Donderdag 22 november 1984

27ste vergadering

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 128 leden, te
weten:
Alders, Beckers-de Bruijn, De Beer,
Beinema, Van den Bergh, J. D.
Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, De
Boois, Borgman, Braams, Brouwer,
Buikema, Van der Burg, Castricum,
Cornelissen, Couprie, Dales, Dees,
Van Dijk, Dijkstal, Van Dis, Van der
Doef, Dolman, Engwirda, Ernsting,
Van Erp, Van Es, Eshuis, Evenhuis,
Evenhuis-van Essen, Eversdijk,
Franssen, Frinking, Gerritse, De
Grave, Groenman, Gualthérie van
Weezel, Haas-Berger, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Van der Heijden, Van
der Hek, Hermans, Hermsen, Hummel,
Van lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat,
Jorritsma-Lebbink, Keja, Knol, De Kok,
Kombrink, Konings, Van der Kooij, De
Korte, Korthals, Kosto, KraaijeveldWouters, Krajenbrink, Laning-Boersema, Lankhorst, Lansink, Lauxtermann,
Leerling, Leijnse, Van der Linden,
Linschoten, Lucassen-Stauttener,
Mateman, Meijer, Metz, Mik, Moor,
Van Muiden, Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijpels, Van Noord,
Nypels, Van Ooijen, Oomen-Ruijten,
Den Ouden-Dekkers, Paulis, Poppe,
De Pree, Rempt-Halmmans de Jongh,
Van Rey, Rienks, Van Rossum, Van
der Sanden, Schartman, Scholten,
Schutte, Van der Spek, Spieker,
Stemerdink, Stoffelen, Tazelaar,
Terpstra, Tommei, Van den Toorn,
Toussaint, Ubels-Veen, Den Uyl, Ter
Veld, Veldhoen, Te Veldhuis, Vermeend, De Visser, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Voorhoeve, Vos, B. de Vries,
K. G. de Vries, De Waart, Wagenaar,
Wallage, Weijers, Weisglas, WesselTuinstra, Wolters, Wöltgens, Worrell
en Zijlstra,

Aanvang 10.15 uur

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Herfkens, wegens verblijf buitenslands, tot en met 29 november a.s.;
Aarts, wegens verblijf buitenslands;
Faber, Van Baars, Nijland en G. C. van
Dam, wegens bezigheden elders;
Willems, wegens ziekte;
Van Muiden, Leerling, Schartman en
Den Ouden-Dekkers, alleen voor het
begin van de vergadering.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de wetsvoorstellen:
- Nadere wijziging van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering,
de Werkloosheidswet en de Wet
werkloosheidsvoorziening en enige
daarmee verband houdende wetten
(verlaging van uitkeringspercentages)
(18 664);

- Nadere wijziging van de Wet
werkloosheidsvoorziening (verlenging
van de uitkeringsduur ingevolge de
Wet werkloosheidsvoorziening voor
werknemers van 50 jaar en ouder)
(18672).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Sedert een reeks van
jaren is het aantal onvrijwillig niet
actieven sterk toegenomen. Ook in
1985 zal het aantal uitkeringsgerechtigden, mede vanwege een toenemend
beroep op de werkloosheidsregelingen, nog een toename te zien geven.
Zonder het nemen van maatregelen in
de nominale sfeer zouden de socialezekerheidsuitgaven verder oplopen.
Dit zou opnieuw een vergroting van
de druk van de uitgaven in termen
van het nationaal inkomen betekenen.
De structurele problematiek en de
noodzaak tot het nemen van maatregelen zijn derhalve nog niet verdwenen.

en de heren Braks, minister van
Landbouw en Visserij, Brinkman,
minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur, De Graaf, staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Van der Reijden, staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur.

Staatssecretaris De Graaf van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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Mevrouw Beckers, mevrouw
Brouwer, mevrouw Ter Veld en de
heer Scholten maakten het kabinet
verwijten inzake de wijze, waarop het
met de uitkeringsgerechtigden
omgaat, alsmede inzake de pijn en de
problemen, die de uitkeringsgerechtigden van het huidige beleid ondervinden. Het kabinet heeft wel degelijk
oog voor de positie van hen, die op
een uitkering zijn aangewezen. Aan
politieke keuzen valt echter niet te
ontkomen. Ik erken dat het hard is,
geconfronteerd te worden met een
inkomensachteruitgang, als dat
inkomen al niet te hoog is en als men
werkloos of arbeidsongeschikt is.
Een keuze moet nu echter worden
gemaakt om op termijn in staat te
zijn, een hecht en betrouwbaar
systeem van sociale zekerheid te
kunnen handhaven. De woorden van
de heer Gerritse hebben mij gesterkt
in deze opvatting. Tevens hebben
deze woorden mij doen beseffen dat
er, ondanks de inhoud van onze
voorstellen, begrip is voor de noodzaak
die tot het doen van die voorstellen
bestaat.
Een van de voorstellen, die wij
vandaag bespreken, heeft vooral ten
doel, de collectieve-uitgavendruk te
verminderen, waarbij ik doel op het
voorstel met betrekking tot de
niveauverlaging. Het andere voorstel
heeft een heel ander doel en zal, als
het wordt aangenomen, leiden tot een
weliswaar beperkte maar toch - als ik
het goed begrijp wordt dit door de
meeste partijen als zodanig beschouwd - een belangrijke verbetering; een verbetering vooral voor de
groep oudere langdurige werklozen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er
behoefte aan, erop te wijzen dat de
heer Weijers daarom al een aantal
keren heeft gevraagd. Hij is zo
bescheiden geweest, in zijn bijdrage
daarnaar niet te verwijzen, maar èn bij
de behandeling van de begroting het
vorige jaar èn bij de behandeling van
de kortingswetten in december van
het vorige jaar heeft hij met name
voor deze voorziening gepleit. Ik merk
dat hij nu niet aanwezig is, maar wat
ik heb gezegd zal naar ik aanneem
gedrukt worden, zodat hij ongetwijfeld
in staat is, het te lezen.
De heer Gerritse (CDA): Ik zal het hem
overbrengen, Voorzitter.
Staatssecretaris De Graaf: Ik twijfel
daar niet aan.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mijn
reactie op de opmerkingen, die in
eerste termijn zijn gemaakt naar
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aanleiding van beide wetsvoorstellen,
die wij nu behandelen, aldus indelen,
dat ik eerst inga op een paar algemene
punten, waarbij met name aandacht
wordt gegeven aan de aangedragen
alternatieven. Voorts wil ik aandacht
schenken aan de plaats van de
voorstellen in het proces van stelselwijziging.Vervolgens wil ik ingaan op
vragen, die zeer specifiek betrekking
hebben op de verlaging van het
uitkeringspercentage en ten slotte wil
ik ingaan op de voorstellen met
betrekking tot oudere werklozen.
Mijnheer de Voorzitter! Verschillende sprekers zijn stil blijven staan bij
mogelijke alternatieven, die voor de
kabinetsvoornemens in de plaats
zouden kunnen treden. Mevrouw
Brouwer en de heer Willems hebben
gewezen op het aanbod van de
vakbeweging om van de verlaging
van de uitkeringspercentages af te
zien en in plaats daarvan de premies
te verhogen. Ook de heer Scholten
heeft daarvoor gepleit. Ik zie dit niet
als een betere of dé oplossing. In
wezen komt dit erop neer dat een
verlaging van de collectieve uitgavendruk wordt ingeruild voor een verhoging van de collectieve premiedruk.
Het is naar het oordeel van dit kabinet
nu juist de oplopende druk van
premies en belastingen, die in het
verleden de positie van onze economie
voor een belangrijk gedeelte heeft
verzwakt. Deze druk is er de oorzaak
van geweest dat de winstpositie van
het bedrijfsleven werd uitgehold en
dat de marktsector voortdurend
afkalfde.
Wij willen zorgdragen voor een
duurzaam herstel van de economie
van een zodanige omvang dat het
voortbestaan van ons sociale zekerheidsstelsel in aangepaste vorm óók
op termijn kan worden gegarandeerd.
Daarbij valt er naar mijn oordeel aan
een terugdringing van de collectieve
uitgaven niet te ontkomen. De
verhoging van de premiedruk kan
hiertoe geen bijdrage leveren. Ik ben
het op dit punt volkomen eens met de
betogen van de heren Gerritsen en
De korte in eerste termijn.
Een tweede argument tegen het
verhogen van de werknemerspremies
is de belemmering, die op die wijze
wordt gevormd voor het proces van
de arbeidsduurverkorting. De verlaging van de premies schept immers
ruimte in de koopkracht en biedt
daardoor betere mogelijkheden voor
arbeidsduurverkorting. Bovendien
moet men hierin een bijdrage zien in
het kader van het beleid, gericht op
verlichting van de lasten voor het
bedrijfsleven.

WAO- en WW/WWV-uitkeringen

Door mevrouw Brouwer is het
argument naar voren gebracht, dat de
verlaging van de uitkeringen leidt tot
een daling van de vraag, hetgeen een
barrière oplevert voor het herstel van
de werkgelegenheid. Ik stel hier
tegenover dat in deze denktrant ook
het alternatief van premieverhoging
tot die gevolgen leidt aangezien
hiermee de koopkrachtontwikkeling
evenzeer in negatieve zin, zij het
anders gespreid, wordt beïnvloed.
Door mevrouw Ter Veld is de
mogelijkheid aangestipt om de
tweede fase in de zogenaamde
'pipeline-verkorting' tussen bedrijfsverenigingen en centrale fondsen aan
te wenden als alternatief voor de
huidige ombuigingen. Mijnheer de
Voorzitter! In het voorgaande heb ik al
gewezen op de noodzaak van structurele ombuigingen. Ik wijs mevrouw
Ter Veld erop dat de zogenaamde
'pipelijne-verkorting' aan de structurele invulling van deombuigingstaakstelling geen bijdrage levert omdat het
bedrag dat zij noemde slechts een
éénmalig verlagend effect heeft voor
de vermogensnormen van de centrale
fondsen.
Het kabinet wijst daarom dit
alternatief van de hand. Overigens
merk ik op dat omtrent het uiteindelijke
effect van de zogenaamde tweede
fase van de 'pipeline-verkorting' op
dit moment nog steeds niets met
zekerheid valt te zeggen. Uit informatie
bij de SVR heb ik begrepen dat tot
dusverre bij enkele bedrijfsverenigingen inmiddels de afdrachtsystematiek
is gewijzigd waardoor de opbrengst
enigszins lager uitvalt dan oorspronkelijk werd berekend. De mogelijkheid
dat nog meer bedrijfsverenigingen
zullen volgen, kan nog niet geheel
uitgesloten worden geacht zodat over
de uiteindelijke opbrengst thans nog
niets definitiefs valt te zeggen.
Bovendien zij gewezen op het feit
dat bij de tot dusverre geraamde
premiepercentages in de financiële
nota sociale zekerheid de centrale
fondsen ultimo 1985 worden gecoiv
fronteerd met een tekort van ongeveer
f800 miljoen.
Het kabinet heeft dit tekort mede
geaccepteerd in de veronderstelling
dat door de verdere verkorting van de
'pipeline' het totaal uiteindelijk
enigermate zou meevallen. In relatie
tot het genoemde tekort vermeld ik
tevens dat ik de opmerking van
mevrouw Brouwer, als zou de financiële positie van de fondsen zodanig
zijn dat uitvoering van de huidige
voorstellen achterwege kan blijven,
niet onderschrijf. Zelfs rekening
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houdend met onverkorte doorvoering
van alle maatregelen, zal een aantal
fondsen toch nog met een tekort
worden geconfronteerd.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik beoogde geenszins
om incidentele inkomsten voor
structurele uitgaven te gebruiken. Ik
heb voorgesteld om juist deze
niet-structurele opbrengst van 580
miljoen, de helft van het ombuigingseffect dat de staatssecretaris met deze
korting wil bereiken, te gebruiken om
pas op 1 juli - dan weet hij ook wat hij
met de stelselherziening wil - verder
te bekijken, hoe je op verantwoorde
wijze kunt omgaan met de sociale
zekerheid en toch kunt bezuinigen.
Want dat kan.
En die ruimte kan de staatssecretaris
dan gebruiken om een serieus
gesprek aan te gaan met vakcentrales,
met werkgevers en met de oppositie,
om na te gaan hoe hij zonder deze
afbraakpolitiek toch een goed beleid
kan voeren. Het was geenszins mijn
bedoeling - ik weet net zo goed als hij
dat het geen structurele inkomsten
zijn - om de staatssecretaris met een
structurele uitgave op te zadelen met
daartegenover slechts incidentele
inkomsten. Dat heeft hij ook niet uit
mijn woorden kunnen opmaken.
Staatssecretaris De Graaf: Op dat
punt zijn we het dan in ieder geval
volkomen eens. Overigens blijft de
rest van mijn verhaal over de tekorten
van de fondsen ten bedrage van 800
miljoen volledig overeind. Wij
accepteren die tekorten vanwege dit
effect. Het zijn dingen die je niet
buiten beschouwing mag laten. Dat is
ook de reden waarom ik vind dat de
invulling die wij hieraan geven,
verantwoord is.
Overigens wil ik mevrouw Brouwer
er nog op wijzen dat de posities van
de fondsen voor 1985 de uitkomst
vormen van de ontwikkelingen van de
uitgaven en inkomsten, die voor het
merendeel bestaan uit premie-ontvangsten. Dit is ook de essentie van
een omslagstelsel, zoals de heer Van
der Vlies terecht opmerkte. Het
streven naar verlaging van de uitgaven
heeft mede als doel, tot verlaging van
de premiepercentages te komen. Dat
laatste is onmogelijk zonder het
eerste. Althans, als men wil voorkomen
dat de fondsen met zodanige tekorten
worden geconfronteerd dat een
verantwoord financieel beheer in
gevaar zou komen.
Voorts een aantal opmerkingen
over de samenhang met de stelselher-
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ziening op het terrein van de sociale
verzekering. In de adviesaanvrage aan
de SER van 25 mei 1983 inzake de
herziening van het stelsel van sociale
zekerheid is aangegeven, op welke
wijze naar de mening van het kabinet
een nieuw stelsel van sociale zekerheid
vorm zou moeten krijgen. Het voornemen tot uniformering en verlaging
van de uitkeringspercentages heeft
het kabinet als onderdeel van deze
adviesaanvrage aan de SER voorgelegd. Aanvankelijk was de ingangsdatum van deze maatregel op 1 januari
1984 bepaald.
Er bleek echter dat het advies van
de SER op een later tijdstip zou
worden uitgebracht. Om niet vooruit
te lopen op de stelselherziening en
toch de voor 1985 gewenste beperking
van de uitgaven te bereiken werd per
1 januari 1984 een korting op de
daglonen uit de WAO en de WWV van
3% doorgevoerd. Per 1 juli 1984 werd
nogmaals zo'n korting doorgevoerd,
maar niet op de daglonen krachtens
de WWV. Door een dagloonkorting
in plaats van een verlaging van het
uitkeringspercentage te kiezen werd
een keuze van andere maatregelen
met betrekking tot het uitkeringsniveau
niet geblokkeerd.
Inmiddels zijn de adviezen ontvangen. Doorvoering van de stelselherziening per 1 januari 1985 bleek echter
niet meer mogelijk.
Erwordt nu gestreefd naar invoering
op 1 juli 1985. De heren De Korte,
Willems en Leerling en mevrouw
Dales hebben opmerkingen gemaakt
over de haalbaarheid van deze datum.
Over de haalbaarheid ervan kom ik
nog nader te spreken. Gelet op de
noodzaak om in 1985 de in het kabinet
afgesproken ombuigingen in de
collectieve sector te bereiken, valt nu
aan een niveauverlaging per 1 januari
1985 niet te ontkomen, zoals ik al heb
gezegd. De werking van de netto-nettokoppeling voorkomt echter dat de
sociale minima er op achteruit zullen
gaan.
De heer De Korte heeft te kennen
gegeven dat de VVD weliswaar voor
1985 instemt met het zoveel mogelijk
buiten schot laten van de sociale
minima, maar dat de VVD voor de tijd
daarna een andere verdeling van
lasten tussen minima en boven-minima wil. Hij heeft mij gevraagd, deze
opmerkingen serieus te nemen. Ik
neem zijn opmerkingen uiteraard
serieus. Op de uitkomst ervan wil ik
echter geenszins vooruitlopen. Ook de
heer De Korte weet dat ons streven er
in ieder geval op is gericht, de sociale
minima zoveel mogelijk te ontzien.

