij hebben toen wel een aantal 
kritische vragen gesteld over de 
praktische hanteerbaarheid en de 
rechtvaardige uitwerking. Ik noem er 
nog een aantal. De maatregel zou 
gemakkelijk legaal te ontwijken zijn. 
De maatregel zou fraudegevoelig zijn. 
De uitvoering van de regeling zou 
arbeidsintensief en derhalve erg 
kostbaar zijn. De regeling zou het 
kamergewijs verhuren van woningen 
belemmeren. De regeling zou de 
mogelijkheden voor groepswonen 
beperken. 

De bereidheid om kamers te 
verhuren zou door deze regeling 
afnemen. De regeling zou op gespan-
nen voet staan met het streven naar 
deregulering. De regeling zou leiden 
tot een verdere vervuiling van de 
bevolkingsboekhouding. Wij vroegen 
ons ook af of de regeling voldoende 
aansloot bij de maatregelen die 
genomen waren in het kader van de 
individuele huursubsidie. Wij vroegen 
ons verder af hoe de regeling zou 
uitwerken voor de alleenstaande 
buitenlander met een bijstandsuitke-
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ring of een aanvullende bijstandsuit-
kering. Die vraag is ook gesteld ten 
aanzien van bejaarden met een 
aanvullende bijstandsuitkering. 

Ik constateer, dat de regering op al 
deze vragen een antwoord heeft 
gegeven. Deze vragen en vragen van 
een aantal collega's hebben geleid tot 
een verandering in de memorie van 
toelichting op het concept-besluit en 
tot enkele wijzigingen van dat concept-
besluit. In het laatste mondelinge 
overleg heb ik al mogen constateren, 
dat een aantal onduidelijkheden 
daardoor zijn weggenomen. Het is 
bovendien duidelijk geworden dat de 
regering, zij het niet in woordgebruik, 
toch wel materieel aansluiting heeft 
gezocht bij het wetsvoorstel ten 
aanzien van de tweeverdieners. Ook 
dit heeft de zaak verduidelijkt. Op een 
aantal punten van kritiek kom ik nog 
terug. 

Ik kom op de arbeidsintensieve en 
kostbare uitvoering. De argumenten 
en de cijfers die de staatssecretaris 
heeft gegeven, hebben ons overtuigd. 
Wij mogen constateren dat de cijfers, 
die aanvankelijk waren gepresenteerd 
door de gemeenten, royaal afwijken 
van hetgeen de staatssecretaris 
uiteindelijk als hard heeft kunnen 
aantonen. In het mondeling overleg 
heb ik ook al gezegd, dat ik mij wat 
dat betreft meer thuis voel bij de 
argumenten van de staatssecretaris. 

Wat het kamergewijs verhuren van 
woningen betreft heb ik goede nota 
genomen van de opmerking van de 
regering, dat deze regeling daarvoor 
geen extra beletselen opwerpt en dat 
hetzelfde geldt voor het groepswonen 
De bereidheid om kamers te blijven 
verhuren zal naar mijn mening dan in 
principe niet afnemen. 

Naar mijn mening moeten wij 
constateren dat hier niet gederegu-
leerd wordt. Integendeel. De regering 
laat echter het argument van de 
doelmatige besteding van middelen 
prevaleren. Als wij het afwegen, 
kunnen wij ons daarachter scharen. Ik 
heb het nog eens nagezocht. Deze 
maatregel sluit aan bij de maatregelen, 
die wij met ingang van 1 juli 1984 
hebben genomen ten aanzien van de 
individuele huursubsidie. Mij is 
bekend dat het franchisebedrag tot 
stand is gekomen in de wetenschap, 
dat deze regeling van woningdelers 
op Sociale Zaken van stal zou worden 
gehaald. De aansluiting is wat dat 
betreft in goed overleg tot stand 
gekomen. Dat heb ik althans begrepen, 
zeker als ik naar de cijfers kijk. 

Voorzitter! Mijn fractie gaat akkoord, 
maar rekent erop dat de staatssecreta-
ris praktisch gebruik zal maken van 
handige en nuttige tips uit het veld in 
het kader van de uitvoeringspraktijk. 
Ik denk dat hij zijn oor goed te luister 
zal moeten leggen bij de sociale 
diensten. Er zullen namelijk ongetwij-
feld - en daar ben ik van overtuigd -
een aantal problemen zichtbaar 
worden die wij niet duidelijk zichtbaar 
hebben kunnen maken, met alle 
casuïstiek van de beide mondelinge 
overleggen en wellicht ook van dit 
debat. 

Ik ga ervan uit dat de staatssecretaris 
op dat punt de toepassing zodanig in 
de gaten houdt dat wij mogelijk in de 
loop van 1985 hierop terug 
kunnen komen. Mochten er dan 
onverhoopt werkelijke knelpunten 
zijn, dan kunnen wij deze wellicht 
alsnog oplossen. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Voorzit-
ter! De Algemene Bijstandswet 
hanteert - en terecht - het behoefte-
criterium. Dat beginsel beoogt, de 
bijstand die door de overheid wordt 
verstrekt, zo dicht mogelijk te doen 
aansluiten op de werkelijke kosten in 
het licht van het levensonderhoud en 
op de woonkosten. Het staat vast dat 
mensen die - hoe dan ook - een 
woning delen te zamen voor zekere 
lagere kosten staan dan de mensen 
die afzonderlijk wonen in gescheiden 
woningen. 

Daarom is een bijstelling van de 
bijstandsnorm voor woningdelers 
voor de SGP-fractie in principe 
bespreekbaar, mede gelet op de 
diverse maatregelen die uitkeringsge-
rechtigden negatief troffen en gelet 
op de komende stelselherziening ter 
zake van de sociale zekerheid. De 
regeling moet dan echter wel hanteer-
baar zijn en zo weinig mogelijk 
interpretatieruimte laten. Na alle 
verduidelijking in de tekst en de 
toelichting en na de beantwoording 
die zowel schriftelijk als mondeling is 
gegeven, aarzelen wij toch bij de 
vraag of aan de voorgestelde regeling 
deze duidelijkheid en uitvoerbaarheid 
mag worden toegeschreven. 

Van diverse kanten wordt om het 
hardst betoogd dat een grote discre-
pantie zou ontstaan tussen regelgeving 
en uitvoeringspraktijk. Daardoor zal 
de geloofwaardigheid van de wetge-
ving onder spanning komen te staan 
en zullen de uitvoeringsorganen op 
diverse fronten worden belemmerd in 
hun functioneren. Het lijkt duidelijk 
dat de fraudegevoeligheid van de aan 

de orde zijnde regeling groot is. Dat 
hoeft de tenuitvoerlegging van een 
principe op zich zelf niet op te houden. 
Kosten en baten moeten echter wel in 
verhouding tot elkaar staan. Als 
zodanig moeten zij ook in de beschou-
wingen worden betrokken. 

Als een principe vergt dat je ergens 
een tientje haalt, terwijl je er vijfen-
twintig gulden voor moet betalen, dan 
kan dat nog gerechtvaardigd zijn. Als 
het laatste bedrag bij voorbeeld 
honderd gulden is - het is slechts 
indicatief bedoeld - dan kun je erover 
gaan nadenken. Daarom stellen wij 
nogmaals met klem ook van onze kant 
de vraag, hoe de staatssecretaris deze 
kant - de uitvoeringsmogelijkheden 
en de daaraan verbonden kosten -
ziet. 