WAO- en WW/WWV-uitkeringen

Dat blijft een streven van het kabinet.
Het voorstel betreffende de uitkeringspercentages dient te worden
gezien als een eerste stap op de weg
van de stelselherziening. De heer
Willems meent, op dit punt een zekere
tegenstrijdigheid te kunnen constateren tussen een brief die Minister De
Koning mede namens de minister-president onlangs aan de vaste Commissie voor Sociale Zaken heeft gezonden,
en de toelichting op de nu aan de
orde zijnde voorstellen.
Een dergelijke tegenstrijdigheid is
er echter niet. Ik ben van mening dat
steeds voldoende duidelijk is uitgesproken dat de verlaging van de
uitkeringspercentages moet worden
beschouwd als een onderdeel van de
stelselherziening. Met de verlaging
van de uitkeringspercentages voor de
WAO, de WW en de WWV tot 70
wordt een besparing beoogd van f 1,1
miljard. Hiermee wordt een deel van
het totale ombuigingspakket in de
sociale zekerheid van f2,5 miljard
ingevuld.
Ik heb goed begrepen dat dit
voorstel van wet in de Kamer met
gemengde gevoelens is ontvangen.
Het merendeel van de woordvoerders
van niet-regeringspartijen heeft nogal
ernstige bezwaren tegen deze maatregel naar voren gebracht. Voor een
deel zijn de bezwaren van procedurele
aard. Het wordt als onjuist ervaren dat
reeds thans een eerste stap op de
weg van de stelselherziening wordt
gezet, terwijl de besluitvorming over
de adviezen nog niet is afgerond. De
contouren van het nieuwe stelsel
staan op dit moment nog niet definitief
vast.
Ik heb begrip voor deze bezwaren.
OokJk zou liever de maatregelen tot
niveauverlaging te zamen met de
structuur van de stelselherziening
hebben behandeld. Gezien de complexiteit van de materie was het
echter onmogelijk, thans al een
voorstel van wet tot herziening van
het stelsel van sociale zekerheid aan
de Kamer voor te leggen.
De noodzaak om de voor 1985
vereiste ombuigingen in de collectieve
sector tot stand te brengen, dwong
evenwel tot maatregelen per 1 januari
1985. Daarom is besloten, een
splitsing te maken tussen voorstellen
die betrekking hebben op het uitkeringsniveau, en voorstellen die
betrekking hebben op de structuur
van de uitkeringsregelingen, zodat de
voorstellen tot niveauverlaging reeds
thans in de Kamer kunnen worden
behandeld. Het maximale niveau van
de wettelijke verplichte sociale
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zekerheid zal naar mijn mening bij het
aannemen van deze voorstellen voor
lange tijd zijn bepaald.
Het gaat dus wel degelijk om een
definitieve stap. Ik ben anders dan
onder anderen mevrouw Beckers van
mening dat deze stap zelfstandig en
op zijn eigen merites kan worden
beoordeeld. In de fundamentele
discussie over de structuur van de
uitkeringsregelingen, die nog moet
plaatsvinden, kan na het aannemen
van deze voorstellen een uitkeringsniveau van ten hoogste 70% worden
beschouwd als een vast punt. Het is
mogelijk dat dit de helderheid van de
discussie die wij nog moeten voeren,
ten goede komt.
Het andere voorstel dat wij nu
behandelen, heeft zoals door veel
woordvoerders terecht is geconstateerd veel te maken met de structuur
van de nieuwe werkloosheidswet.Die
structuur ligt op dit moment nog niet
vast. Het feit dat niettemin voorstellen worden gedaan tot verlenging van
de uitkeringsduur voor oudere
werklozen, mag worden opgevat als
een toezegging van de zijde van het
kabinet. Ook in de definitieve structuur
zal worden voorgesteld om aan deze
groep gedurende langere tijd - langer
dan in het huidige systeem - recht op
uitkering bij werkloosheid toe te
kennen. In die zin wordt op de
stelselherziening vooruitgelopen. Ik
meen echter dat dit uitgangspunt,
zowel in de Sociaal-Economische
Raad als in de Tweede Kamer, als
onomstreden mag gelden.
De heer Gerritse wees er in dit
verband op dat uit het SER-advies een
grotere bezorgdheid op het punt van
uitkeringsduur dan op het punt van
het uitkeringspercentage spreekt. Een
verlenging van de uitkeringsduur met
aan het loon gerelateerde uitkeringen
op dit moment- mevrouw Groenman
sprak hierover - zou echter de keuzemogelijkheden in de discussie over
de structuur beperken. Over de
noodzaak om de uitkeringsduur voor
deze werklozen uit te breiden, zijn wij
het wel eens. De vraag hoe lang recht
op een aan het loon gerelateerde
uitkering moet bestaan, is echter een
andere kwestie. Als wij nu een niveau
van 70% van het verdiende loon ook
na 2,5 jaar uitkering introduceren,
zou daarop een halfjaar later redelijkerwijs niet meer teruggekomen
kunnen worden. Een dergelijke
blokkade meen ik daarom te moeten
afwijzen.
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Wij hebben te maken met een eerste
stap in de richting van de stelselherziening. Veel woordvoerders hebben
vragen gesteld en opmerkingen
gemaakt over de volgende stappen
die moeten worden gezet. Met name
de heer De Korte heeft zich hierover
uitvoerig uitgelaten. Hij stelde dat de
nieuwe werkloosheidswet moet
voorzien in een uitkeringsduur
gerelateerd aan het arbeidsverleden
met in de overgangsfase een relatie
met de leeftijd en met de gelijke
rechten voor mannen en vrouwen. Ik
ben het hiermee geheel eens.
Ten aanzien van de gezinstoeslagenwet heeft de heer De Korte te kennen
gegeven dat hij ondanks het SER-advies daarover, niet overtuigd is van de
wenselijkheid van zo'n wettelijke
regeling. De heer De Korte meent dat
het om een tijdelijke regeling moet
gaan. Ook mevrouw Groenman denkt
in die richting. Zij heeft betrekkelijk
concreet gesproken over de wijze
waarop de tijdelijkheid moet worden
vastgelegd.
De heer De Korte heeft gelijk als hij
zegt dat een toeslagenwet voor een
belangrijk deel overbodig is als
mannen en vrouwen gelijkelijk zijn
ingeschakeld in het arbeidsproces.
Het is echter de vraag, wanneer die
situatie is gerealiseerd. Er is een
proces in die richting aan de gang.
Echter, hoe lang het proces zal duren,
is niet bij benadering te voorspellen.
De gedachte, geuit door mevrouw
Groenman, om van tevoren vast te
leggen dat na 1990 geen toeslagen
meer worden verstrekt, lijkt mij
daarom geen aanbeveling te verdienen. Over dit onderwerp komen wij
overigens nog ten principale te
spreken als de desbetreffende
voorstellen hier op tafel komen.
Over de gezinstoeslagenwet wil ik
nog opmerken dat het hierbij niet zal
gaan om toeslagen die nu niet
bestaan. Het gaat om de vervanging
van minimum-dagloonregelingen en
om de vervanging van toeslagregelingen in het kader van de AAW.
Er komen anders dan de heer De
Korte meent, geen nieuwe instanties
bij die de inkomenstoets moeten
toepassen. De bedrijfsverenigingen
moeten nu ook al met andere inkomsten rekening houden. Een zekere
mate van individualisering in de
Bijstandswet zal een toeslagregeling
niet overbodig maken. Ook dit is een
onderwerp waarop wij later uitvoerig
terug kunnen komen.
In dit verband plaats ik de opmerking
van de heer Gerritse dat wij misschien
toe moeten naar toeslagen voor
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kostwinners ook bij bovenminimale
uitkeringen. Het is duidelijk dat de
gezinstoeslagenwet, zoals omschreven in de adviesaanvrage over de
stelselherziening, niet in dergelijke
toeslagen voorziet. Het is lijkt mij nog
de vraag of dergelijke, voor Nederland
geheel nieuwe kostwinnerstoeslagen
te rijmen zouden zijn met onze uit de
derde EG-richtlijn voortvloeiende
verplichtingen. Daarbij komt dat ik het
betoog dat de heer Schutte hield om
aan te tonen dat het onjuist is, in een
werknemersverzekering onderscheid
te maken tussen kostwinners en
niet-kostwinners, in belangrijke mate
kan volgen. Ook over deze zaken
zullen wij in de toekomst nog uitvoerig
met elkaar spreken. De heer Gerritse
wees daar in zijn betoog ook al op.
De heren Schutte en Van der Vlies
hebben kennelijk moeite met het idee
van individualisering. Hun opmerkingen dienaangaande kunnen beter
later worden besproken, onder andere
bij de behandeling van het wetsontwerp over gelijke behandeling in
de WWV en vooral tijdens de discussie
over de structuur van de sociale
verzekering.
De heer De Korte heeft zich in
verband met de volgende fase in het
proces van stelselherziening positief
uitgelaten over afschaffing van
verdiscontering van de werkloosheid
in de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Negatief liet hij zich uit over
eventuele invoering van een glijdende
schaal, ook als die gepaard zou gaan
met een glijdende schaal aan de
premiekant. Dit lijkt hem trouwens
bijzonder moeilijk uitvoerbaar en dat
ben ik met hem eens. Ik heb van zijn
beide stellingnames goede nota
genomen.
De heer Schutte heeft te kennen
gegeven dat het eventueel niet
doorgaan van een glijdende schaal
hem niet zou spijten. Hij verbond
daaraan de conclusie dat dus in de
toekomst opnieuw keuzen moeten
worden gemaakt.
De heer De Korte heeft mij voorts
gevraagd hem uitdrukkelijk te verzekeren dat het kabinet niet zal komen met
voorstellen om de uitkeringen bij
medische arbeidskundige arbeidsongeschiktheid in duur te bekorten. Ik
doe dat bij dezen. Ik neem aan dat
hierdoor de motie die de heer De
Korte op dit punt in gedachten had
overbodig is geworden.
De heer Van der Vlies heeft nog
gevraagd, hoe na de stelselherziening
zal worden omgesprongen met het
thans vigerende omslagstelsel. Hij
legde daarbij verband met verdergaan-
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de individualisering. Ik wijs erop dat de
op handen zijnde wijzigingen vooral
de uitkeringsregelingen betreffen bij
werkloosheid en bij arbeidsongeschiktheid. Er zijn geen voornemens om
voor financiering van die regelingen
van het omslagstelsel af te stappen.
Mij is niet duidelijk in hoeverre een
verdergaande individualisering zal
moeten leiden tot wijziging van dit
fincancieringsprincipe om die redenen.
Mevrouw Beckers heeft aandacht
gevraagd voor de positie van de
gehandicapten. Deze zijn volgens haar
nergens meer. Mevrouw Ter Veld
heeft gevraagd hoe het staat met de
wet Arbeid Gehandicapte Werknemers. Hun kritiek komt erop neer dat
aandacht voor de mogelijkheden die
het stelsel kan bieden voor reïntegratie
van werklozen en arbeidsongeschikten
volledig ontbreekt. Ik volsta met op dit
punt op te merken dat ik op korte
termijn verwacht de memorie van
antwoord betreffende de wet arbeid
gehandicapte werknemers aan de
Kamer te kunnen zenden.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Moet ik
daarover dan weer een motie indienen?
Staatssecretaris De Graaf: Dat mag.
De voornemens van het kabinet zullen
dan duidelijk uiteen gezet worden. In
dat kaderzal de noodzakelijke discussie
over dit onderwerp ten principale
kunnen worden gevoerd. Vroeger kan
dat niet, omdat de Raad van State
hierover nog advies moet uitbrengen.
Ik kan mij voorstellen dat de leden er
begrip voor hebben, dat ik zonder dat
advies deze vrij belangrijke wijziging
in het wetsvoorstel niet kan indienen.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Wat is op korte termijn?
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ja,
daarover heeft u het nu al vier keer
gehad. Is dat voor het kerstreces?
Staatssecretaris De Graaf: U doet nu
net of ik de SER kan passeren en alsof
ik de nota van wijzigingen op dit
voorstel, die ingrijpend van aard is,
niet naar de Raad van State behoefte
sturen. Die zaken liggen daar nu. Er
is met voortvarendheid aan gewerkt.
Er is aan het een en ander invulling
gegeven. Wij zullen de adviesprocedures toch in acht moeten nemen! U
verwacht van mij toch niet dat ik met
een voorstel kom terwijl het advies
erover nog niet binnen is!

Staatssecretaris De Graaf: Ik vermoed
en ik hoop dat ik het voorstel nog dit
jaar kan indienen. Misschien wordt
het ook volgend jaar. Ik ga ervan uit,
dat de Raad van State nog dit jaar
advies uitbrengt. Als het advies
binnen is, zal ik het voorstel zo snel
mogelijk naar de Kamer sturen. Ik
weet echter niet zeker of het advies
van de Raad van State zo snel beschikbaar zal zijn. Het zal ook de leden van
deze Kamer niet zijn ontgaan dat dit
adviescollege heel wat wetsvoorstellen te verstouwen heeft gekregen.
Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA):
Dat is meer uw schuld dan onze
schuld!
Staatssecretaris De Graaf: Ik dacht dat
hierbij de schuldvraag niet aan de
orde was. Wij hebben nu met de
feiten te maken.
Mijnheer de Voorzitter! Aan het slot
van deze meer algemene opmerkingen
over de plaats van de voor ons
liggende voorstellen in het proces van
stelselherziening, wil ik nog ingaan op
de opmerkingen van de heren
Willems, Leerling en De Korte en op
die van mevrouw Dales over de
haalbaarheid van de datum 1 juli 1985
voor de wijzigingen in de structuur
van het stelsel.
Ik zal de laatste zijn om te ontkennen
dat het daarbij gaat om een enorme
opgave, ook voor het parlement,
waaraan in de eerste helft van het
volgende jaar een uiterst complex
pakket van wettelijke en diep ingrijpende voorstellen zal worden voorgelegd.
Natuurlijk zal een gedegen parlementaire behandeling de nodige tijd
vergen. Als die zou ontbreken, zou
enig uitstel moeten worden overwogen. Op dit moment lijkt het mij
echter toe, dat de planning die in de
nota naar aanleiding van eindverslag
bij de interim-maatregelen voor
oudere werklozen is uiteengezet,
haalbaar is en daarmee ook de datum
1 juli 1985.

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): U
spreekt over 'op korte termijn'. Mijn
vraag is daarom: wat is op korte
termijn?

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga nu in
op de wat meer specifieke opmerkingen over het wetsvoorstel tot verlaging
van het niveau van de uitkeringen. In
het voorgaande is reeds aangegeven
waarom het kabinet voortzetting van
zijn beleid met betrekking tot de
sociale zekerheid noodzakelijk vindt.
Dat een dergelijk beleid lasten met
zich brengt voor degenen die zijn
aangewezen op een uitkering, is
evident.
Een cruciale vraag in dit verband is,
hoe de lasten moeten worden gespreid
voor de uitkeringsgerechtigden. Het
gaat daarbij om de spreiding van
lasten over kortlopende en langlopen-
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de uitkeringen, over minima en
bovenminima, over oude en nieuwe
gevallen en over alleenstaanden,
alleenverdieners en tweeverdieners.
Tegen de achtergrond van de omvangrijke ombuigingstaakstelling voor
1985 van f2,5 miljard, heeft het
kabinet gemeend dat een evenwichtige
verdeling niet zou kunnen worden
bereikt zonder ook de kortlopende
uitkeringen in het pakket van maatregelen te betrekken. Daartoe zijn ten
aanzien van de Ziektewet wijzigingen
voorgesteld waarover wij in dit Huis
nog uitgebreid komen te spreken.
Hiervan verwacht het kabinet een
omvangrijke besparing. Niettemin
blijft de noodzaak aanwezig om ook
bij de langer lopende uitkeringen tot
relatief omvangrijke ingrepen te
komen.
Daarbij heeft het kabinet getracht
de sociale minima zoveel mogelijk te
ontzien. Van verschillende zijden is
hiermee instemming betuigd. Volstaan
kan worden met een bevriezing van
het bruto-niveau van de minimumuitkeringen. Als gevolg van de voorziene
daling van de werknemerspremies ligt
voor 1985 een verbetering van het
netto-inkomen in het verschiet, die de
geraamde prijsontwikkeling overtreft.
Met name de heer Gerritse vond
hierin een argument om de voorgestelde maatregel te steunen.
Voor de minima die niet tot de
groep van de meerjarige echte
minima behoren, zal daarom een, zij
het geringe koopkrachtverbetering
optreden, terwijl de meerjarige echte
minima in 1985 opnieuw een eenmalige uitkering tegemoet kunnen zien die
een zodanige omvang zal hebben dat
koopkrachtverlies kan worden
voorkomen.
De maatregelen met betrekking tot
langlopende uitkeringen waarover wij
hierspreken, richten zich dus in
hoofdzaak op de bovenminimale
uitkeringsgerechtigden. De heer De
Korte wees daarop al. In dit verband
wil ik twee zaken aan de orde stellen.
Allereerst wil ik ingaan op de
inkomenseffecten, die met het pakket
van maatregelen samenhangen. Ik wil
niet verhelen dat deze effecten, die
variëren van min zes tot min acht,
omvangrijk zijn. Deze indruk wordt
nog versterkt wanneer de koopkrachtontwikkeling over de laatste jaren
wordt gevolgd. Hoewel ik erken dat
van de bovenminimale uitkeringsgerechtigden de laatste jaren grote
offers zijn gevraagd, bestrijd ik de
opvatting als zou dit kabinet geen oog
hebben voor de inkomenspositie, ook
van deze uitkeringsgerechtigden. Bij
de beoordeling van de alternatieven
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wordt een en ander permanent
afgewogen, waarbij aan de gevolgen
voor de inkomens een belangrijke
plaats wordt toegekend.
Dit heeft er in het verleden bij
voorbeeld toe geleid dat ten aanzien
van maatregelen overgangsvoorzieningen zijn getroffen, ten einde de
effecten in de tijd te kunnen spreiden.
Ik noem de gefaseerde beëindiging
van de WAM-toeslagen, de gefaseerde
verlaging van de minimumdaglonen
en de regelingen die in het kader van
de Wet sociale werkvoorziening zijn
getroffen. Ook bij de thans voor ons
liggende maatregelen zijn wijzigingen
aangebracht die de koopkrachteffecten
enigszins mitigeren.
Zo heeft het kabinet gemeend de
gefaseerde verlaging van de minimumdaglonen te moeten uitstellen
tot 1986. Daarnaast wordt, mede op
aandrang van de Kamer, voorgesteld
de verlaging van het uitkeringspercentage van de WAO gefaseerd te laten
verlopen voor die WAO-gerechtigden
die langer dan twee jaar onafgebroken
recht hebben gehad op een uitkering
en die op 1 januari 1985 ten minste de
leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt.
Dit betekent dat het percentage van
de bedoelde categorie gedurende het
eerste halfjaar 1985 kan worden
vastgesteld op 72,5. De meeste
fracties hebben daarmee hun instemming betuigd.
Een tweede consequentie van de
concentratie van de maatregelen op
bovenminimale gerechtigden, betreft
de nivellering binnen het uitkeringsstelsel. Zoals ik in een nota naar
aanleiding van het eindverslag heb
aangegeven, zal de nettoverhouding
tussen minimum en modaal in de
WAO in 1985 nog slechts zijn 1: 1,08.
Ik heb de indruk dat een aantal van de
leden dit bestempelen als een zorgwekkende ontwikkeling.
De heer De Korte en mevrouw Ter
Veld merkten dit onder andere op.
Laat ik vooropstellen dat het verkleinen
van de bedoelde verschillen in de
mate waarin deze zich nu voordoen,
niet moet worden gezien als een
uitdrukkelijke doelstelling van het
kabinetsbeleid. Het is echter wel een
logisch uitvloeisel van de opvatting
van het kabinet, dat de sociale
minima in 1985 zoveel mogelijk
moeten worden ontzien. Het kabinet
heeft dit dan ook bewust geaccepteerd.
Een derde aspect van de problematiek van de verdeling van de lasten
met betrekking tot oude en nieuwe
gevallen is het volgende.

Tweede Kamer
22 november 1984

Mevrouw Groenman is daar
uitvoerig op ingegaan. Het kabinet
heeft gemeend de maatregel waarover
wij thans spreken, niet te moeten
beperken tot nieuwe gevallen. De
leden van de fractie van D'66 hebben
hierover tijdens de schriftelijke
behandeling reeds vragen gesteld,
terwijl de fractie van de SGP deze
aangelegenheid gisteren eveneens
aan de orde heeft gesteld. Zou deze
maatregel wel zijn beperkt tot nieuwe
gevallen, dan zouden bij handhaving
van de bezuinigingsvoorstellen ook
de minima offers hebben moeten
brengen. Het kabinet heeft zich echter
op het standpunt gesteld dat de
minima thans zoveel mogelijk moeten
worden ontzien.
Het kabinet is zich er terdege van
bewust dat de genomen beslissing
voor de groep van lopende uitkeringen
in individuele gevallen tot financiële
problemen kan leiden. Met betrekking
tot de vraag van de heer Van der Vlies
of kan worden aangegeven in welke
mate dit individuele problemen kan
opleveren, heb ik geen gegevens. Ik
kan daar dus ook niet een door hem
verlangd antwoord op geven. De
problematiek die hier aan de orde is,
doet zich echter ook thans al voor.
Immers, financiële problemen kunnen
zich ook voordoen voor werknemers
die arbeidsongeschikt of werkloos
worden. Zij gaan immers nu ook al
terug tot 80 of 75% van hun inkomen,
dus ook fiks omlaag. Ik wijs nog op de
inkomensgevolgen bij de overgang
van de WWV naar de RWW. Die
overgang is vaak nog groter.
Er dient echter te worden bedacht
dat de sociale zekerheid een collectief
karakter draagt. Dit brengt onvermijdelijk met zich dat niet steeds rekening
kan worden gehouden met op
individuele basis aangegane financiële
verplichtingen. Daarvoor zullen buiten
de sociale zekerheid oplossingen
moeten worden gevonden. Op grond
van deze overwegingen heeft het
kabinet dan ook gemeend geen
onderscheid te moeten maken tussen
oude en nieuwe gevallen.
Wat de spreiding van de lasten
betreft, waarop mevrouw Groenman
is ingegaan, maak ik nog een enkele
opmerking over de positie van
alleenverdieners, alleenstaanden en
tweeverdieners. Natuurlijk is het zo
dat de positie van tweeverdieners met
name vanwege maatregelen in de
fiscale sfeer in de afgelopen jaren in
relatieve en in absolute zin is gewijzigd.
De motieven voor deze wijzigingen
zijn door mijn collega van Financiën
bij eerdere gelegenheden in dit Huis
uitvoerig uiteengezet. Voor zover het
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gaat om maatregelen met betrekking
tot de sociale zekerheid, heb ik er in
de schriftelijke behandeling reeds op
gewezen dat deze maatregelen,
doordat zij in meerderheid op de
bovenminimale uitkeringen zijn
gericht, in belangrijke mate gelijkelijk
van invloed zijn op de positie van
alleenverdieners, alleenstaanden en
tweeverdieners. Uitzondering hierop
vormen de maatregelen in de loondervingsverzekeringen, gericht op de
bescherming van de minima.
Tot 1983 werd op minimumniveau
een bescherming geboden die in feite
niet afhankelijk was van de relatieve
behoeften van de individuele uitkeringsgerechtigden. Daaraan is door
een wijziging van de werkingssfeer
van de miniumdagloonbepalingen
een einde gekomen. Hiermee werd
tevens een stroomlijning tot stand
gebracht met de regelingen, waarbij
de relatieve behoeften al langer een
leidend beginsel vormden, zoals in de
AAW. Alles overziende, ben ik niet
van mening dat vanwege de sociale
zekerheid van alleenstaanden en
tweeverdieners onevenredig grote
offers worden gevraagd.
De heer De Korte meent dat er
sprake is van koppensnellen bij de
bovenminima. Hij meent dit te mogen
constateren uit het feit dat in de
adviesaanvrage stelselherziening de
omvang van de bovenminimale
ruimte is becijferd op circa 7 miljard,
terwijl tevens in deze adviesaanvrage
ombuigingen van in totaal 5 miljard in
deze sfeer zijn aangegeven.
De heer Schutte stelt in dit verband
dat, wanneer de ombuigingen in dit
tempo doorgaan, alle bovenminimale
uitkeringen zullen worden wegbezuinigd. Ik meen te mogen volstaan met
een verwijzing naar de nota naar
aanleiding van het eindverslag.
Daarin is uitvoerig op deze zaak
ingegaan. Voorts zal de bovenminimale ruimte, als gevolg van de maatregelen in verband met de stelselherziening, geenszins geheel worden
wegbezuinigd, zoals de heer Schutte
veronderstelt. Ook bij een eventuele
glijdende schaal zal er namelijk nog
altijd een bovenminimaal gedeelte
van de uitkering blijven bestaan. Voor
de betrokkenen zal ook in dat geval de
uitkering boven het niveau van het
relevante minimum kunnen uitgaan.
Mevrouw Ter Veld heeft gewezen
op het aantal uitkeringsgerechtigden
dat als gevolg van de niveauverlaging
op het minimumniveau terechtkomt.
Zij vindt de cijfers in de nota naar
aanleiding van het eindverslag
verhullend. In deze nota is aangegeven
dat ruim 34% van de uitkeringsgerech-
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tigden in 1985 aangewezen is op het
relevante minimum. Dit percentage
zal, naar de mening van mevrouw Ter
Veld, boven de 50 liggen, indien
alleen de groep uitkeringsgerechtigden die kostwinner is wordt beschouwd.
Ik moet mevrouw Ter Veld inderdaad
toegeven, dat in de nota naar aanleiding van het eindverslag is aangegeven hoeveel procent van alle uitkeringsgerechtigden op het relevante
sociale minimum terechtkomt. Indien
alleen de door haar bedoelde groep
van uitkeringsgerechtigden wordt
beschouwd, is dit percentage hoger
dan door mij was aangegeven. In dat
geval zal namelijk ongeveer 45% van
de betrokken uitkeringsgerechtigden
een uitkering op het relevante-minimumniveau ontvangen. Het percentage is dus niet hoger dan 50, zoals
mevrouw Ter Veld veronderstelde,
maar lager dan 50.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik zal u in
tweede termijn de exacte cijfers
geven, die ook voorkomen op uw
eigen computerlijst op het departement!
Staatssecretaris De Graaf: Ik
vermoed dat de cijfers die ik nu noem
ook uit de computer zijn gerold.
Straks zal er op dit punt een check
dienen plaats te vinden. Hiervoor zijn
wij al vast gewaarschuwd.
Met betrekking tot haar opmerking
dat ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsverzekering een aanzienlijke premie moet worden betaald,
terwijl hier slechts een bodemvoorziening tegenover staat, merk ik het
volgende op. De hoogte van de
premievrije voet in de arbeidsongeschiktheidsverzekering is in beginsel
afgestemd op de hoogte van de
bodemvoorziening, de AAW. Daarbij
is het uitgangspunt dat deze franchise
van een zodanig niveau is, dat de
werknemers die bij arbeidsongeschiktheid niet boven de bodemuitkering
uitstijgen ook geen WAO-promie
verschuldigd zijn. In de praktijk van de
laatste jaren staan technische bezwaverband houdende met de
oudingssystematiek, een onverkori toepassing van deze methodiek in
de weg. Ik hoop die problemen op
niet al te lange termijn tot een
oplossing te kunnen brengen. De
equivalentiegedachte op dit punt
komt dan weer volledig tot haar recht.

sociale minima, waarvan circa 75%
nevenverdiensten heeft. De door de
heer De Korte bedoelde groep van
minima die naar zijn mening voor
circa 75% nevenverdiensten heeft, zal
met name AOW-ers en AWW-ers
betreffen. Deze uitkeringen worden
namelijk veelal aangevuld met een
pensioen van een particuliere verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. De AOW- en AWW-uitkering
biedt immers alleen een basisvoorziening.
De uitkeringen van de werknemersverzekeringen hebben een geheel
ander karakter. Deze uitkering is
gekoppeld aan het laatst verdiende
loon. Het vergelijken van de minima
in de werknemersverzekeringen met
de AOW-uitkeringen, vermeerderd
met een aanvullend pensioen, gaat
geheel voorbij aan het verschil in
karakter tussen deze verzekeringen.
De heer De Korte (VVD): Dat was
natuurlijk niet de essentie van mijn
vraag. Het gaat erom dat een pakket
aan bezuinigingen wordt samengesteld ten bedrage van f2,5 mld.
Daarvan wordt f 150 min. verkregen
via offers van alle sociale minima en
bijna het gehele restant wordt
verkregen van de mensen die zitten in
het bovenminimum-traject. Het
onderscheid in werknemersverzekeringen en volksverzekeringen doet er
hierbij niet toe.
Staatssecretaris De Graaf: Mijns
inziens ben ik daarop al ingegaan
toen het ging om de vrij fikse bijdrage
die wij vragen van mensen met een
bovenminimale uitkering. Dat neemt
echter niet weg dat de getallen die ik
noemde met betrekking tot de AOW
wel juist zijn.
Mijnheer de Voorzitter! De wijzigingen in de uitkeringspercentages
kunnen leiden tot een toename van
lasten uit hoofde van de zogenaamde
bovenwettelijke bedingen. Dat zijn bij
ca.o. of bij individuele arbeidsovereenkomst gemaakte afspraken tot
aanvulling op de WAO-, WW- of
WWV-uitkeringen. Het uitgangspunt
van het kabinet is hierbij steeds
geweest, dat de overheid geen
verantwoordelijkheid kan en wil
dragen voor kostenstijgingen uit
hoogde van niet door de overheid
opgelegde regelingen.