Na het mondeling overleg van 14 
november j l . hebben Divosa en de 
VNG nog eens benadrukt dat de 
staatssecretaris dit allemaal veel te 
optimistisch beziet. Nu wordt er door 
personen en instanties die eigenlijk 
problemen hebben met de norm, 
gauw gemajoreerd bij het noemen en 
wegen van bezwaren. Daar doet mijn 
fractie niet aan mee. Vele vragen over 
feiten, getallen, bedragen, en dergelij-
ke zijn bij herhaling gesteld. Die 
hoeven wij dus vanavond niet meer te 
stellen. Veronderstellingen staan 
tegenover elkaar. 

Ook hier moet de praktijk het leren, 
als wij die praktijkervaring tenminste 
willen opbouwen. Kan de staatssecre-
taris toezeggen dat in het periodiek te 
voeren overleg met de gemeenten en 
de uitvoeringsorganen de tenuitvoer-
legging van de regeling zorgvuldig zal 
worden geëvalueerd en dat de Kamer 
daarvan op een juist moment ver-
neemt? 

Alles overziende heeft de SGP-fractie 
de neiging, de regeling in haar 
uitvoeringsaspecten het voordeel van 
de twijfel maar te geven, en wel 
vanuit de honorering van het principe 
van het behoeftecriterium. Vanzelf-
sprekend gaan wij ervan uit dat 
nauwkeurig naar de diverse categorie-
en bijstandsontvangenden wordt 
gekeken die op gronden van commer-
ciële relaties of andere erkende en 
langs alleen rechtmatig weg vastgestel-
de gronden moeten worden uitgezon-
derd van de regeling. 

De uitvoeringsorganen krijgen in 
korte tijd erg veel te verwerken. 
Misschien krijgen zij zo langzamerhand 
tè veel te verwerken, bezien in het licht 
van de beschikbare tijd en de werklast. 
Mijn fractie vraagt begrip voor dit 
bezwaar. Zij wil daar ten minste 
tegenover gesteld zien dat de kosten 
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reëel worden vergoed, gelijk op met de 
uitvoering, en dat het 10%-deel voor 
de gemeenten blijft, maar ook met een 
declaratieafrekening achteraf bij 
aantoonbare en substantiële overschrij-
ding. Kan dat worden toegezegd? 
Misschien dat dan de motie van het 
congres van Divosa van de vorige 
week wat wordt geretireerd. 

Overigens is mijn fractie niet zo 
gecharmeerd van het feit dat gemeen-
tebestuurlijke uitvoeringsorganen zich 
kennelijk in hogere mate identificeren 
met beleidseffecten dan ere met de 
beleidsmaker. 

Voorzitter! Graag wacht ik de 
beantwoording door de staatssecreta-
ris af, voordat ik namens mijn fractie 
een definitief oordeel afgeef over het 
voorliggende. 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De aanpassing van de 
uitvoering van de Algemene Bijstands-
wet op de wijze zoals het in deze 
algemene maatregel van bestuur is 
voorzien, heeft op het moment dat 
deze door de staatssecretaris werd 
aangekondigd, voorerg veel commotie 
gezorgd. Dat was ook niet zo erg 
verwonderlijk. Vele mensen gingen 
ervan uit dat de maatregel, toen deze 
gepubliceerd werd, onderdeel zou zijn 
van het juli-pakket en derhalve per 1 
juli jongstleden van kracht zou 
worden: dat zou namelijk onmogelijk-
heden hebben opgeleverd voor de 
uitvoeringspraktijk. De commotie 
daarover was derhalve terecht. De 
staatssecretaris heeft een stuk van 
deze commotie, van deze problema-
tiek, in het eerste mondelinge overleg 
weggenomen door duidelijk te maken 
dat dit geenszins de bedoeling van de 
regering was. 

De tweede reden waarom er erg 
veel commotie ontstond, was de 
grote mate van onduidelijkheid die 
naar voren kwam uit de eerste 
memorie van toelichting op de 
algemene maatregel van bestuur. Tal 
van leefvormen wisten niet precies op 
welke wijze zij, als gevolg van deze 
algemene maatregel van bestuur, 
behandeld zouden worden. Er deden 
zich definitieproblemen voor, die niet 
alleen tot onduidelijkheid voor de 
betrokkenen leidden, maar die ook in 
belangrijke mate rechtsonzekerheid 
met zich brachten. 

Ook die onduidelijkheden zijn, naar 
mijn stellige overtuiging, in het eerste 
mondelinge overleg, in de daarop 
volgende schriftelijke beantwoording 
en in het tweede mondelinge overleg 
weggenomen. 

Voorzitter! We hebben het de hele 
tijd over één maatregel en deze is, op 
zich zelf ten onrechte, de 'voordeurde-
lersmaatregel' gaan heten. Het gaat 
evenwel om een vijftal maatregelen. 
In eerste instantie betreft het bijstands-
ouders met inwonende meerderjarige 
kinderen; in tweede instantie betreft 
het ouders die kostgeld van kinderen 
ontvangen; in derde instantie betreft 
het de alleenstaanden die een woning 
delen; in vierde instantie betreft het 
de korting op basis van kostgeld of 
onderhuur, en vijfde instantie betreft 
het de korting in het geval van een 
kraakwoning. Voor een belangrijk deel 
gaat het hier om nieuwe maatregelen: 
nieuw in het kader van de Algemene 
Bijstandswet. Voor een ander deel 
gaat het om het codificeren van een 
stuk jurisprudentie. 

De VVD-fractie had in dat eerste 
mondelinge overleg - door een aantal 
andere woordvoerders is daaraan ook 
gerefereerd - een aantal belangrijke 
bezwaren. Ik noem twee hoofdbezwa-
ren. Het eerste hoofdbezwaar betrof 
de wijze waarop in deze regeling de 
alleenstaanden werden behandeld. 
Namens de VVD-fractie heb ik in dat 
mondeling overleg het standpunt 
ingenomen, dat daar waar mensen 
daadwerkelijkzelfstandig een huishou-
ding voeren - ook als dit achter één 
voordeur gebeurt - , die mensen als 
alleenstaanden moeten worden 
behandeld en dat er dan geen reden 
is om rekening te houden met het feit 
dat er een andere alleenstaande in 
een zelfde stuk onroerend goed 
woont. 

Die onduidelijkheid is weggenomen 
op dit moment. Dit is door de staats-
secretaris eerst op een wat cryptische 
wijze in de tweede memorie van 
toelichting gedaan. Daarna heeft hij 
het ook in het tweede mondelinge 
overleg duidelijk gemaakt, in die zin 
dat de vraag of iemand alleenstaande 
is, aan de hand van een aantal 
objectieve criteria zal worden beant-
woord. Dit zijn dan objectieve criteria 
die sporen met de criteria in de sfeer 
van de fiscale wetgeving. Op dit punt 
heeft de VVD-fractie dus genoegdoe-
ning gekregen op de naar voren 
gebrachte kritiek. 

Het tweede belangrijke kritiekpunt 
betrof de fictie die in de eerste 
memorie van toelichting naar voren 
was gebracht. Deze fictie kwam erop 
neer dat er tussen familieleden tot de 
tweede graad geen commerciële 
relatie mogelijk was. Ik heb namens 
mijn fractie aangegeven, dat dit een 
ontkenning inhield van hetverbintenis-
senrecht en het zakenrecht in Neder-

land. Mevrouw Brouwer had daar 
gelijk in. 