De heer De Korte vraagt of de
meest bovenminimalen niet slechter
af zijn met hun netto besteedbaar
inkomen in vergelijking tot vele

Partijen die betrokken zijn bij de
zogenaamde bovenwettelijke regelingen, zullen, wanneer zich in de
wettelijke voorzieningen wijzigingen
voltrekken, zelf in onderling overleg
moeten bezien of er aanleiding
bestaat tot het wijzigen van deze
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regelingen. De mogelijkheden om tot
onderhandelingen te komen, zijn ook
aanwezig. Circa 50% van de thans
lopende ca.o.'s loopt af per 1 januari
1985. De overige ca.o.'s expireren
vrijwel allemaal in de eerste helft van
1985 en doorgaans nog voor 1 mei
1985.
Dit biedt de sociale partners de
mogelijkheid tot heronderhandelingen
over de bovenwettelijke bedingen. Er
moet echter worden voorkomen dat
gedurende de onderhandelingen de
effecten van de ombuigingen ten
gevolge van bestaande bovenwettelijke bedingen geheel en automatisch
op de werkgevers worden afgewenteld, ook omdat het onjuist wordt
geacht wanneer zeker in de onderhandelingsfase het werknemersaandeel
in de te heffen premies over het
ziekengeld feitelijk voor rekening van
de werkgevers zal komen.
De vrijwel gehele en automatische
afwenteling van de ombuigingen op
de werkgevers doet zich vooral voor
bij maatregelen in de sfeer van de
Ziektewet. Daarom zal in dat opzicht
een wettelijke voorziening worden
getroffen. Die voorziening beslaat de
periode waarin de onderhandelingen
plaatsvinden. Dat wil zeggen: na
afloop van de ca.o., totdat nieuwe
afspraken zijn gemaakt. Deze wettelijke
voorziening zal inhouden dat het
werknemersaandeel in de premieheffing over het ziekengeld volledig voor
rekening komt van de zieke werknemer
en dat de verhoging van de bovenwettelijke uitkering als gevolg van de
verlaging van het uitkeringspercentage
naar 75%, slechts voor de helft
behoeft te worden uitbetaald. Bij de
niveauverlagingen in de WAO, de
WW en de WWV zal geen sprake zijn
van een vrijwel volledige en automatische afwenteling van de ombuigingen,
met name omdat de duur van de
bovenwettelijke uitkering beperkt is
en lang niet alle werknemers aanspraak op een aanvulling in deze zin
hebben.
De heer De Korte noemde gisteren
in zijn eerste termijn het juiste aantal
WAO-uitkeringsgerechtigden bij wie
sprake zou kunnen zijn van bovenwettelijke uitkeringen. Het gaat hierbij in
feite alleen om nieuwe toetreders en
zeer kortlopende WAO-uitkeringen.
Alleen daarbij vindt afwenteling
plaats, afhankelijk van het gemaakte
beding. Immers, niet elk beding
behoeft tot afwenteling te leiden.
Geschat wordt dat het effect van de
percentageverlaging WAO in 1985
voor de bovenwettelijke uitkeringen
circa 60 a 70 min. zal zijn en bij de
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WW en de WWV ongeveer 10 min.
Gelet op deze gegevens lijkt er geen
aanleiding te bestaan, in deze sferen
een regeling te treffen, zoals die is
voorzien voor de Ziektewet, bij
voorbeeld om een andere onderhandelingspositie voor één van de
partners te scheppen. Het kabinet
verwacht overigens dat de bovenwettelijke bedingen bij de WAO ook
zullen worden betrokken bij de
gesprekken over de aanvullingen op
het ziekengeld, omdat beide zaken
nauw met elkaar samenhangen. In de
onderhandelingen wordt naar verwachting van het kabinet ook ingespeeld op de komende wijzigingen in
verband met de stelselherziening.
Mevrouw Brouwer (CPN): Ik wil graag
een vraag stellen over de bovenwettelijke bedingen. Door de regering en
ook door de VVD wordt steeds gezegd
dat er sprake is van vrijheid van
onderhandelingen. De staatssecretaris
legt nu echter uit dat er alleen sprake
is van vrije onderhandelingen, als er
geen gevaar is dat de vakbeweging in
die onderhandelingen ook iets
binnenhaalt. De regering moet naar
mijn mening gewoon zeggen dat zij
niet voor vrijheid van onderhandelingen is. Dan is het ten minste duidelijk.
Staatssecretaris De Graaf: Deze
stellingname is mij niet duidelijk.
Mevrouw Brouwer (CPN): Dat begrijp
ik. Er wordt hier namelijk niet gesproken over vrijheid van onderhandelingen.

Staatssecretaris De Graaf: Er blijft
toch een volledige vrijheid om te
onderhandelen. Er komt alleen voor
een korte tijd een conservatoire
maatregel...
Mevrouw Brouwer (CPN): Er komt
straks een ingreep.
Staatssecretaris De Graaf: Neen, het
is geen ingreep. Het betreft een
wetsontwerp dat hier vandaag is
bezorgd. Het was niet mijn bedoeling
om daar nu al over te praten. Ik heb
alleen een schets gegeven van de
voorzieningen in het kader van de
Ziektewet, omdat de heer De Korte
een relatie legde met het bovenwettelijk deel van de WAO, WW en WWV. Ik
heb geprobeerd duidelijk te maken
waarom wij vinden dat wij zo'n
maatregel wel voor de Ziektewet
moeten nemen en niet voor deze
voorzieningen. De discussie over de
voorzieningen met betrekking tot de
Ziektewet moet worden gevoerd als
de wetsvoorstellen die hier vandaag
zijn bezorgd, in deze Kamer worden
behandeld.
Mevrouw Brouwer (CPN): De staatssecretaris sprak het eerst over de
Ziektewet. Wat hij uitlegt, is mij heel
duidelijk. Hij zegt in feite dat als er
gevaar bestaat voor afwenteling van
de bezuinigingen, in het kader van de
Ziektewet of van de WAO en WWV, de
regering wat moet doen.
Staatssecretaris De Graaf: Dat heb ik
niet gezegd.
Mevrouw Brouwer (CPN): Jawel, u zei
zojuist dat er voor de Ziektewet een

Staatssecretaris De Graaf: De bezuinigingen mogen niet automatisch
worden afgewenteld op de schouders
van één van de categorieën. Voor het
overige bestaat er een volledige
vrijheid van onderhandelingen. Daar
wordt ook gebruik van gemaakt om
op een gegeven moment weer
bovenwettelijke voorzieningen te
treffen. Op het moment dat die
voorzieningen zijn getroffen, bemoeit
de overheid zich nergens meer mee.
Mevrouw Brouwer (CPN): Dat
betekent dus dat de discussie over de
ca.o. overbodig is en dat ook de
ca.o.'s die nu bestaan overbodig zijn.
In de ca.o.'s die zijn afgesproken,
staat dat er aanvullingen worden
gegeven op de uitkeringen van de
Ziektewet en de WAO. Dat is een zaak
van de vakbeweging en de werkgevers
Dat is het resultaat van vrije onderhandelingen. Er wordt nu gezegd dat er
niet wordt ingegrepen in de vrije
onderhandelingen, maar de VVD en
kennelijk ook de staatssecretaris zijn
van mening dat als er toch een
voorziening wordt getroffen en het
gaat de werkgevers geld kosten - ik
vertaal het nu even simpel - de
regering een maatregel moet nemen.
Als dat standpunt wordt ingenomen,
betekent dit dat de regering wil
ingrijpen in de ca.o.'s.
Staatssecretaris De Graaf: Dat is een
onjuiste uitleg van de voornemens die
Minister De Koning heeft ten aanzien
van de ziektewetmaatregel. Als ik u
goed heb begrepen, heeft u gezegd:
als het geld gaat kosten, grijpt de
regering in. De regering grijpt niet in.
In lopende contracten wordt niet
ingegrepen; zij expireren op 1 januari
of een later tijdstip. Is op dat tijdstip
nog geen nieuwe overeenkomst
getroffen, dan wordt voorzien in een
regeling. De partijen hebben echter de
vrijheid een nieuw contract te sluiten
conform het bestaande. Het is een
zaak van onderhandelen wie het
betaalt, de werkgever of de werknemers.
Mevrouw Brouwer (CPN): De uitleg
van de staatssecretaris klopt, met alle
respect, niet. Als op 1 januari ca.o.'s
aflopen blijven voor werkgevers en
werknemers de regels van het oude
contract gelden - dat is altijd zo
geweest - tot een nieuwe ca.o. is
afgesloten. Als de regering dan een
maatregel neemt met het oog op de
doorwerking van de ziektewetmaatregelen, grijpt zij hoe dan ook in in de
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conservatoire maatregel moet worden
genomen.
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verhouding tussen werkgevers en
werknemers. Iets anders kun je niet
constateren.
Staatssecretaris De Graaf: De uitleg
die u nu geeft is meer in overeenstemming met de voorstellen van Minister
De Koning. Het is echter iets geheel
anders dan u in eerste aanleg naar
voren bracht.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): De
staatssecretaris is dus niet bang voor
wat aan de overzijde is gesuggereerd,
namelijk dat de werknemers de
verlaging van deze uitkeringen
terughalen bij de werkgevers via de
loonruimte? Ziet hij die mogelijkheid
als een alternatief voor de werknemers?
Staatssecretaris De Graaf: Voor de
maatregelen die nu zijn genomen
wordt geen enkele voorziening
getroffen. Ik heb aangegeven wat het
gaat kosten als de regelingen betreffende WW en WAO doorlopen. Wordt
daarover niet onderhandeld, dan
komen de kosten voor rekening van
de bedrijven.
De heer Leerling heeft gevraagd op
welke termijn de loonsuppletieregeling
zal worden opgeheven vanwege het
vermoeden van veelvuldig misbruik.
De huidige arbeidsmarktsituatie doet
inderdaad de vraag rijzen of een
regeling als deze nog wel in deze tijd
past. Het kabinet beraadt zich thans
nog op eventueel te volgen wegen
met betrekking tot die loonsuppletieregeling. De beantwoording zal met
name geschieden in het kader van de
nieuwe werkloosheidswet, waarvan
het ontwerp begin volgend jaar zal
worden ingediend.
Mevrouw Ter Veld heeft gevraagd,
of ik bereid ben, de wijziging van de
dagloonregelingen WW goed te
keuren die betrekking hebben op een
WW-uitkering van gedeeltelijk
arbeidsongeschikten. Het desbetreffende besluit is pas afgelopen donderdag, 15 november, door de Sociale
Verzekeringsraad vastgesteld. Zodra
ik het besluit in mijn bezit heb, zal ik
terzake een beslissing nemen. Ik zie
evenwel voorshands niet in waarom
ik goedkeuring aan een besluit zou
moeten onthouden.
Met betrekking tot de vaststelling
van het uitkeringspercentage voor
wachtgeldverzekering is door mevrouw Ter Veld en mevrouw Brouwer
gesteld, dat dit als een beperking van
de vrijheid van de bedrijfsverenigingen
kan worden beschouwd. Zij hebben
dan ook op stuk nr. 9 een amendement
ingediend, dat de mogelijkheid wil
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laten bestaan dat de bedrijfsverenigingen in hun wachtgeldreglement
vastleggen, dat zij in de wachtgeldperiode, dat zijn de eerste acht weken
van werkloosheid, een hoger percentage zouden mogen vaststellen.
Naar mijn overtuiging gaat het in
mijn voorstel echter om een theoretische beperking. Uit de praktijk van
vele jaren is immers gebleken, dat van
de mogelijkheid om het wachtgeldpercentage te verhogen geen gebruik
is gemaakt. Deze behoefte zou zich in
de toekomst kunnen voordoen door
de verlaging van het uitkeringspercentage tot 70. Ook in verband met de
voorgenomen stelselherziening is het
ongewenst, deze vrijheid van bedrijfsverenigingen thans te laten voortbestaan, te meer daar de mogelijkheid
bestaat, dat in het kader van de
stelselherziening tot een regeling met
een ander karakter wordt gekomen.
De adviesaanvraag stelselherziening
heeft hiervoor wel mogelijkheden
aangegeven, namelijk regeling in de
semi-collectieve sfeer of in de private
sfeer.
Overigens wil ik erop wijzen, dat in
de wachtgeldreglementen de bepaling
is opgenomen dat het wachtgeld 80%
van het dagloon bedraagt. Zou in het
voorstel worden opgenomen dat het
wachtgeld ten minste 70% bedraagt,
dan zou dit de besturen van de
bedrijfsverenigingen nopen, nog voor
de inwerkingtreding van de maatregel
hun wachtgeldreglementen te
wijzigen. Ik ben mij ervan bewust, dat
het laatste argument niet van principiële maar van praktische aard is.
Alles bijeen genomen moet ik concluderen, dat ik de Kamer aanvaarding
van het amendement van mevrouw
Brouwer en mevrouw Ter Veld moet
ontraden.
Mijnheer de Voorzitter! De heer
Willems heeft gevraagd wat de
consequenties zijn van aanneming
van het voorstel van wet tot verlaging
van de uitkeringspercentages voor
buitenlanders en, in verband met de
Derde Europese Richtlijn, voor
vrouwen. Hij wees daarbij vooral op
de mogelijke gevolgen voor het
verkrijgen van verblijfsvergunningen,
kinderbijslag en bijstand. Ik kan
daarop kort antwoorden. Dit wetsvoorstel heeft voor de buitenlanders en de
vrouwen geen andere gevolgen dan
voor de overige personen, die onder
dit wetsvoorstel vallen.
Ik kom thans tot het punt van de
anticumulatieregeling in de WAO. Uit
de reacties van de leden van de
meeste fracties heb ik begrepen, dat
zij met instemming kennis hebben
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genomen van de bij de nota naar
aanleiding van het eindverslag
gevoegde nota van wijzigingen,
waarbij het anticumulatiepercentage
in de WAO alsnog op 85 is gesteld. De
redenen, waarom de regering van
haar aanvankelijke voornemen om het
anticumulatiepercentage op 80 te
stellen is afgestapt, zijn in de nota
verwoord.
De heer Leerling heeft gevraagd
welke rechtvaardiging ik aanwezig
acht voor het feit dat in de Algemeen
Burgerlijke Pensioenwet een cumulatiegrensvan 100% wordt toegestaan.
Hoewel deze aangelegenheid primair
behoort tot het ambtsterrein van de
Minister van Binnenlandse Zaken kan
ik de heer Leerling meedelen dat er
tijdens de schriftelijke voorbereiding
in deze Kamer over het voorstel van
wet tot wijziging van de ABP eensluidende vragen zijn gesteld. Voor de
motivering van de anticumulatiegrens
van 100% meen ik te mogen verwijzen
naar het antwoord op deze vragen
van de Minister van Binnenlandse
Zaken.
Met betrekking tot de te nemen
verzachtende maatregelen voor
WAO'ers kan ik, meen ik, kort zijn. De
fractie van het CDA stemt nog eens
met zoveel woorden in met de
besteding van het bedrag van f40
miljoen van dat van f 150 miljoen, dat
beschikbaar is, aan het uitstel van de
gefaseerde herziening van de minimumdagloongaranties in de WAO.
Ook mevrouw Ter Veld blijkt daar
positief tegenover te staan. Ik meen
trouwens, dat de meeste woordvoerders zich in die richting hebben
uitgelaten.
Ten aanzien van de aanwending
van de overige f110 miljoen heb ik tot
mijn genoegen geconstateerd dat de
meeste fracties zich kunnen vinden in
de in de nota van wijzigingen neergelegde keuze. Bovendien waardeer ik
het, dat de CDA-fractie gezien de
technische bezwaren, zoals verwoord
in de nota naar aanleiding van het
eindverslag, de nu gekozen oplossing
heeft laten prevaleren boven de door
haar aanvankelijk overwogen uitkering
ineens.
De heer Van der Vlies meende
kennelijk, als ik hem goed heb
begrepen, dat ik het een voordeel zou
vinden als het bedrag van f110
miljoen ter verzachting van de
maatregelen in de sfeer van de WAO
in de vorm van een vast bedrag zou
worden uitgekeerd, namelijk vanwege
de nivellerende werking die van een
dergelijke systematiek het gevolg is.
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Ik vermoed dat er sprake is van een
misverstand. In de nota naar aanleiding van het eindverslag ben ik
ingegaan op de opmerking van de
zijde van de CDA-fractie dat een
dergelijk gelijk bedrag voor iedereen
'deze leden' aansprak. Ik heb er echter
op gewezen, dat een gelijk bedrag
voor iedereen per definitie betekent
dat hiervan een nivellerende werking
uitgaat en ik heb daarbij de vraag
opgeworpen of dit gezien de verdergaande nivellering, die reeds van een
verlaging van het uitkeringspercentage
uitgaat, nog wel verstandig is. In dit
verband verwijs ik ook naar eerder
gemaakte opmerkingen aan het adres
van mevrouw Ter Veld en de heer De
Korte over de nivellerende werking
van de WAO-operatie.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu
tot de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de WWV,
betrekking hebbend op een verbetering van de positie van 50-jarigen en
ouderen.
Het doet mij genoegen dat de
reacties op dit wetsvoorstel in eerste
termijn in het algemeen instemmend
zijn geweest. Met name is positief
gereageerd op de verbetering die het
brengt in de positie van oudere,
langdurig werkloze werknemers. Toch
zijn er ook enkele kritische kanttekeningen geplaatst. Veel vragen zijn terug
te voeren op de relatie tussen het
wetsvoorstel en de stelselherziening,
vooral waar het gaat om de geïntegreerde werkloosheidswet.
Bij het begin van mijn uiteenzetting
ben ik al uitvoerig ingegaan op de
relatie met de stelselwijziging in
algemene zin. In het kader van dit
wetsontwerp wil ik mij dan ook
beperken tot enige specifieke aspecten
van die relatie. Bij de behandeling van
de rijksbegroting voor het jaar 1984 in
deze Kamer en bij de behandeling van
de wet van 28 juni 1984, waarbij
onder meer de korting op een aantal
sociale-zekerheidsuitkeringen werd
verhoogd, is al door mij een relatie
gelegd tussen deze maatregel en de
stelselherziening.

op de Bijstandswet zouden zijn
aangewezen.
Het kabinet wil nu juist oudere
werknemers in de toekomstige
situatie een langere uitkeringsduur
verlenen dan thans op grond van de
WW en WWV te zamen geschiedt.
Ook binnen de SER wordt unaniem
gedacht aan een langere uitkeringsduur van de aan het loon gerelateerde
uitkering voor oudere werknemers.
Door nu de uitkeringsduur voor de
WWV te verlengen voor werknemers
van 50 jaar en ouder, die hun laatste
uitkeringsdag op of na 1 januari 1985
hadden, wordt voorkomen dat zij in
de Bijstandswet terecht zouden
komen.
Ik heb begrip voor de door een
aantal sprekers gemaakte opmerking
dat met dit wetsvoorstel een voorschot
wordt genomen op de voorgenomen
geïntegreerde werkloosheidswet.
Omdat de inhoud van die wetgeving
niet bekend is, is het moeilijk om het
huidige wetsvoorstel te plaatsen in de
context van die toekomstige wetgeving. Zoals ik al heb gezegd, zou het
de voorkeur hebben verdiend, de
nieuwe werkloosheidswetgeving al op
1 januari 1985 in te voeren. Dan zou
deze interimvoorziening niet nodig
zijn geweest. Door het uitstel van de
invoering valt echter naar mijn
oordeel niet aan een tijdelijke maatregel te ontkomen.
Omdat de besluitvorming over de
structuur van de nieuwe werkloosheidswet nog niet is afgerond, is op
dit moment niet gekozen voor een
definitieve regeling, zoals mevrouw
Brouwer vraagt. Die besluitvorming

dient naar mijn oordeel niet beperkt te
worden tot de interimregeling. Met
deze maatregel wordt echter slechts
in zoverre op de nieuwe werkloosheidswetgeving vooruit gelopen dat
zij voor oudere werknemers, over een
langere periode dan tot dusverre,
recht op een uitkering geeft zonder
middelentoets. Daarnaast is de
inhoud van de maatregel zó gekozen
dat het vooruitlopen op de nieuwe
werkloosheidswetgeving zo beperkt
mogelijk wordt gehouden.
Mevrouw Dales (PvdA): Ik heb
begrepen dat het niet buiten de rede
is, dat de duur in de optiek die later
pas tot gelding komt drieënhalf jaar
zou zijn. Wanneer een en ander toch
niet per 1 juli 1985 aan de orde is,
overweegt u dan een nieuwe interimmaatregel te treffen, die voorkomen
moet dat men in het laatste halfjaar,
waarin in die optiek mensen die nu
onder de interimwetgeving vallen
rechten zouden hebben, uit de boot
valt? Of moeten wij aannemen dat u
zegt: als het niet op 1 juli 1985 gereed
is, wordt het óók geen drieënhalf jaar?
Staatssecretaris De Graaf: Misschien
is het goed, eerst het betoog op dit
punt geheel af te ronden. Ik heb
immers nog enkele vragen te beantwoorden, die hierop betrekking
hebben. Mogelijk kom ik daarbij ook
tot een reactie op uw opmerking.
Mevrouw Brouwer (CPN): Om te
voorkomen dat de staatssecretaris
heel veel vragen tegelijk zou moeten
beantwoorden...

Het belangrijkste motief voor dit
wetsvoorstel is immers het feit dat de
invoering van de geïntegreerde
werkloosheidswet is vertraagd. Die
vertraging is voornamelijk veroorzaakt
door de complexiteit van wetgeving
en de tijdstippen waarop adviezen
werden ontvangen. Door het uitstel
van de invoering van de geïntegreerde
werkloosheidswet zouden oudere
werknemers in een financieel nadelige
positie kunnen komen omdat zij dan
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Staatssecretaris De Graaf: Ik behandel
ze altijd na elkaar.
Mevrouw Brouwer (CPN): Dat begrijp
ik, maar ik denk dat wat ik nu wil
vragen, aansluit bij het voorgaande.
Mij ontgaat een beetje de redelijkheid
van het wetsvoorstel als je erop let
dat voor degenen die nu al 50 jaar of
ouder zijn en in de RWW terecht zijn
gekomen, geen voorziening wordt
getroffen.
Staatssecretaris De Graaf: Dat is een
van de vragen die u had gesteld, en
daar ga ik nu op in. Ik was nog maar
net begonnen met dit onderdeel.
Mevrouw Brouwer (CPN): Kijk eens
aan, dan was ik te vroeg.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Met name valt dan te
denken aan de keuze, het niveau van
een uitkering te bepalen op 70% van
het minimumloon. Bij het bespreken
van de inhoud van de maatregel kom
ik daar nog op terug. De keuze van
een WWV-uitkering van tweeënhalf
jaar voor werkloze werknemers van
50 jaar en ouder - twee jaar WWV,
plus een verlengd recht van een half
jaar - en van een uitkeringshoogte
voor die groep van 70% van het
minimumloon betekent echter niet dat
definitief de keuze zou zijn bepaald
voor een geïntegreerde werkloosheidswet.
Integendeel, hierdoor worden latere
keuzes in geen enkel opzicht geblokkeerd. Definitieve keuzes worden pas
gemaakt in het kader van de voorstellen die de structuur van een nieuwe
werkloosheidswet betreffen. Dit in
antwoord op vragen van de heren
Willems en Van der Vlies. Ik kan dan
ook nog geen antwoord geven op de
vraag van mevrouw Groenman en
van de heer Schutte, hoe de situatie
voor uitkeringsgerechtigden van 50
jaar en ouder na de integratie van
WW en WWV zal zijn. Er zijn namelijk
- ik heb dit al meermalen gezegd nog geen definitieve beslissingen
genomen, ook niet over het overgangsrecht met het oog op de nieuwe
werkloosheidswet. Hiermee heb ik
ook gereageerd op een opmerking
van mevrouw Dales.
Voorts kom ik op de keuze van de
doelgroep en de plaats van deze
regeling in het kader van de WWV.
Het gaat om een tijdelijke maatregel
om de nadelige gevolgen voor de
werknemers ouder dan 50 jaar
veroorzaakt door het uitstel van de
integratie van de WW en WWV op te
vangen. Tijdelijke opneming van een
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voorziening in bijvoorbeeld de
Rijksgroepsregeling werkloze werknemers zou in strijd zijn met het karakter
van deze op de Algemene bijstandswet
gebaseerde regeling. Gedurende
maximaal een half jaar zou dan
namelijk niet getoetst kunnen worden
op inkomen of vermogen, terwijl
kenmerkend voor de werking van de
bijstandswet is dat men primair met
zijn eigen inkomen en vermogen dient
te voorzien in de kosten die noodzakelijk zijn voor het bestaan.
Het ligt daarom voor de hand om in
een tijdelijke maatregel te voorzien
door middel van de Wet werkloosheidsvoorziening. De maatregel wordt
beperkt tot de WWV-gerechtigden,
omdat alleen zij door het uitstel van
de integratie van de WW en de WWV
in een slechtere financiële positie
terecht kunnen komen. Om die reden
zijn WWV-gerechtigden van 50 jaar en
ouder - dit in antwoord op vragen
van de heer Willems en mevrouw
Brouwer - buiten deze regeling
gehouden. Ook als de integratie van
de WW en de WWV per 1 januari 1985
had kunnen doorgaan, zouden zij er
financieel niet op vooruit zijn gegaan.
Ten slotte wil ik in dit verband nog
naar aanleiding van een opmerking
van de heer Willems opmerken dat
vreemdelingen die in aanmerking
komen voor een WWV-uitkering,
evenals andere werknemers van 50
jaar en ouder onder deze maatregel
zullen vallen.
Mevrouw Brouwer (CPN): Nu mijn
vraag is beantwoord en ik toch niet
helemaal tevreden ben over dat
antwoord, wil ik er nog even op
ingaan. Wat is er nu het redelijke van
dat een groep mensen die 50 jaar
worden, niette maken krijgen met
een inkomens- en vermogenstoets als
ze na 1 januari officieel geen recht
meer hebben op een WWV-uitkering,
maar wel als ze de pech hebben om
bij voorbeeld vandaag in die situatie
terecht te komen? Waarom wordt niet
voor de hele groep van 50 jaar en
ouder die in de RWW of in de WWV
terecht is gekomen, deze regeling
getroffen? Deze mensen komen
waarschijnlijk toch niet meer aan de
slag. Wat de staatssecretaris nu doet,
is de mensen benadelen die nu al met
die ellende van de RWW te maken
hebben.
Staatssecretaris De Graaf: De constatering van een verschil in behandeling
is juist. Ik heb geprobeerd, aan te
geven waarom wij dit slechts doen
voor degenen die vijftig jaar of ouder
zijn en die uit de WWV komen. Deze
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mensen zouden bij realisering van de
stelselwijziging op het door ons
beoogde moment, beter af zijn
geweest. Om daaraan tegemoet te
komen, is deze voorziening getroffen.
De heer Weijers heeft daarop ook
aangedrongen bij de behandeling van
de begroting en bij de vorige kortingsvoorstellen. In de visie van mevrouw
Brouwer zou men moeten zeggen dat
alle RWW'ers van vijftig jaar en ouder
op dezelfde manier zouden moeten
worden behandeld. Dat is een keuze,
maar die keuze hebben wij op grond
van de zojuist door mij genoemde
redenen niet gemaakt.
Mevrouw Brouwer (CPN): U zult
echter niet kunnen uitleggen aan
mensen die op dit moment in de
RWW zitten en die te maken hebben
met het zogenaamde opeten van hun
eigen huis - voor een deel is hiervoor
een verlichting gevonden, maarzij
hebben er nog steeds mee te maken dat dit voor hen redelijk wordt geacht,
maar dat er geen andere maatregel
geldt voor de mensen die na 1 januari
uit de WWV zijn gekomen.
Staatssecretaris De Graaf: De ene
categorie zou een voordeel hebben
gehad en de andere niet. Dat geldt
naar mijn mening altijd. Als je een
nieuwe werkloosheidswet maakt
- daarmee zijn wij bezig - die een aan
de duur van het dienstverband
gerelateerde uitkering zal bieden en
die voor vele ouderen een verbetering
zal betekenen in vergelijking met het
verleden, dan is dat een situatie die
op dat moment geldt voor die groep
mensen. Zij zal echter niet met
terugwerkende kracht voor alle
andere gevallen gelden. Dat is een
keuze.
Mevrouw Brouwer (CPN): Het is een
politieke keuze. Gezien het feit dat
mensen van 50 jaar of ouder bijna
niet meer in het arbeidsproces
terugkeren, zou u kunnen zeggen dat
een maatregel voor de hele groep
wordt genomen. Als dat nu nog niet
kan, maar pas bij de stelselherziening,
dan moet het maar bij de stelselherziening ter discussie worden gesteld.
Staatssecretaris De Graaf: Zo'n
betoog kun je natuurlijk ook opzetten
voor andere categorieën in het kader
van de Algemene Bijstandswet. Wat
dat betreft hoef je niet alleen naar de
RWW te kijken. Ik zal het nog eens
herhalen. Ook gehoord de discussie in
deze Kamer, heb ik voor de categorie
werknemers die wist dat zij er beter
van zou worden als de nieuwe
geïntegreerde regeling zou worden