Die fictie is weggenomen door de 
staatssecretaris. Er is nu aangegeven 
dat daar waar sprake is van een 
familierechtelijke relatie zoals de 
relatie van broer en zus (en uiteraard 
geldt dit ook voor alles wat vóór die 
graad van verwantschap ligt), wel 
degelijk tevens sprake kan zijn van 
een commerciële relatie. Er wordt 
derhalve niet meer van uitgegaan, dat 
die relatie consequenties heeft voor 
de Algemene Bijstandswet. 

De enige consequenties die familie-
rechtelijk nog overblijven, zijn de 
consequenties betreffende de relatie 
van ouders tot kinderen. Dat is echter 
geen novum in de sfeer van de 
Algemene Bijstandswet, zo merk ik 
aan het adres van mevrouw Brouwer 
op. U weet dat de all-in-normatiek die 
wij nu kennen - 70-90-100 - ook voor 
een niet onbelangrijk deel gebaseerd 
is op de vraag, of er sprake is van een 
volledig gezin of een onvolledig 
gezin: het gaat dan om de aanwezig-
heid van ouders en kinderen. 

Kortom, ik ben van mening dat er 
geen sprake is van een novum. De 
fictie van een novum ten aanzien van 
de relatie tussen broer en zus, is door 
de staatssecretaris weggenomen in 
het tweede mondeling overleg. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik begrijp 
dat de fractie van de VVD is overtuigd 
door de antwoorden van de staatsse-
cretaris. Ik heb ook begrepen dat mijn 
motie hetzelfde beoogt als hetgeen de 
VVD wenst. Ik neem dan ook aan dat 
deze motie wordt gesteund door de 
VVD. 

De heer Linschoten (VVD): De staats-
secretaris is in het mondeling overleg 
op 14 november j l . volstrekt duidelijk 
geweest over de consequenties van 
een commerciële relatie tussen broer 
en zus en familieverwantschappen in 
dezelfde graad. Daarover is de 
staatssecretaris duidelijk geweest. In 
dat opzicht is de memorie van 
toelichting aangepast. 

Ook het verslag van het mondeling 
overleg, waarin dit heel nadrukkelijk 
en duidelijk is geformuleerd, maakt 
onderdeel uit van de wijze waarop de 
regeling moet worden uitgelegd. Op 
dit moment heb ik er dan ook helemaal 
geen behoefte aan om daaraan op de 
een of andere wijze - bij voorbeeld 
door een motie van wie dan ook - iets 
toe te voegen. De staatssecretaris is 
naar mijn opvatting duidelijk geweest. 
Die duidelijkheid heb ik gewaardeerd. 
Ik had daarom namelijk zeer nadruk-
kelijk in eerste en tweede instantie 
gevraagd. 
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Mevrouw Brouwer (CPN): Als de 
staatssecretaris zegt dat mijn motie 
overbodig is omdat daarmee hetzelfde 
wordt beoogd als hetgeen hem voor 
ogen staat, hoeft mijn motie niet in 
stemming te worden gebracht. Als 
mijn motie zo wordt overgenomen 
door de staatssecretaris, is dat 
natuurlijk geen probleem. Stel echter 
dat dit niet het geval is en dat er 
onduidelijkheid bestaat over de 
toepassing hiervan. Ik neem aan dat 
de VVD mijn motie dan wel steunt, 
zodat er een meerderheid is voor mijn 
motie. 

De heer Linschoten (VVD): Dat lijkt 
mij een wat voorbarige conclusie. De 
motie van mevrouw Brouwer is 
zojuist voorgelezen door de Voorzitter. 
Ik heb de tekst daarvan nog niet voor 
mijn ogen gehad. Als die motie een 
afwijking betekent van de duidelijkheid 
die de staatssecretaris in het tweede 
mondeling overleg heeft geschapen, 
houdt dat in dat er in de motie iets 
anders staat dan hetgeen mij voor 
ogen staat. Er zal dan ook van de kant 
van mijn fractie geen steun te verwach-
ten zijn voor die motie. Ik zal eerst 
echter heel nauwkeurig de tekst van 
deze motie moeten bestuderen. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Linschoten wijst 
erop dat de tekst van het verslag van 
het mondeling overleg integraal 
onderdeel uitmaakt van de interpreta-
tie van de regeling. In het verslag kan 
ik niet terugvinden wat de heer 
Linschoten nu beweert. Kan hij dat 
aantonen? Waar staat dat? Uiteindelijk 
heeft de staatssecretaris alleen maar 
gesproken over de relatie tussen 
broer en zus. Over andere familierela-
ties wil hij geen uitspraak doen. Dat 
heeft de staatssecretaris tijdens het 
mondeling overleg ook niet gedaan. 
Dat staat althans niet in het verslag. 

De heer Linschoten (VVD): Ik heb de 
tekst van het verslag niet bij mij. 
Tijdens het mondeling overleg heeft 
hierover een interruptiedebatje 
plaatsgevonden. Ik weet niet of dat in 
het verslag terecht is gekomen. Het 
staat in ieder geval nu in de Handelin-
gen, omdat het nu naar voren is 
gebracht. De staatssecretaris zal hierop 
ook ongetwijfeld nog reageren. 
Integraal maakt het dus onderdeel uit 
van de wijze waarop de regeling kan 
worden geïnterpreteerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik rond af. 
De andere punten van kritiek die te 
maken hebben met de uitvoeringsprak-
tijk, de fraudegevoeligheid en de 

juridische mogelijkheid om ook legaal 
onder de regeling uit te komen, 
roepen bij de fractie van de VVD 
enkele vragen op. In hoeverre is het 
mogelijk dat de bezuinigingen die met 
deze maatregel worden beoogd, 
worden gerealiseerd? In tweede 
instantie heb ik tijdens het mondeling 
overleg gezegd dat de fractie van de 
VVD, na de toezeggingen op beide 
andere punten, de staatssecretaris in 
dit opzicht het voordeel van de twijfel 
geeft. 

Ik vraag de staatssecretaris om in 
de memorie van toelichting bij de 
begroting van volgend jaar aan te 
geven, in hoeverre al de problemen 
die te maken hebben met de uitvoe-
ringspraktijk aanleiding geven tot een 
aanpassing van de regeling, wellicht 
op een later tijdstip. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: De staatssecretaris zal 
volgende week antwoorden. 

Sluiting 22.43 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. twee brieven van de Voorzitter van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 
met de mededeling dat zij in haar 
vergadering van 4 december 1984 de 
haar door de Tweede Kamer toegezon-
den wetsvoorstellen gedrukt onder de 
nrs. 18033 en 18625 heeft aangeno-
men; 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen. 

2. twee brieven van de minister van 
Buitenlandse Zaken, over de Europese 
Raad te Dublin (18780, nrs. 1 en 2); 

een, brief van de minister en de 
staatssecretaris van Defensie, de heer 
Van Houwelingen, over de Walrus 
(18600-X, nr. 9); 

Deze brieven zijn of zullen worden 
gedrukt. 

3. de volgende brieven: 
een, van de Minister-President, 

minister van Algemene Zaken, over 
de Anne Frank Stichting; 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, de 
heer Van Leijenhorst, over het 
toelatingsbesluit WBO; 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, ten geleide van het 
onderzoek Waardering van Sociale 
Zekerheid; 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 

kopie gezonden aan de betrokken 
commissies. 