1781

De Graaf
ingevoerd, een interim-voorziening
getroffen. Die geldt dus niet voor alle
andere categorieën. Dat is juist. Ik
ontken dat ook niet.
Mevrouw Dales (PvdA): Ik begrijp dat
u een heel ander criterium aanlegt.
Daarvoor is best iets te zeggen. U
zegt: iedereen die er bij een goede
regeling op 1 januari beter van was
geworden, moet dat ook kunnen
worden.
Staatssecretaris De Graaf: U herhaalt
mijn woorden.
Mevrouw Dales (PvdA): Dat wilde ik
even weten. Dit betekent dat alle
verbeteringen die op 1 juli - of
wanneer het ook mag zijn - worden
aangebracht, ook moeten gelden voor
degenen die daarvan geprofiteerd
hadden als de wet op 1 januari in
werking was getreden. Dat geeft ons
het handvat om interim-regelingen te
beoordelen.
Staatssecretaris De Graaf: Deze
problematiek moet nog haar volledige
invulling krijgen bij de vormgeving
van de nieuwe werkloosheidswet,
inclusief de dan te treffen overgangsmaatregelen. Ik heb geprobeerd,
duidelijk uiteen te zetten dat de
besluitvorming daarover nog niet is
afgerond.
Mevrouw Dales (PvdA): Dat weten we
al lang. Dat pijnlijke feit hoeft u echt
niet zes keer te vermelden! Wij zijn er
nu allemaal van doordrongen. U hoeft
het echt nooit meer te zeggen.
Nu doet zich de volgende vraag
voor. Als de wet er eenmaal in haar
volle glorie is, dan geldt zij met
terugwerkende kracht voor een ieder
die eronder zou zijn gevallen, ware
deze wet op 1 januari in werking
getreden. Dat zei u zoeven. Dat geeft
ons een heel helder frame om straks
die hele handel te beoordelen.
Staatssecretaris De Graaf: U zult tot
een goede beoordeling kunnen
komen, en wel op het moment dat de
voorstellen voor de nieuwe geïntegreerde werkloosheidswet, inclusief
de dan te treffen overgangsmaatregelen, bij deze Kamer worden ingediend.

Wij hebben die discussie echter
helemaal nog niet gevoerd. U kunt dat
dus helemaal niet op die manier
stellen. Ik begrijp niet waar u dat
argument vandaan haalt.
Staatssecretaris De Graaf: Ik kan
inderdaad niet vooruitlopen op de
uiteindelijke invulling van de nieuwe
geïntegreerde werkloosheidswet,
zoals die er zal uitzien na de parlementaire behandeling. Met name degenen
van 50 jaar en ouder die ingevolge de
WWV een uitkering ontvangen maar
die dat recht in het eerste half jaar
niet meer zullen hebben, konden er
op basis van onze voorstellen van
uitgaan dat zij er beter van zouden
worden. Dit verwachtingspatroon is
door middel van deze interimvoorziening gehonoreerd.
De heer Weijers (CDA): Begrijpt de
staatssecretaris de vraagstelling van
mevrouw Brouwer hetzelfde als ik? Ik
heb begrepen dat zij ervoor pleit om
het wetsontwerp in te trekken.
Staatssecretaris De Graaf: Die indruk
heb ik niet. Mevrouw Brouwer wil
meer. Zij is ontevreden; zij is van
mening dat ik niet ver genoeg ga.
Mevrouw Brouwer (CPN): Dat heeft
de staatssecretaris goed begrepen. .
Staatssecretaris De Graaf: Het is
legitiem om zo te denken. De opstelling
van mevrouw Brouwer is in dit
opzicht geheel anders. Zij zegt:
Handel in dit geval zoals u gehandeld
zou hebben op basis van de weergave
in de adviesaanvrage. Ik heb zo
duidelijk mogelijk getracht aan te
geven, waarom deze keuze in deze
beperkte setting is gemaakt. Dit is een
interimvoorziening voor de mensen
die in een nieuw systeem beter af
zouden zijn geweest. Die verwachting
wilden wij honoreren, echter niet tot
op de laatste punt en komma. Waarom
niet? Om de doodeenvoudige reden
dat nog niet exact duidelijk is hoe de
nieuwe wet eruit zal zien. Hoe de wet
er uiteindelijk uit zal zien na behandeling in het parlement, is inderdaad
een geheel andere vraag.

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik heb nog
een vraag. U zegt dat de mensen die
er op 1 januari beter van zouden zijn
geworden, dit niet mag worden
onthouden. Wie zegt dat de hele
groep van 50 jaar of ouder er niet
beter op zou zijn geworden per 1
januari, als wij een discussie hadden
gevoerd over de stelselherziening?

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik stel nu
vast dat het argument van de staatssecretaris niet klopt. Hij kan niet
zeggen dat één bepaalde groep op
een verbetering had kunnen rekenen.
Ik bedoelde met mijn opmerkingen
het volgende duidelijk te maken. Als
iemand 40 jaar heeft gewerkt en in
november geen uitkering meer zal
ontvangen ingevolge de WWV, zal hij
in de RWW terechtkomen en dus te
maken krijgen met de middelen- en
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vermogenstoets. Voor iemand die 50
jaar is, die bij voorbeeld een jaar heeft
gewerkt en die in januari twee jaar
een WWV-uitkering heeft gehad, geldt
echter wel een 'goede' maatregel.
Echt goed is die maatregel natuurlijk
niet.
Staatssecretaris De Graaf: De bedoelingen van mevrouw Brouwer waren
mij al lang duidelijk.
Mevrouw Brouwer (CPN): De staatssecretaris kan dat argument dus beter
niet meer gebruiken. Immers, het
klopt niet. Voor alle helderheid; de
staatssecretaris maakt een politieke
keus voor één groep.
Staatssecretaris De Graaf: Ik vind mijn
argumenten valabel. Ik vind dat ik ze
daarom mag gebruiken. Mevrouw
Brouwer kan het daarmee niet eens
zijn. Dat komt in dit Huis vaker voor,
vooral in de discussies die ik voer met
mevrouw Brouwer!
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van
der Vlies vraagt waarom de grens van
50 jaar onder andere is ingegeven
door het feit dat de financiële gevolgen
van de verlenging van de uitkeringsduur mij ertoe gedwongen hebben
om prioriteiten te stellen. In antwoord
hierop kan ik meedelen dat de grens
van 50 jaar voornamelijk is gekozen
op grond van ook eerder in deze
Kamerter zake gegeven overwegingen
en adviezen. Daarnaast werd aangesloten bij een reeds bestaande regeling
in de bijstandswet voor 50-jarigen en
ouderen, op grond waarvan een
groter deel van het vermogen kan
worden vrijgelaten. Een verlaging van
de leeftijdsgrens zou betekenen dat
de kosten van deze maatregelen
hoger uitvallen, hetgeen in deze tijd
niet verantwoord wordt geacht.
De hoogte van de uitkering is
gesteld op het sociaal minimum van
een alleenstaande om ervoor te
zorgen dat zo min mogelijk op de
geïntegreerde werkloosheidswet
wordt vooruitgelopen. Er wordt dus
juist niet vooruitgelopen op de
stelselwijziging, zoals mevrouw
Groenman stelt. Immers, een verlengde uitkering op basis van het voorheen
verdiende loon zou betekenen dat
voor werknemers van 50 jaar en
ouder bij de invoering van de geïntegreerde werkloosheidswet de duur
van de aan het loon geralateerde
uitkering drie jaar bedraagt.
Daarmee wordt vooruitgelopen op
de beslissingen die nog in het kader
van de stelselherziening moeten
worden genomen over de uitkeringsduur en de uitkeringshoogte. De
keuze voor een uitkering ter hoogte
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van 70% van het minimumloon is
evenmin een structurele keus, zoals ik
reeds eerder heb gezegd in antwoord
op een vraag van de heer Willems.
Mevrouw Brouwer vroeg zich af
waarom niet gekozen is voor een
uitkeringspercentage van 75, gelijk
aan het huidige uitkeringspercentage.
In antwoord op die vraag antwoord ik
dat in beginsel slechts beoogd wordt,
te voorzien in een uitkering op het
niveau van het minimum voor een
alleenstaande.
Zowel mevrouw Dales als de heer
Weijers vroeg mij onder verwijzing
naar de brief van de FNV of niet het
gevaar zou kunnen bestaan dat
verlenging van de uitkeringsduur van
de WWV leidt tot netto-uitkeringen
beneden het relevante sociaal minimum waardoor een beroep op
aanvullende bijstand zou kunnen
ontstaan; dit vanwege het feit dat
wordt uitgegaan van een uitkering
van 70% van het minimumloon. Ik
kan beide woordvoerders op dit punt
geruststellen.
Voor zover de WWV-gerechtigde
alleenverdiener is en anderen tot zijn
last heeft, geldt de bescherming van
het minimumdagloon. Betreft dit een
alleenstaande, dan draagt de systematiek van de belastingvrije sommen er
zorg voor dat de gerechtigde nog
ruim, dat wil zeggen f30 per maand,
boven de bijstandsnorm blijft. Voor
tweeverdieners zijn de vrijlatingsbepalingen van de WWV ruimer dan die
van de Bijstandswet. Wanneer de
bescherming van een minimumdagloonbepaling niet in aanmerking
wordt genomen, zijn de inkomsten uit
of in verband met arbeid van dien
aard dat een beroep op aanvullende
bijstand kan worden uitgesloten.
Mijnheer de Voorzitter! Enkele
sprekers hebben vragen gesteld over
de relatie tussen de interimmaatregel
en het wetsvoorstel inzake gelijke
behandeling van mannen en vrouwen
in de WWV per 23 december. Naar de
mening van de heer Willems, mevrouw
Groenman en mevrouw Dales wordt
met deze maatregel de ongelijke
behandeling vergroot. In de huidige
maatregel gaat het om verlenging van
een bestaand recht op een uitkering
krachtens de WWV. Werknemers die
voor 1 januari 1985 geen recht
hadden op een WWV-uitkering komen
dus ook niet in aanmerking voor een
verlenging van dat recht op uitkering.
Ook degenen die op grond van de
sekseneutrale kostwinnerseis tussen
23 december 1984 en 1 januari 1985
geen WWV-uitkering krijgen, vallen
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niet onder deze maatregel. Het gaat
immers om personen wier uitkering
eindigt tussen 1 januari 1985 en 1 juli
1985. De groep waarop mevrouw
Groenman doelt, zal pas na 1 juli
1985, namelijk op zijn vroegst twee
jaar na 23 december 1984, de maximumtermijn van een WWV-uitkering
bereiken. De overgangsregeling
eindigt dan.
De heer Leerling heeft om een
nadere uitleg gevraagd van het feit
dat bij verlenging van de maatregel
met een half jaar de meerlasten
verviervoudigen. Een dergelijke
verlenging leidt zowel tot verdubbeling
van het aantal personen, waarop de
maatregel van toepassing is, als tot
een verdubbeling van de gemiddelde
duur waarmee voor deze groep de
WWV-uitkering wordt verlengd. De
lasten zullen derhalve globaal verviervoudigen tot 40 min.
Ik wil nog iets zeggen over de in
artikel 3 van de wet genoemde
einddatum. De heer Schutte veronderstelt dat het niet de bedoeling is dat
de maatregel doorloopt tot de
pensioengerechtigde leeftijd. Hij wil
van mij daaromtrent zekerheid. Ook
de heer Van der Vlies vroeg hiernaar.
Zoals bij de schriftelijke behandeling
reeds naar voren is gebracht, is de
voorgestelde maatregel bedoeld als
een interimoplossing tot aan de
stelselherziening; hij heeft derhalve
een tijdelijk karakter. De duur van de
WWV-uitkering wordt hierdoor met
een half jaar verlengd op het niveau
van het sociaal minimum. De maatregel verlengtdus niet de WWV-uitkering
tot de leeftijd van 65 jaar. Door de
einddatum in de tekst van de wet op
te nemen, wordt het tijdelijke karakter
nog eens extra onderstreept.
Mevrouw Dales en de heer Weijers
zijn met de Raad van State van
mening dat volstaan kan worden met
het noemen van het tijdelijke karakter
in de toelichting, te meer nu zij er niet
zeker van zijn dat de geïntegreerde
werkloosheidswet per 1 juli zal
worden ingevoerd. Ik ben echter van
mening dat aan betrokkenen de
grootst mogelijke zekerheid moet
worden geboden omtrent de toekomstige aanspraken op een uitkering in
geval van werkloosheid.
Naar mijn overtuiging kan dit het
best geschieden door middel van een
formulering in de wetstekst zelf. Het
beste kan in de wetstekst zelf het
tijdelijke karakter van de maatregel
nadrukkelijk worden aangegeven.
Door de mogelijkheid van verschuiving
van de einddatum bij Koninklijk
besluit, kan daarnaast worden
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voorkomen dat een vacuüm ontstaat
indien de integratie van de werkloosheidsregelingen onverhoopt per 1 juli
1985 niet zou plaatsvinden. Deze
bepaling, in samenhang met het
gestelde in de memorie van toelichting, waarborgt naar mijn mening het
beste dat het niet de bedoeling is dat
een kloof ontstaat tussen de einddatum
van deze wet en de geïntegreerde
werkloosheidswet. Dit artikel vormt
voor mij derhalve een belangrijk
onderdeel van het wetsvoorstel. Ik wil
dit artikel daarom graag handhaven.
Mijnheer de Voorzitter! Hiermede
ben ik aan het eind van mijn betoog
gekomen.
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! Ik ben een beetje
verbaasd over het feit dat de staatssecretaris nu zijn betoog reeds beëindigt.
Ik had namelijk verwacht dat hij in zijn
antwoord nog zou ingaan op hetgeen
de minister-president gisteren in de
Eerste Kamer heeft gezegd.
Wij spreken nu over een verlaging
van de uitkeringen voor arbeidsongeschikten en werklozen. Het lijkt mij,
dat deze mensen ook mogen weten of
het juist is dat de regering inderdaad
een blijvende ontkoppeling tussen
lonen en uitkeringen voor ogen heeft.
Dat heeft de minister-president
namelijk gisteren gezegd.
De Voorzitter: Dit lijkt mij typisch een
zaak voor de tweede termijn. Mevrouw
Brouwer kan dit onderwerp veel
uitvoeriger in haar tweede termijn ter
sprake brengen. Dit onderwerp is in
ieder geval niet in de eerste termijn
ter sprake geweest.
Mevrouw Brouwer (CPN): Neen,
natuurlijk niet. De minister-president
heeft hierover pas gisteren ....
De Voorzitter: En dus kun je zo iets
echt niet even bij interruptie, tussen
neus en lippen door, afdoen. Het gaat
hierbij om een hoofdzaak.
Mevrouw Brouwer (CPN): En daarom
zou ik graag een antwoord op mijn
vraag hebben van de staatssecretaris.
De Voorzitter: Maar niet tussen neus
en lippen door.
Mevrouw Brouwer (CPN): Als de
staatssecretaris mij nu antwoordt, kan
ik in tweede termijn op zijn antwoord
ingaan.
De Voorzitter: Vraagt u dan om een
derde termijn, als een tweede termijn
niet goed genoeg is!

D
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Wat weer opvalt in dit
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debat, is, dat er eigenlijk zo weinig
ruimte is voor alternatieven. De
staatssecretaris heeft dat zelf heel
mooi verwoord. Hij zegt dat hij zijn
argumenten valabel vindt en dat hij er
daarom bij blijft. Dat is een andere
variant van een welles-nietes-discussie. Die behoeven wij dan niet te
voeren.
Ik vind de gedachte over het
voorgaande heel beklemmend. De
ombuigingen moeten nu eenmaal
worden gehaald en misschien is dat
wel erg voor betrokkenen, zo meent
de staatssecretaris. Het feit dat hij dit
zo ongevoelig verwoordt is voor mij
echter reden niet te geloven in de
oprechtheid van zijn woorden. Hij
meent dat er wellicht sommige
mensen in financiële problemen
komen. Ons zijn die gevallen echter
wel bekend en ons bereiken daarover
ook brieven. Ik veronderstel dat de
staatssecretaris daarover ook brieven
ontvangt.
Naar mijn mening is de toonzetting
bij de verwoording van deze voorstellen belangrijk, ten einde de burgers
ervan te doordringen dat zij echt
noodzakelijk zijn.
De staatssecretaris zegt dat met
deze voorstellen een stap verder
wordt gegaan op weg naar de
stelselherziening. Dat is zeker zo. In
eerste termijn heb ik gezegd dat het
klimaat hierbij behoorlijk bedorven is.
Men moet namelijk bedenken dat een
en ander in goed overleg met de
sociale partners tot stand moet
komen. Ik weet ook wel dat de SER
een verdeeld advies heeft uitgebracht.
Ik heb echter reeds gezegd dat de
regering zich wat meer verantwoordelijk voor het klimaat zou moeten
voelen dan nu het geval is.
Ik wil even stilstaan bij de verlaging
van de uitkeringspercentages. Wij
vinden het jammer dat het daarbij ook
om oude gevallen gaat. De mensen
die nu reeds uitkeringsgerechtigden
zijn, zijn vaak financiële verplichtingen
aangegaan: men heeft gerekend op
een hoger percentage. Een verlaging
naar 70% is door hen niet voorzien.
Nogmaals, in individuele gevallen
zou dat tot problemen kunnen leiden
volgens de staatssecretaris. Ik denk
echter dat het hierbij om zeer veel
individuele gevallen zal gaan.
Mensen die nu nog geen uitkering
hebben, kunnen rekening houden met
een verlaging van het uitkeringspercentage. Dat pleit ervoor om bij
nieuwe gevallen wel iets te doen,
maar om voor oude gevallen een
uitzondering te maken. Dit heeft ook
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iets te maken met een moreel recht:
mensen die nu een uitkering hebben
zouden recht hebben op handhaving
van het oude percentage.
De staatssecretaris meent dat als de
voorstellen alleen voor de nieuwe
gevallen gelden en niet voor de oude,
de minima offers zullen moeten
brengen. Zo iets volgt natuurlijk uit de
gekozen bezuinigingstaakstelling van
dit kabinet. Mijn fractie is het met die
taakstelling, althans met de hoogte
daarvan, niet eens.
Wij hebben namelijk gezegd dat
men aan de nieuwe gevallen iets
moet doen en niet aan de oude
gevallen, ook al omdat men hierdoor
op den duur tot een bezuiniging komt,
omdat de WW-ers en WWV-ers snel in
zo'n situatie zullen groeien. Alleen
voor WAO-ers zal een en ander wat
langer duren. Ik blijf dus pleiten voor
een uitzondering van de oude gevallen.
Over de alleenstaanden en de
tweeverdieners wil ik het volgende
opmerken. Ik blijf van mening dat
deze groepen wel degelijk gedupeerd
worden door deze maatregel. Deze
maatregel is er echter één in een
reeks van bezuinigingsmaatregelen
die speciaal voor hen negatief
uitwerken. De minimumdagloonbescherming is daarvan een heel
essentieel onderdeel, omdat juist de
minimumdagloonbescherming voor
kostwinners geldt en niet voor
degenen die geen kostwinner zijn,
zoals alleenstaanden en tweeverdieners. Een en ander past in het gehele
beleid. Mijn fractie is daarmee niet
gelukkig.
Wat de gezinstoeslagenwet betreft,
kan ik zeggen dat ook D'66 van
mening is dat er voorlopig gezinstoeslagen nodig zijn, omdat men niet van
iedereen en met name van oudere
vrouwen kan vragen om nu dan maar
in het eigen levensonderhoud te
voorzien. Dit staat nog los van de
arbeidsmarkt die daarvoor geen
ruimte biedt. Als dat wel het geval zou
zijn, dan zou men in ieder geval van
vrouwen van een bepaalde leeftijd
iets kunnen verwachten. Ik verwijs
wederom naar het concept-beleidsplan
voor de emancipatie, waarin staatssecretaris Kappeyne van de Coppello
mede namens het kabinet duidelijk
stelt, dat er vanaf 1990 van de mensen
die dan 18 jaar zijn wel degelijk
verwacht wordt dat zij zelf in hun
levensonderhoud voorzien.
Wat de sociale zekerheid betreft,
zou men analoog hieraan moeten
opereren. Men moet nu niet zeggen
dat gezinstoeslagen misschien wel
altijd tot in het oneindige kunnen
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worden gegeven, omdat men niet
weet hoe snel de ontwikkeling zal
gaan. Dat weet ik ook niet, maar mijns
inziens dient er een termijn gesteld te
worden. De arbeidsmarktparticipatie
en het zelfstandig kunnen voorzien in
het levensonderhoud zouden dichter
bij gebracht moeten worden, ten
minste als men hiernaar in een
emancipatiebeleid streeft. Dit wordt
toch door deze regering onderschreven.
Over de WWV-50 + wil ik het
volgende opmerken. Deze regeling is
nu een voorziening, gebaseerd op het
sociaal minimumniveau voor ^lleenstaanden. Daarvan gaat men althans
uit. Ik heb gevraagd of dit kan betekenen, dat mensen er in de toekomst
weer op vooruit zullen gaan. Dat is
nog onduidelijk en ik vind dat een
hele slechte zaak. Dit moet namelijk
wel degelijk mogelijk zijn, zeker als de
plannen vooreen stelselherziening nu
nog niet duidelijk zijn. Ik wil dit toch
benadrukken. Ik ben erg benieuwd
naar de overgangsregeling.
Voorts ben ik niet gelukkig met de
vrij willekeurige wijze waarop de
staatssecretaris heeft geantwoord op
de vragen over mensen die nu niet in
aanmerking komen voor de WWV.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn beantwoording. Veel nieuwe
gezichtspunten heeft het niet opgeleverd. Dat is mijns inziens ook niet te
verwachten, omdat de schriftelijke
voorbereiding vrij fundamenteel is
geweest. De marges waarbinnen de
staatssecretaris manoeuvreert, zijn
ook zeer gering.
De belangrijkste vraag over het
kortingwetsvoorstel is de volgende.
Mogen wij in het zicht van een nadere
vaststelling van de stelselherziening
enige verwachting hebben, dat in de
definitieve versie, die wij hopelijk
begin volgend jaar zullen ontvangen,
een en ander voor de uitkeringsgerechtigden tot een beter resultaat zal
leiden dan nu in de voorlopige
kortingsmaatregel is voorzien? Is, met
andere woorden, het percentage van
70 het maximumniveau voor lange
tijd? Het viel op dat de staatssecretaris
sprak over een maximumniveau. Dit
laatste biedt twee mogelijkheden.
Allereerst kan het algemene niveau
nog lager worden dan 70. In de
tweede plaats zal het dan ook een
maximum blijven, maar daarbinnen
kunnen ook lagere percentages, de
zogenaamde glijdende schaal,
gehanteerd worden. Wij moeten de
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conclusie van de staatssecretaris dat
het hier gaat om een definitieve
maatregel, relativeren. Naar zijn
mening is deze in die zin definitief dat
een weg terug, dus naar een percentage hoger dan 70, binnen afzienbare
tijd niet tot de mogelijkheden behoort.
Ik denk dat voor ons de vraag aan
de orde is of wij dat oordeel kunnen
delen. Als namelijk op dat punt
gerede twijfel bestaat, dan lijkt het mij
dat de kritiek op een voorlopige
maatregel als deze, grond heeft. Je
moet niet nu een verlaging toepassen,
als je er niet van overtuigd bent dat
dit het niveau is dat straks het maximum zal zijn.
Ik heb in mijn eerste termijn
gepoogd aan te geven dat met name
de omvang en de groei in omvang
van de collectieve sector, de belangrijkste factoren zullen zijn om tot het
oordeel te komen dat een korting op
de uitkeringen helaas onvermijdelijk
is. Er zijn natuurlijk allerlei andere
overwegingen die daarbij mee
kunnen spelen. Deze leiden echter
niet zonder meer tot een percentage
van 70 als maximum. Juist de groei
die heeft plaatsgevonden en die in de
cijfers in de nota heel duidelijk
zichtbaar is gemaakt, moet ons tot de
conclusie leiden dat dit, hoe de
invulling van de stelselherziening
verder ook zal plaatsvinden, in ieder
geval een heel wezenlijk element
daarin zal zijn. Ondanks alle terechte
kritiek die op een gescheiden behandeling uitgeoefend kan worden, denk
ik tegen die achtergrond dat de
maatregel toch onvermijdelijk zal zijn.
Wij kunnen nu niet diep ingaan op
de verdere invulling. Dit is inherent
aan het karakter van de voorlopige
maatregel. De staatssecretaris heeft
echter nog eens de onderlinge
verhouding genoemd tussen de
minima en de modale uitkeringen,
namelijk 1: 1,0.8. Ik begrijp dat dit
geen doel is, maar een gevolg van de
keuzes die gemaakt zijn. Deze verhouding onderstreept nog eens te meer
dat wij nu geen enkele verwachting
kunnen wekken dat wij mogelijkheden
zien c.q. bereid zijn om in verdergaande maatregelen ook mee te gaan, als
wij nu akkoord gaan met een percentage van 70.
Ik heb al gezegd dat het buitengewoon moeilijk zal zijn om nog verder
te gaan met de kortingen op de
minima. Ook de verhouding tussen
minima en bovenminima komt er
echter niet voor in aanmerking deze
nog verder verkleinen, als wij ervan
uitgaan dat de bovenminima in korte
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tijd een forse teruggang hebben
meegemaakt. Wij kunnen de uitkering
voor bovenminima niet onbeperkt
gaan verlagen, omdat zij te maken
hebben met veel vaste lasten. Het
wetsontwerp ten aanzien van de
WWV voor mensen boven de 55 wijst
hier in zijn intentie ook al op.
Ik geef nu geen oordeel over het
instrument als zodanig van de
gezinstoeslagenwet. Dat komt wel bij
de stelselherziening. Ik ben het wel
eens met de staatssecretaris dat wij
niet nu al de tijdelijkheid van die wet
moeten vastleggen. Daar zit namelijk
een zeer grote mate van speculatie in
ten aanzien van hetgeen zal gebeuren
in de jaren 1990 en later ten aanzien
van de participatie in het arbeidsproces
van mannen en vrouwen.
Ik maak nog een opmerking over
het wetsontwerp ten aanzien van de
WWV voor mensen van 50 jaar en
ouder. De staatssecretaris heeft nog
eens bevestigd dat er sprake is van
een interimoplossing en dat het dus
niet de bedoeling is dat de uitkeringen
verlengd worden tot de 65-jarige
leeftijd. Dat was mij al met al wel
duidelijk geworden. Ik heb er echter
op gewezen dat het wel enige moeite
kostte om tot die conclusie te komen.
De opzet van het wetsvoorstel wijst
ook al in de richting dat je niet zo
maar tot die beperkte conclusie komt.
In de considerans staat: 'in afwachting van de invoering van de geïntegreerde werkloosheidswet
door
de uitkeringsduur ingevolge de Wet
Werkloosheidsvoorziening voor
werknemers van 50 jaar en ouder te
verlengen'. Er is dus zonder meer
sprake van een verlenging. In artikel
30j wordt nog eens duidelijk aangegeven dat de werknemer, wiens recht op
uitkering eindigt op een dag na 31
december 1984, vanaf die dag recht
op uitkering behoudt overeenkomstig
dat hoofdstuk. Alleen uit hoofdstuk III
moet je afleiden dat de wet een
tijdelijke werkingsduur heeft tot 1 juli
1985 of tot zoveel later als bij KB
wordt bepaald. Dit is geen optimum
van duidelijkheid ten aanzien van de
bedoelingen. De discussie heeft er
echter toe bijgedragen die duidelijkheid wel te scheppen.
De staatssecretaris zei dat er een zo
groot mogelijke zekerheid werd
geboden door de einddatum in de wet
op te nemen. Ik denk dat het streven
schoon is, maar dat de zekerheid die
hier geboden wordt, minimaal is. Er
staat niet alleen de datum van 1 juli
in - dit is op zichzelf begrijpelijk maar ook de mogelijkheid om de
einddatum bij KB op een later tijdstip
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vast te stellen. Welke zekerheid biedt
de wetgever, als bepaald wordt dat de
Kroon in feite onbeperkt tot een latere
datum kan komen? De waarde van
een dergelijke zekerheid wordt dan
wel tot heel lage proporties teruggebracht. Je kunt je afvragen of je dan
maar niet beter open kaart kunt
spelen door te zeggen dat het een
interimmaatregel is en dat je de duur
daarvan zal bepalen als de stelselherziening zelf aan de orde komt.