4. de volgende brieven e.a.: 
een, van D. Pos, over AWBZ-pre-

mies; 
een, van Ph. v. Bakkum, over het 

opleggen van boetes aan schuldigen 
en over het verkeerde beleid van 
minister Brinkman t.a.v. radio en 
televisie; 

een,van hetbestuurvan degemeen-
te Amsterdam, t.g.v. het boekwerkje 
'De FNV knokt terug' inzake de sociale 
zekerheid; 

een, van gedeputeerde staten van 
Noord-Holland, t.g.v. vragen over een 
olie-gasleiding door de Waddenzee 
tussen het blok F3 in de Noordzee en 
de kust bij Warffum, en de antwoorden 
daarop; 

een, van de Landelijk steunpunt 
Komitees 'Vrouwen in de bijstand', 
inzake een protest tegen de 1445-maat-
regel; 

een, van het gemeentebestuur van 
Willemstad, over de grenswijziging 
Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Hol-
land; 

een, van het Regionaal Ziekenfonds 
Salland, t.g.v. een motie inzake 
voorstellen tot wijziging van de 
Ziekenfondsverzekering; 

een, van de Stichting Studiecentrum 
Universele Rechten van de Mens, 
over de wantoestanden in de samen-
leving; 

een, van de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging Eerste hulp bij ongelukken, 
over de vuistregels EHBO; 

een, van Zila Hommen, t.g.v. 
handtekeningen inzake hulp aan de 
Sahellanden; 

een, van LSOBRA, t.g.v. van een 
verklaring aan alle leden van de 
Tweede Kamer; 

een telegram van de Kamer van 
Vakbonden Curacao, over de houding 
van de Antilliaanse statendelegatie 
t.a.v. diverse zaken; 

een, van de Bestuurscommissie 
Noorden des Lands, t.g.v. het rapport 
van de adviescommissie voor de 
noordelijke marktsector 'Het Noorden 
Aan' ; 

een, van de Christelijke scholenge-
meenschap Rijswijk, over haar aktie 
t.b.v. de derde wereld; 

een, van de Politieke Partij Radika-
len-Tiel, t.g.v. een brief aan de 
staatssecretaris van Justitie inzake het 
onmogelijk maken van het laten 
overkomen van echtgenoten van 
buitenlandse jongeren; 

een, van het gemeentebestuur van 
Vianen, t.g.v. de kortingen van de 
sociale uitkeringen; 
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een telex van de raadscommissie 
onderwijs en personeelszaken der 
gemeente Emmen, over meerhoofdige 
leiding op basisscholen; 

een, van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten, over proefprojec-
ten decentralisatie volkshuisvesting; 

een, van de Anne Frank Stichting, 
over uitspraken van de heer Ploeg, 
staatssecretaris van Landbouw en 
Visserij, inzake voornoemde stichting. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 2188) 

BIJVOEGSEL 

Schriftelijke antwoorden van de Minister en de Staats-
secretarissen van Onderwijs en Wetenschappen op 
vragen, gesteld bij de openbare behandeling in eerste 
termijn van hoofdstuk VIII (Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de rijksbegroting voor 1985 (met uitzondering 
van het deel Wetenschapsbeleid) (18600-VIII) 
Vraag van de heer Wagenaar (RPF) 
over het emancipatiebeleid 

De LPC's, de SLO en de andere 
verzorgingsinstellingen ontvangen 
extra faciliteiten voor het verrichten 
van emancipatie-activiteiten. Extra 
taken gaan aldus vergezeld van 
bijscholende faciliteiten. 

Vraag van de heer Hermes (CDA) over 
overleg over school- en beroepskeuze-
bureaus 

Het overleg met SoZaWe over 
school- en beroepskeuzebureaus in de 
interdepartementale stuurgroep 
studie- en beroepskeuzevoorlichting 
zal op 6 december 1984 beginnen. 

Vraag van de heer Hermes (CDA) over 
de nota Meer over management 

De prioriteit is als volgt over de 
verschillende onderwijssectoren 
verdeeld: 

1985 1986 1987 1988 1989 

— basis- en speciaal onderwijs 
— voortgezet onderwijs 
— hoger beroepsonderwijs 

1,5 
1,9 
1,0 

3,7 
10,5 
2,4 

3,7 
10,5 
2,4 

3,7 
10,5 
2,4 

3,7 
10,5 
2,4 

4,4 16,6 16,6 16,6 16,6 

Het bedrag uit de prioriteit voor het 
basisonderwijs is niet beperkt met 
f2,6 min. Op basis van onder meer de 
kennis en ervaring in de bestaande 
trainingen wordt gewerkt aan de 
voorbereiding van de nascholingscur-
sussen welke op de PABO's gaan 
worden gegeven. Centraal in de nota 
'meer over management' staat de 
gedachte om binnen de muren van 11 
PABO's, kennis en ervaring voor 
nascholing van schoolleiders te 
concentreren. 

Daarmee wordt het mogelijk 
optimale bereikbaarheid van de 
cursussen de realiseren, waardoor 
een voldoende deelname kan worden 
gewaarborgd. De nascholingscursus-
sen zullen zo spoedig mogelijk 
beginnen, en behoeven zeker niet tot 
1-8-87 te wachten. Wel zal i.v.m. de 
beschikbare financiële middelen de 
uitvoering in fasen geschieden. 

Vraag van de heer Franssen (VVD) 
over de nota Meer over management 

Het veld van het voortgezet onder-
wijs is op twee tijdstippen informeel 
betrokken geweest bij de totstandko-
ming van de nota. Ten eerste als 
deelnemer aan de conferentie School-
managementontwikkeling. Het 
verslag daarvan is in 1983 verschenen. 
Ten tweede is er enkele maanden 
geleden een informele consultatiedag 
gehouden met de verenigingen van 
schoolleiders, de inspectie, de 
nascholers en andere deskundigen. 

Vraag van de heer Schutte (GPV) over 
advisering SER 

Met de SER is overeengekomen dat 
hij alleen zal adviseren vanuit sociaal-
economische optiek. 

De concrete invulling daarvan zal 
jaarlijks plaatsvinden door middel van 
een adviesprogramma. De SER zal 
gezien haar beperkte capaciteit zich 
zeker tot voor zijn invalshoek belang-

rijke thema's beperken. De Project-
groep Externe Advisering heeft 
positief geoordeeld over de opneming 
van de SER in de adviesstructuur op 
onderwijsgebied. 

Vraag van de heer Lankhorst (PPR) 
over de kosten van medezeggenschap 

De heer Lankhorst acht het teleurstel-
lend dat er geen gelden uitgetrokken 
worden voor de kosten van medezeg-
genschap. Terecht is die gedachte 
steeds afgewezen met het argument 
van de budgettaire neutraliteit. Dat 
uitgangspunt is van de totstandkoming 
van de Wet Medezeggenschap 
Onderwijs af door opeenvolgende 
bewindslieden gehanteerd. 

Vraag van de heer Wagenaar (RPF) 
over doelmatigheid gebruik gebou-
wenbestand met inachtneming 
identiteit en doelstelling van de 
school 128/99 

Bij de ontwikkeling van regelgeving 
voor de optimale benutting van het 
gebouwenbestand zal zoveel mogelijk 
rekening worden gehouden met de 
identiteit en doelstelling van de 
betrokken scholen. In het voorstel tot 
wijziging van artikel 100 van de WVO, 
over het mogelijk maken van medege-
bruik van schoolgebouwen, wordt in 
de Memorie van Toelichting speciale 
aandacht besteed aan nog te ontwik-
kelen criteria en in aanmerking te 
nemen omstandigheden. 

Vraag van de heer Hermes (CDA) over 
middelen integratie Trekkende 
Bevolking 

Het is een misverstand dat voor het 
integratiebeleid Trekkende Bevolking 
onvoldoende middelen aanwezig zijn. 
Hierbij gaat het om een beleidsinitia-
tief, dat reeds in 1981 is aangekondigd. 

Thans zijn we er in geslaagd gelden 
te vinden voor het aanvullend forma-
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tiebeleid WBO en zijn respectievelijk 
formatieplaatsen gereserveerd voor 
basisscholen, die voor de eerste keer 
hetzij woonwagenkinderen, hetzij 
schipperskinderen opvangen. 

Voor categoriale scholen voor 
woonwagenkinderen en schipperskin-
deren, die zich voorbereiden op de 
integratie en een integratieplan 
hebben ingediend zijn de middelen 
gereserveerd voor continuering van 
het huidige faciliteitenbeleid. 

Door middel van een notitie 
integratiebeleid Trekkende Bevolking 
zal de Kamer hierover overigens nog 
nader op de hoogte worden gesteld. 

Vraag van de heren Niessen (PvdA), 
Hermes (CDA) en Wagenaar (RPF) 
over Wetgeving Vervoerskosten 

Binnen enige dagen wordt het 
advies van de Raad van State op het 
desbetreffende wetsvoorstel verwacht. 
Het voorstel zal daarna zo spoedig 
mogelijk aan de Kamer worden 
aangeboden. 

Vraag van de heer Hermes (CDA) over 
nieuwe projecten in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs 

In de meerjarenraming is in artikel 
46 van de begroting 1985 voor de 
ontwikkelingsactiviteiten van het 
speciaal onderwijs vanaf 1986 een 
structureel bedrag opgenomen van 
f8,4 miljoen per jaar ten behoeve van 
een actief ontwikkelingsbeleid 
gedurende de interimwet-periode 
waarvan ook een projectenbeleid deel 
uitmaakt. 

In 1985 zal in een beleidsplan 
worden aangegeven, hoe aan de 
innovatie van het (voortgezet) speciaal 
onderwijs vorm zal worden gegeven. 
Belangrijke bouwstenen voor dit 
beleid zullen adviezen van de ARBO 
en de APPO zijn. 

Vraag van mevrouw Ubels-Veen 
(EVP) over E5-beschikking Wanswerd 

Met Wanswerd (en enkele andere 
Friese gemeenten) is op 20 november 
j l . overleg gevoerd. Er werden geen 
nieuwe feiten aangevoerd op grond 
waarvan de negatieve beschikking 
kon worden ingetrokken. 

Het betreft hier een kleine school 
met ca. 25 leerlingen, met op ± 2 km. 
afstand een andere school van 
dezelfde richting. 

Vraag van de heer Konings (PvdA) 
over schoolverzuim n.a.v. rapport 
RION 

Het rapport 'Schoolverzuim .... ons 
een zorg' is een voorbeeld van het 
onderzoek dat naar dit onderwerp 
wordt verricht. Verder kan o.a. 
worden verwezen naar onderzoek 
naar de schoolverlatersproblematiek 
in de regio Rijnmond, een vergelijkbaar 
onderzoek (in voorbereiding) in 
Amsterdam, en diverse projecten 
waarin de motivatie c.q. demotivatie 
van leerlingen wordt belicht. In het 
kader van de departementale onder-
zoekprogrammering voor 1984 is een 
project begonnen waarin aan de 
omvang van het schoolverzuim en 
mogelijke vormen van preventie 
aandacht wordt besteed. 

De diverse onderzoeksresultaten 
tonen aan dat het hier om gecompli-
ceerde en niet eenvoudig op te lossen 
problemen gaat. Een beleidsnotitie 
met concrete voorstellen voor 
oplossing van deze problemen zal 
zal in het voorjaar van 1985 verschij-
nen. 

Vraag van de heer Schutte (GPV)over 
de Leerplichtwet 

De inspectie oefent formeel geen 
toezicht uit op diverse project- en 
opvanggroepen voor 'schoolverzui-
mers', die in toenemende mate door 
gemeentelijke instanties of particulie-
ren worden opgezet. 

De naleving van de Leerplichtwet is 
een verantwoordelijkheid van de 
gemeentebesturen. Het toezicht op de 
naleving van bedoelde wet vindt 
derhalve plaats op lokaal niveau door 
leerplichtambtenaren. 

Vraag van de heer Franssen (VVD) 
over afschaffing reislessen 

Reislessen vormen in feite een 
salaire vergoeding voor het reizen 
tussen verschillende schoolgebouwen 
bovenop de reiskostenvergoeding. 
Het gaat hier dus niet om echte 
werkgelegenheid. Aangezien een 
dergelijke regeling algemeen in de 
maatschappij meer en meer ongebrui-
kelijkis, en bovendien de werkgelegen-
heid bij afschaffing niet wordt aange-
tast, is in het raam van het financieel 
kader van de onderwijsbegroting 
besloten de subsidiëring van deze 
lessen niet langer voort te zetten. 

Vraag van de heren Hermes (CDA) en 
Franssen (VVD) over vooruitlopen op 
wetgeving 

Vooruitlopen op de wetgeving moet 
uiteraard zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Om die reden wordt voor 
beleidsgebieden in ontwikkeling vaak 
gekozen voor ontwikkelingswetgeving. 

Overigens zij erop gewezen dat niet 
aan alle beleid zonder meer een 
afzonderlijke wettelijke regeling ten 
grondslag hoeft te liggen. Vaak 
immers heeft zich een beleid, oor-
spronkelijk gebaseerd op een bepaald 
wetsartikel (gunstartikel), dat de 
minister machtigt om bepaalde 
faciliteiten te verlenen, geleidelijk 
ontwikkeld tot een afzonderlijk beleid. 

Bij voorbeeld: onderwijsvoorrangs-
beleid, op basis o.m. van artikel 56, 
tweede lid, LO-wet 1920. Het ontwerp 
voor een eigen wettelijke regeling is 
inmiddels ingediend. Een snelle 
totstandkoming wordt dezerzijds 
zeker nagestreefd. 

Vraag van de heer Franssen (VVD) 
over uitgavenbeheersing 

De genoemde aanzienlijke begro-
tingsoverschrijding 1983 (f3 miljard) 
betreft naast salarisbijstellingen en 
autonome leerlingen- studentenmuta-
ties, verhoging studiefinanciering etc, 
een verhoging van het activiteitenni-
veau zoals gespecificeerd in de 
Voorjaarsnota en miljoenennota als 
gevolg van overheveling van zgn. 
Fipuli-gelden (Financiering publiek-
rechtelijke lichamen-BiZa ad f2,3 
miljard). Juist in 1983 heeft de beheer-
sing van de uitgaven geleid tot een 
onderschrijding van de uitgaven ten 
opzichte van de ramingen. 

De voorlopige rekening 1983 van de 
Ministervan Financiën (februarinota) 
geeft voor Onderwijs en Wetenschap-
pen dan ook een minder-uitgave aan 
van ca. f 100 min. Ook in 1984 verwacht 
ik geen onvoorziene begrotingsover-
schrijdingen. 

Door naleving van de overeengeko-
men regels voor het stringente 
begrotingsbeleid is de begroting in 
wezen taakstellend. 

Vraag van de heer Lankhorst (PPR) 
over fraude 

In een aantal gevallen is fraude 
geconstateerd. De als gevolg daarvan 
terug te vorderen bedragen in 1984 
belopen in het voortgezet onderwijs ± 
f5,6 min. De feitelijke besparing ten 
gevolge van de intensievere controle 
zal echter aanzienlijk groter zijn gezien 
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de preventieve werking die hiervan 
uitgaat. 

De controleactiviteiten van de 
Inspectie en de Accountantsdienst, 
alsmede de daarmee gepaard gaande 
publiciteit, hebben ertoe geleid, dat 
scholen hun opgaven veel nauwkeuri-
ger verzorgen. 

Bovendien worden maatregelen 
voorbereid om het ten onrechte voor 
subsidie in aanmerking komen te 
voorkomen. 

Deze maatregelen betreffen onder 
andere: 

- koppeling van een controle op de 
inschrijving van leerlingen en de 
inning van cursusgelden waarvoor 
onder andere een grotere fijnmazig-
heid van de cursusgelden nodig is; 

- voorkomen van het oneigenlijk 
opleiden voor buitenschoolse exa-
mens. 

Vraag van de heer Van der Vlies 
(SGP) over vormingswerk en deeltijd 
kort m.b.o. 

Over de specifieke plaats van het 
deeltijd kort-m.b.o. is de Kamer per 
brief VO/WJ/LT 634.061 een afzonder-
lijke beleidsnotitie toegezegd. 

Vraag van de heer Wagenaar (RPF) 
over bedrijfstaksgewijs onderwijs en 
intersectoraal kort-m.b.o. 

De regering zal het overleg tussen 
het onderwijs en het bedrijfsleven op 
bedrijfstakniveau stimuleren. De 
bedoeling daarvan is om een beter 
contact tussen onderwijs en bedrijfs-
leven te verkrijgen. Een goed voor-
beeld van een dergelijk overleg 
betreft de horecasector. 

Het intersectoraal karakter van het 
KMBO is geen beletsel om over de 
zaken van de afdelingen in het KMBO 
sectoraal overleg te voeren. 

Vraag van de heer Wagenaar (RPF) 
over heroverweging partiële leerplicht 

Voor verdere toelichting op opzet 
en methodiek van deze heroverwe-
gingsoperatie wordt verwezen naar 
het rapport dat binnenkort openbaar 
gemaakt wordt. 

Vraag van de heer Willems (PSP) 
advies van Emancipatieraad over 
onderzoek Hoogveld-Instituut 

Het desbetreffende advies van de 
Emancipatieraad is op 4 december op 
het departement binnengekomen en 
is derhalve nog niet nader bestudeerd. 

Vraag van de heer Hermes (CDA) over 
doorstroming van m.a.v.o. via v.h.b.o. 
naar het h.b.o. 

Het v.h.b.o. is in de eerste plaats 
bedoeld voor l.b.o."leerlingen. De 
desbetreffende toelaatbaarheidsrege-
lingen (Besluit m.h.n.o. en door-
stroomcirculaire) voorzien dan ook in 
een rechtstreekse toelaatbaarheid 
vanuit het l.b.o., mits de abituriënt 
eindexamen in 3 vakken op C-niveau 
heeft afgelegd. 

M.a.v.o.-4 abituriënten kunnen 
eveneens tot het v.h.b.o. worden 
toegelaten, zij het met ontheffing, 
verleend door de inspectie. 

M.a.v.o.-abituriënten met 6 vakken 
op D-niveau kunnen op ontheffing 
rekenen. M.a.v.o."kandidaten met 5 
vakken op D-niveau en 1 vak op 
C-niveau kunnen ontheffing verkrijgen 
indien voldaan wordt aan de navolgen-
de criteria: 

- gemiddeld eindcijfer 6,5 op de 
eindcijferlijst; 

- positief advies van de afleverende 
school. 

Vraag van de heer Schutte (GPV) over 
doorstroom h.a.v.o.-h.b.o. in verband 
met LICOR onderzoek 

Er is nog geen gelegenheid geweest 
om het bedoelde onderzoek van het 
LICOR te bestuderen. In de binnenkort 
uit te brengen nota over de verdere 
ontwikkeling van h.a.v.o. en v.w.o. 
wordt uitgebreid op deze rendements-
problematiek ingegaan en wordt 
aangegeven hoe de voorbereiding op 
het h.b.o. kan worden verbeterd. 

Vraag van de heer Willems (PSP) over 
eigen taal in v.o. 

Over de door de heer Willems 
genoemde en andere aspecten van 
het onderwijs in eigen taal en over de 
buitenlandse leerkrachten in het 
voortgezet onderwijs is heden een 
notitie aan de kamer aangeboden. 

Vraag van mevrouw Ubels (EVP) over 
vermindering budget Onderwijs voor 
Volwassenen met f4,1 miljoen. 

De vermindering van het beschikba-
re bedrag wordt onder meer veroor-
zaakt door verwachte geringe daling 
van het aantal deelnemers. De 
overige argumenten zijn vermeld in 
de artikelsgewijze toelichting, te 
weten de bijstelling van de gemiddelde 
kosten per leerling en de doorwerking 
van eerder getroffen bezuinigings-
maatregelen. 

Vraag van de heer Schutte (GPV) over 
aantrekken topdeskundigheid aan 
universiteiten 

Voor het einde van 1984 zullen 
voorstellen worden geformuleerd om 
arbeidsvoorwaarden, werkklimaat en 
uitrusting van topdeskundigen aan 
universiteiten zo te beïnvloeden, dat 
van een passende concurrentiepositie 
sprake is. 

Vraag van de heer Schutte (GPV) over 
voorwaardelijke financiering 

De verantwoordelijke instellingsbe-
sturen zijn unaniem van oordeel dat 
het stelsel van voorwaardelijke 
financiering dient te worden voortge-
zet en uitgebouwd. 

Voorts hebben de instellingen 
binnen het stelsel van voorwaardelijke 
financiering volledig de vrijheid 
behouden prioriteiten te stellen, 
omdatzij bepalen welke onderzoekpro-
gramma's zij extra beschermd willen 
zien. 

Overigens bezitten universiteiten en 
hogescholen alle vrijheid om onder-
zoekcontracten aan te gaan. Daarbij 
financiert de contractpartner, terwijl 
bij voorwaardelijke financiering het 
Rijk de financier is. 

Vraag van de heer Franssen (VVD) 
over het J. A. Cohen-lnstituut 

Het is het plan om te komen tot een 
integrale besluitvorming ten aanzien 
van de interuniversitaire instituten. 
Desgevraagd hebben de colleges van 
bestuur geweigerd zelf een uit de 
taakverdelingsoperatie w.o. voort-
vloeiend plan voor de interuniversitai-
re instituten op te stellen. 

Derhalve rust op mij de taak voor 15 
januari 1985 met een deelplan te 
komen voor deze instituten, in het 
kader van taakverdeling en concentra-
tie. 

Daarbij zal ik ook de uit evaluaties 
naar voren komende informatie-
evenwichtig trachten te wegen. 

Vraag van de heer Niessen (PvdA), 
mevrouw Ubels-Veen (EVP), de heren 
Van der Vlies (SGP) en Ernsting (CPN) 
over dierproeven WO 

De Kamer zal nog beslissen over 
het voorstel van de heer Niessen om 
een afzonderlijk debat te wijden aan 
de dierproeven in het wetenschappelijk 
onderwijs. 

Tijdens een dergelijk overleg 
kunnen de specifieke vragen die de 
heer Van der Vlies en mevrouw Ubels 
hebben gesteld, aan de orde komen. 
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In het vervolg op hetgeen reeds 
schriftelijk werd medegedeeld wil ik 
op voorhand reeds vaststellen dat 
onderzoek naar alternatieven voor 
dierproeven op mijn volledige steun 
kan rekenen. Hierover vindt afstem-
ming plaats met WVC. Hieruit moge 
blijken dat ik er niet naar streef de titel 
van meest diervriendelijke bewinds-
man van de heer Van der Reijden over 
te nemen, maar mik op de titel van 
meest diervriendelijk kabinet. 

Vraag van de heren Niessen (PvdA), 
Lansink (CDA) en Franssen (VVD) over 
de Open Universiteit 

Per jaar wordt het rijkssubsidie 
bepaald en (in de loop van het 
begrotingsjaar) nader bepaald aan de 
hand van de noodzakelijk geachte 
personele capaciteit en daaruit 
voortvloeiende personeelslasten. 

Daarnaast worden bedragen 
geraamd voor materiële exploitatielas-
ten en voor investeringen in roerende 
en onroerende zaken. Uitgaande van 
de meerjarige personeelsformatie-
plannen en een globale raming voor 
materiële exploitatiekosten lijkt het 
geraamde rijkssubsidie 1985toerei-
kend. 

Over de oplossing voor een tekort 
van 6,7 min. deel ik mee dat hetgeen 
de heer Lansink vermeldt met betrek-
king tot overschotten 1984 mij niet 
duidelijk is. 

De bedragen die door het College 
van Bestuur zijn aangereikt tonen een 
verschil tussen meerjarencijfers en de 
voor 1985 geraamde subsidie. 

In het hiervoor genoemde overleg 
zal worden bezien in hoeverre 
bijstelling van het voor 1985 uitgetrok-
ken bedrag nodig is op grond van 
nadere informatie. 

Voor de toekomst zal op korte 
termijn een normatief financierings-
model tot stand worden gebracht dat 
meer duidelijkheid zal brengen voor 
de kosten op middellange termijn. 

In dit model wordt een koppeling 
tussen taken en middelen tot stand 
gebracht. De Open Universiteit zal bij 
de ontwikkeling van het model 
worden betrokken. 

Inmiddels is op voorstel van de 
Minister van Onderwijs een extern 
adviseur aangetrokken, die verzocht is 
met gebruikmaking van zijn ervaring 
als secretaris van het college van 
bestuur van de rijksuniversiteit te 
Utrecht de budgettaire problematiek 
onder controle te krijgen. 

Vraag van de heer Schutte (GPV) over 
wachtlijsten Open Universiteit 

Gezien de uidrukkelijke wens van de 
Kamer ten aanzien van de toelatings-
leeftijd van studenten voor de Open 
Universiteit, zou het niet juist zijn om 
bij het opstellen van de wachtlijsten 
de leeftijd van de studenten een 
doorslaggevende rol te laten spelen. 

Vraag van de heer Lansink (CDA) over 
honorarium regeling/functiewaarde-
ring medisch specialisten 

De grootst mogelijke spoed is 
vereist bij het invoeren van de 
honorariumregeling. Dezerzijds wordt 
al het mogelijke gedaan om dat te 
bereiken. De stichtingen voor de 
centrale inning zijn nu in vrijwel alle 
academische ziekenhuizen opgericht 
en in werking getreden. Wat betreft 
de functiewaardering is intensief 
overleg met de betrokken partijen 
gaande. Het streven is erop gericht 
het voor de waardering noodzakelijke 
materiaal met inachtneming van de in 
het overleg gemaakte afspraken zo 
spoedig mogelijk bekend te maken. 

Ten aanzien van het aanvaarden 
van middelen tot het zgn. garantie-
fonds voor het creëren van arbeids-
plaatsen merk ik in het algemeen op 
dat de honoreringsregeling hiertoe 
geen mogelijkheden biedt, anders dan 
met instemming van de betrokken 
specialisten. Ik ben bereid dit gezichts-
punt in het overleg met betrokken 
partijen in te brengen. 

Vraag van de heer Lansink (CDA) over 
projectorganisatie academische 
ziekenhuizen (POAZ) 

Wat betreft de voortgang van de 
POAZ wordt verwezen naar § 4.4.3 
van de Memorie van Toelichting. 

In het met de POAZ overeengeko-
men activiteitenplan wordt onder 
meer aangegeven wanneer interimad-
viezen zullen worden uitgebracht (in 
de loop van 1985). 

Vraag van de heer Van der Vlies 
(SGP) over invoering HOS 

De definitieve voorstellen ten 
aanzien van de uitwerkingen van het 
HOS-akkoord zijn onlangs aan het 
georganiseerd overleg aangeboden. 
Met de centrales van overheidsperso-
neel is een tijdpad afgesproken ter 
afronding van het HOS-overleg, dat 
uitmondt in een invoering van het 
nieuwe salarisstelsel in het voortgezet 

onderwijs per 1 april 1985. Voor het 
basisonderwijs en het speciaal 
onderwijs blijft de invoeringsdatum, 
zoals voorzien, 1 augustus 1985. 

In de voorstellen met betrekking tot 
de formatie van de schoolleiding is 
opgenomen, dat boventalligheid van 
adjunct-directeuren als gevolg van de 
nieuwe HOS-formatieregeling langs 
de weg van natuurlijk verloop terug-
gebracht wordt tot de reguliere 
formatie. 

Het uitstel tot 1 april 1985 van de 
invoering van de nieuwe salarissyste-
matiek heeft geen directe gevolgen 
voor de omvang van de onderwijsbe-
groting. Wel is er een effect voorzien 
voor de zogenoemde indirecte 
opbrengst. Dit effect zal ertoe leiden 
dat het WllSO-inhoudingspercentage 
voor 1985 i.p.v. op 1,71% zal moeten 
worden vastgesteld op 1,75%. Ik 
verwijs daarbij naar de nota van 
toelichting bij de concept algemene 
maatregel van bestuur lnhoudingsbe-
sluit Onderwijspersoneel 1985 dat 
zeer onlangs aan de Tweede Kamer is 
aangeboden. 

Verschuiving van de invoeringsda-
tum voor het voortgezet onderwijs 
zou betekenen dat ook in de directe 
sfeer kosten zouden gaan optreden 
ter grootte van ca. f 8 min. per maand 
uitstel. Deze kosten zijn slechts te 
compenseren door ook voor het 
basisonderwijs de invoeringsdatum te 
verschuiven. Gelet op de discrepantie 
die dan zou ontstaan met het tijdstip 
waarop de WBO wordt ingevoerd, 
acht ik een dergelijk uitstel overigens 
ongewenst. 

Vraag van mevrouw Groenman over 
WPO 

De tweede WPO-circulaire heeft 
voldoende respons opgeleverd. Het is 
niet gebleken dat het feit dat deze 
circulaire die 3 weken vóór de aanmel-
dingsdatum van 23 november bij de 
scholen was, tot problemen heeft 
geleid. 

De schoolbesturen konden vóór 23 
november een aanvrage voor een 
WPO-plaats indienen. Indien een 
WPO-plaats wordt toegewezen, kan 
de werving voor die plaats beginnen. 
Het is dus niet zo dat werkzoekenden 
dienen te worden 'gekoppeld' aan de 
aanvragen. 

Nadat de benoemingen op WPO-
plaatsen hebben plaatsgevonden, kan 
worden aangegeven hoeveel vrouwen 
zonder uitkering op WPO-plaatsen zijn 
benoemd. 
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Vraag van de heer Franssen (VVD) 
over instroom bij p.a.b.o.'s 

Bij de opstelling van het sociaal 
plan p.a.b.o. is een schatting gemaakt 
van de werkgelegenheidssituatie die 
zich bij de invoering van de p.a.b.o. (1 
augustus 1984) zou kunnen voordoen. 
De feitelijke situatie van thans komt 
overeen met de veronderstelde 
situatie van toen. 

Het sociaal plan p.a.b.o. biedt een 
adequate oplossing van deze situatie. 
Dit neemt niet weg, dat de werkgele-
genheidsontwikkeling in deze sector 
nu en in de komende jaren nauwlettend 
moet worden gevolgd. In dit verband 
heb ik aan het Georganiseerd Overleg 
toegezegd om in de loop van deze 
maand een geactualiseerde notitie in 
te brengen. 

Vraag van de heer Hermes (CDA) over 
verlenging ISIP 

In 1983 en 1984 is door het departe-
ment een financiële bijdrage aan ISIP 
geleverd respectievelijk van f25.000. 

Voor het jaar 1985 zal de bijdrage 
van f17.000 worden verhoogd met 
f8.000 zodat in het totaal f25.000 
wordt gereserveerd. 

Tevens zal een verlening van ISIP 
tot eind 1986 door de Nederlandse 
vertegenwoordiger in de CERI 
Governing Board vergadering van 
half februari 1985 worden bepleit. 

Vraag van de heer Ernsting (CPN) 
over onderzoek raciale vooroordelen 
in schoolboeken 

Het project van prof. Van Dijk met 
betrekking tot raciale vooroordelen in 
schoolboeken is helaas vertraagd. 
Naar verwachting zal het eindrapport 
begin 1985 gereed zijn Zoals toegezegd 
zullen SLO en de educatieve uitgeve-
rijen over de resultaten worden 
geïnformeerd. In het kader van de 
departementale onderzoekprograrrv 
mering 1985 zijn middelen gereser-
veerd om vervolgonderzoek op dit 
terrein te kunnen financieren. 

Vraag van de heer Hermes (CDA) over 
uitbreiding doelgroepen SBD's met 
ZMLKenVBO 

De uitbreiding met scholen en 
afdelingen voor voortgezet buitenge-
woon onderwijs betekent geen 
doorbraak naar het voortgezet 
onderwijs. Deze schoolsoorten 
worden geregeld in het Besluit 
buitengewoon onderwijs 1967 en 

vallen daarmee onder de LO-wet 
1920. 

Er is dus geen sprake van een 
'doorbraak naar het voortgezet 
onderwijs', aangezien het hier lager 
onderwijs betreft. 

Vraag van de heer Hermes (CDA) 
over stand van zaken ACLO's 

Financiële overwegingen maakten 
het onmogelijk om zoals oorspronkelijk 
gepland was de nieuwe adviesstruc-
tuur medio 1983 in te stellen. 

In de loop van 1984zijn besprekingen 
begonnen met vertegenwoordigers 
van ACLO's en SLO om uit de ontstane 
impasse te komen. Deze gesprekken 
zijn nagenoeg afgerond, zodat naar 
wordt verwacht een nieuwe structuur 
per 1 augustus 1985 operationeel zal 
worden. 

Van de resultaten van het overleg 
zal de Kamer op de hoogte worden 
gesteld. 

Vraag van de heer Hermes (CDA) over 
vrijgekomen huisvestingsgeld (9 ton) 
SLO voor beroepsonderwijs 

In 1983 is finaal besloten, dat de 
nieuwbouw van de SLO door O & W 
wordt gefinancierd. 

Financiering van deze nieuwbouw 
kon worden gerealiseerd door het 
huurbedrag structureel in mindering 
te brengen op het SLO-budget 
(Verzorgingsartikel) onder gelijktijdige 
verstrekking van een geldlening. 

De structurele vermindering gaat 
pas in 1987 in om SLO in de gelegen-
heid te stellen de grondaankoop, 
welke niet in bovenbedoelde geldle-
ning begrepen is, te laten financieren. 

Op het leerplanartikel komen 
derhalve ook op termijn geen f900.000 
ter beschikking. 

Binnen de financiële situatie van 
SLO waren er geen andere mogelijk-
hedenom de nieuwbouwte realiseren. 

Vraag van de heer Hermes (CDA) over 
ambulante begeleiding 

In het z.g. algemene maatregel van 
bestuur-overleg met de onderwijsor-
ganisaties is uitvoerig gesproken over 
de knelpunten die de organisaties zien 
in de voorgestelde regeling voor de 
ambulante begeleiding. Naar mag 
worden verwacht zullen hiervoor 
bevredigende oplossingen kunnen 
worden gevonden. 

Hierbij wordt ernaar gestreefd 
bestaande situaties in principe niet 
aan te tasten en daarop aan te sluiten. 
De toekomstige regeling zal, overigens 
in tegenstelling tot de bestaande, een 
structureel karakter dragen. 

Vraag van de heer Hermes (CDA) over 
doelmatigheidsoperatie Verzorgings-
instellingen 

De doelmatigheidsoperatie had als 
werkingsgebied het gehele (mede) 
door de overheid gefinancierde 
onderzoek. Dit werkingsgebied is 
aanzienlijk groter dan de homogene 
uitgavengroep WB, omdat ook 
instellingen buiten de homogene 
uitgavengroep onderzoek verrichten. 

Ten aanzien van de verzorgingsin-
stellingen is besloten deze vrij te 
stellen van bezuinigingen ingevolge 
de doelmatigheidsoperatie, voorzover 
het betreft de voorstellen op het 
terrein van financiën en organisatie. 

Wel zullen echter de doelmatigheids-
voorstellen die betrekking hebben op 
het personeel moeten worden 
gerealiseerd. Ook de verzorgingsinstel-
lingen delen daarin mee. Deze 
voorstellen laten de output onaange-
tast en hebben betrekking op functie-
opbouw en functiewaardering. 

Vraag van de heer Ernsting (CPN) 
over seksuele voorlichting/seksueel 
geweld 

In overleg met SoZaWe, welk 
departement de coördinatie heeft ten 
aanzien van het beleid bestrijding 
seksueel geweld tegen meisjes en 
vrouwen, zal worden bezien welke 
bijdrage O. en W. hierin kan leveren. 

Vraag van de heer Konings (PvdA) 
over Nederlandse taal in het buitenland 

Er zijn ongeveer 120 universitei-
ten en een tiental andere onderwijs-
instellingen in de wereld waar 
Nederlands, meestal als bijvak, wordt 
gedoceerd. 

Voor deze docentschappen Neder-
lands zijn de desbetreffende buiten-
landse universiteiten verantwoordelijk 
zowel in wetenschappelijk, financieel 
en personeel opzicht. 

Door mijn ministerie wordt zoveel 
mogelijk steun verleend, bij voorbeeld 
in de vorm van boekenschenkingen. 

ook de universiteit van Moskou kan 
jaarlijks een wensenlijst inzenden. 

Docenten en studenten Nederlands 
worden in de gelegenheid gesteld de 
zomercusus Nederlandse taal en 
cultuur te Breukelen bij te wonen. Ook 
van de zijde van de USSR wordt 
hiervan ieder jaar gebruik gemaakt. 

Een uitnodiging van de universiteit 
van Moskou of een andere universiteit 
van gastdocenten, in het kader van 
het Cultureel Verdrag, zal positief 
worden tegemoet getreden. 

De USSR heeft nog geen docenten 
Nederlands gevraagd om aldaar te 
doceren. 

In de memorie van toelichting op de 
begroting 1986 zal ik weer een 
overzicht terzake opnemen. 
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