D
De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn antwoorden en voor zijn
reacties op mijn opmerkingen. Ik stel
vast dat vreugde over hetgeen nu aan
de orde is, mij ontbreekt, evenzeer als
in december 1983. Ik heb het gisteren
ook al gezegd. Ik heb gisteren ook mijn
argumenten ter zake gegeven. Ik heb
de verzachtingen aangeduid die het
ons mogelijk maken om akkoord te
gaan met dit voorstel. Ik ga een en
ander nu niet herhalen. Ik zie nog
steeds geen alternatieven die meer
aanvaardbaar zijn dan die welke nu
aan de orde zijn.
De staatssecretaris heeft met name
de positie van de minima naar voren
gebracht, en ook de samenhang van
de mogelijkheid om de minima te
beschermen met hetgeen in het
voorliggende voorstel staat. Dit was
voor ons een sterk argument om 'ja'
te zeggen, en dat is het nog steeds.
De discussie over de vraag, of wij
nu al of niet met stelselherziening
bezig zijn, en de reactie van de
staatssecretaris hierop komen bij mij
wat merkwaardig over. Het is een
soort combinatie. Aan de ene kant wil
men er niet over praten en kan men er
niet over praten, maar aan de andere
kant doet men dat toch ter zake van
bepaalde onderdelen. Dat is een wat
wonderlijk geheel. De staatssecretaris
zegt dat hij het niveau van 70% ziet
als een onderdeel van de stelselherziening. Hij ziet een en ander als het
vastleggen van de maximumniveaus.
Over de stelselherziening is men
echter nog lang niet uitgediscussieerd.
Dat geeft de staatssecretaris ook toe.
Hij onderstreept tevens de samenhang
tussen de discussie over het niveau
en de structuur.
Mevrouw Ter Veld wilde graag
meer ruimte hebben om te praten
over een andere invulling van de
stelselherziening. Mogelijk zouden
hieruit andere percentages naar voren
kunnen komen, volgens haar. Ik ga
akkoord met de 70%. Toch vind ik dat
er wel ruimte is voor de discussie ter
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zake van die 70%. Stel dat er het
volgende gebeurt bij de discussie
over de stelselherziening. Er komen
andere gedachten op, onder andere
over een ander percentage en over
een eventuele differentiatie. Wij
zeggen dan dat wij het allemaal een
goede gedachte vinden, maar dat het
niet kan doorgaan, omdat wij niet van
de 70% kunnen afwijken daar wij dat
indertijd hebben afgesproken.
In mijn ogen kan dit niet. Omdat ik
op dit moment nog geen andere
mogelijkheid zie, ga ik akkoord met de
70%. Maar, door nu akkoord te gaan,
wens ik niet de mogelijkheid te
blokkeren dat er tijdens de discussie
die naar ik hoop ruim voor 1 juli
afgerond is, iets anders uitkomt, met
alle onzekerheden die deze
opvatting met zich meebrengt. Als er
aanleiding is om een en ander te
veranderen, moet dit niet geblokkeerd
worden omdat wij nu hebben ingestemd met het percentage van 70.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voor alle
duidelijkheid, het percentage van 70 is
door de fractie van het CDA als
absoluut minimum genoemd. Dat
betekent dat afwijkingen alleen naar
boven kunnen plaatsvinden.
De heer Gerritse (CDA): Ik kan mij niet
herinneren dat wij dit percentage als
absoluut minimum hebben genoemd.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): In eerste
termijn refereerde ik aan het optreden
van de heer De Vries, uw fractievoorzitter, tijdens een televisie-uitzending
dinsdagavond jongstleden.
De heer Gerritse (CDA): Die heb ik
dan helaas gemist.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik ook.
De heer Gerritse (CDA): Ik zeg op dit
moment niet dat dit voor ons onder
alle omstandigheden een absoluut
minimum is. Dan zou ikmij vastleggen.
Daarom vind ik dat de staatssecretaris
dit ook niet kan doen. De differentiatie
kan diverse kanten op. Wanneer de
staatssecretaris zegt dat het percentage van 70 een mooie grens is, dan zal
het echter heel moeilijk zijn om lager
te gaan zitten. Dan zullen er namelijk
compensaties aan de andere kant
moeten zijn. Dat bedoel ik met
uitkeringsdifferentiatie.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Betekent dat voor uw fractie dat de
voorstellen die door de vakbeweging
zijn gedaan straks weer volledig in de
discussie kunnen worden betrokken?

de stelselherziening nog niet is
afgelopen. Wij betreuren dat wel,
maar die discussie is eenvoudigweg
niet afgelopen. De staatssecretaris
geeft dat ook toe. Een nadere invulling
daarvan kan nog allerhande vormen
aannemen. Het gaat om voorstellen
van een bepaalde groep, die ik op dit
moment niet kan aanvaarden. Het is
natuurlijk best mogelijk dat er nog
zulke mooie dingen bijkomen, dat ik
zeg dat die inbreng wel een rol kan
spelen. Als je namelijk zegt dat een
discussie open is, moet je bepaalde
onderdelen niet op voorhand 'dichttimmeren'.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Dat is duidelijk.
De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb ook gesproken over
het SER-advies. Dat betrof dan met
name hetgeen daarin stond met
betrekking tot de uitkeringsduur. Ik
heb gezegd dat het bij ons overkomt
dat de uitkeringsduur voor de mensen
daarbij belangrijker is dan de hoogte
van het percentage als zodanig. Ik heb
in mijn eerste termijn willen uitdrukking dat ik dat de staatssecretaris als
een heel belangrijk punt wil meegeven.
De angst voor het in ijltempo naar
beneden tuimelen is iets aan de hand
waarvan tot bepaalde conclusies kan
worden gekomen, in samenhang met
discussies over het niveau van
uitkeringspercentages.
Staatssecretaris De Graaf sprak in
zijn beantwoording steeds van
kostwinner. Ik heb gesproken over de
alleenverdienende uitkeringstrekker.
De heer De Korte (VVD): Is dat een
andere dan?
De heer Gerritse (CDA): Iedereen is
dacht ik, vrij in het kiezen van zijn
eigen terminologie. De term 'kostwinner' is in sommige kringen wat
besmet. De term 'alleenverdienende
uitkeringstrekker' kan misschien tot
een wat minder emotionele benadering leiden. In ieder geval hebben wij
gezegd dat wij voor die categorie zorg
hebben. Mensen die ook in het
systeem terechtgekomen zijn die een
snelle daling meemaken en die
alleenverdiener zijn, kunnen in
moeilijkheden komen die niet zijn op
te vangen met toeslagen op het
minimumniveau en met zorg voor de
onderkant. Wij hebben die zorg willen
signaleren. Wij hebben gezegd dat wij
een oplossing voor dat probleem nog
niet hebben.

De heer Gerritse (CDA): Wij hebben
geconstateerd dat de discussie over

Wij zullen daarover denken. Mogelijkerwijs zal dat punt aan de orde
gesteld worden bij het definitieve
invullen van het stelsel, bij voorbeeld
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bij de gezinstoeslagenwet. De staatssecretaris heeft gezegd dat het wat
ongebruikelijk is om voor dat soort
zaken een dergelijke toeslagenwet toe
te passen. Dat geef ik best toe, maar
als wij af en toe ook niet eens ongebruikelijke dingen durven te doen,
gebeurt er nooit iets nieuws.
Wij hebben de staatssecretaris
willen vragen om mee te denken over
onze zorg met betrekking tot deze
groep. Hij heeft een aantal bezwaren
in zijn beantwoording naar voren
gebracht. In dat meedenken kan hij
die bezwaren wellicht nader uitwerken.
Misschien kan hij zelfs tot de conclusie
komen dat die bezwaren niet zo groot
waren als hij in eerste instantie had
verwacht. Te zijner tijd bij de invulling
van het stelsel willen wij daarop
gaarne terugkomem.

D
Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter!
Dit debat is tot nu toe toch wel een
uiterst merkwaardige vertoning. Het
lijkt erop dat het om een soort
kleinigheid gaat; de behandeling
verloopt wat mat en kabbelend in een
ontspannen sfeer; de staatssecretaris
behandelt zo eens wat vragen. Het is
natuurlijk voor een heleboel mensen
duidelijk dat dat zeer ver afstaat van
de woede en het verzet die bij heel
veel mensen leven. Wij kunnen
natuurlijk zeggen dat er niet zoveel
mensen op dit moment op de publieke
tribune zitten, alhoewel dat ook nog
wel meevalt; of dat er nu geen WAO-ers
de fracties hebben opgezocht, zoals bij
de vorige maatregel wel het geval was.
Op zich zelf zitten wij echter in een
situatie waarin al veel werklozen en
arbeidsongeschikten klap na klap
hebben gekregen.
Ik maak mij zorgen over het feit dat
er in de Kamer, ook door de staatssecretaris en de regeringspartijen, op
een zeer ontspannen manier gereageerd wordt op dit wetsontwerp. Het
lijkt hier soms wel een theekransje. De
toestand van de wereld wordt besproken bij het tweede speculaasje en bij
het derde kopje thee wordt vastgesteld
dat het allemaal reuze meevalt, want
de wereld blijft wel draaien. Zo'n sfeer
wordt overgebracht. Iedereen in deze
Kamer weet dat ik niet de enige ben
die dat zegt. Buiten deze Kamer wordt
het ook vaak genoeg gezegd.
Eén van de redenen daarvoor is dat
de werkelijke zaken niet in deze
Kamer worden en kunnen worden
gedaan. De heren van het CDA en de
VVD die het woord voeren en verantwoordelijk zijn, hebben de zaken
allang gedaan. Als een groot deel van
de achterbannen van het CDA en de
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VVD zegt dat het nu te ver gaat en dat
er wat moet gebeuren tegen dit soort
voorstellen, klinkt daarvan niets door
in deze Kamer.
Als je dan lastige vragen opwerpt
- zoals ik heb geprobeerd te doen in
dit debat - is het duidelijk dat de
staatssecretaris niet bereid is om uit
deze ontspannen kabbelende sfeer te
komen.
De minister-president was niet zo
vriendelijk om gisteren mij al zijn
antwoord te geven dat hij in de
Eerste Kamer uitsprak. Daarom kon ik
daarover nog niet in eerste termijn
spreken. De minister-president heeft
op het moment dat in de Tweede
Kamer de kortingswetten die een
korting van 10% op de percentages
van de uitkeringen inhouden, werden
behandeld, in de Eerste Kamer
gezegd dat de ontkoppeling tussen
lonen en uikeringen moet blijven
bestaan en dat het een prachtige
prestatie zou zijn als de koopkracht
van de uitkeringen nog enige tijd op
peil zou kunnen blijven. Verder zei hij
dat als er sprake is van economisch
herstel, eerst de lonen moeten
worden verhoogd en dat dit niet
doorberekend mag worden in de
sociale uitkeringen.
Waar zijn wij hier dan eigenlijk mee
bezig? Als dat op dezelfde dag
gebeurt en de staatssecretaris gaat in
zijn antwoord niet eens in op wat de
minister-president een Kamer verder
heeft verteld, dan vind ik het de plicht
van de oppositie om erop te wijzen
dat er bij de regering en de regeringspartijen kennelijk al veel verder wordt
gedacht over de toestand van de
uitkeringen en de te nemen maatregelen. Ik vind het tekenend dat op deze
wijze een ingrijpende korting wordt
behandeld. Wij spreken hier over
mensen die soms al 40 jaar hebben
gewerkt en nu met een kapotte rug
thuiszitten of over werklozen die zich
onwijs solliciteren.
Als de minister-president dan in de
Eerste Kamer zegt dat de ontkoppeling
tussen lonen en uitkeringen moet
blijven bestaan, dan wil ik van de
staatssecretaris weten wat daarmee
wordt bedoeld. Voor zover mijn
geheugen strekt, is noch door de
regering noch door de regeringspartijen ooit gezegd dat de toestand
waarin wij nu zitten, een ontkoppeling
is tussen lonen en uitkeringen.
In feite is dat wel het geval. Als de
oppositie zei dat er sprake was van
ontkoppeling, is er steeds door de
regering en de regeringspartijen
gezegd dat het een tijdelijke zaak was
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en dat de prijscompensatie even niet
werd doorberekend of dat er tijdelijk
een korting werd doorgevoerd, maar
dat er sprake bleef van een koppeling
tussen lonen en uitkeringen. Als ik de
minister-president goed heb begrepen,
mogen de lonen als er economisch
herstel komt, eventueel omhoog maar
mag dit niet worden doorberekend
naar de uitkeringen.
Deze week wordt dus tegen WAO'ers
en werklozen gezegd dat er eerst 10%
van de uitkering af moet - het CDA
wil terecht een opening houden om
dat niet als definitief te bestempelen en dat zij daarnaast niets kunnen
verwachten van het economisch
herstel. Daarvan kunnen zij de
komende jaren niets verwachten,
want de minister-president zegt dat
eerst de lonen en pas daarna de
uitkeringen aan de beurt komen. Ik
vind dat de staatssecretaris in tweede
termijn aan de Kamer duidelijk moet
maken wat het antwoord van de
minister-president in de Eerste Kamer
inhoudt en welke plannen er kennelijk
zijn voor 1985.
Ook in deze Kamer wordt steeds
gezegd, dat er in deze moeilijke tijd
sprake moet zijn van solidariteit
tussen werknemers en uitkeringsgerechtigden. Die solidariteit is er.
Anders zouden werknemers niet de
straat op gaan en staken tegen de
kortingen op de uitkeringen. Als de
minister-president zegt dat ontkoppeling moet plaatsvinden is mijn
conclusie, dat werknemers in de
bedrijven of in de onderhandelingen
zelfs niet mogen optreden om te
bereiken, dat de kortingen op de
uitkeringen ongedaan worden
gemaakt. Dit kabinet is misschien niet
uit op geleide loonpolitiek, hoewel ik
dat ook nog betwijfel, maar zeker op
een politiek waarin de uitkeringen
worden geleid, waarin de werknemers
kennelijk totaal geen ruimte wordt
gelaten om te knokken voor de
uitkeringsgerechtigden en de plannen
van de regering te doorkruisen door
de kortingen ongedaan te maken. Ik
kan het niet anders zien.
Dit sluit ook aan bij de hele discussie
over de vrijheid van onderhandelen.
Wij hebben twee zaken aan de orde
gesteld. Wij hebben erop gewezen,
dat de vakbeweging heeft aangeboden
te praten over een premieverhoging
om de kortingen niet te laten doorgaan.
De staatssecretaris zegt dat dit wel
aardig is maar dat premieverhoging
leidt tot verhoging van de premiedruk
en dat zij het proces van arbeidstijdverkorting zou kunnen doorkruisen.
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Welke ruimte is er dan echter wel
voor de vakbeweging om te onderhandelen over het ongedaan maken van
deze kortingen? Zij heeft aangeboden
dit te laten betalen door de werknemers. Hoewel het erg ver gaat mag
het niet van deze staatssecretaris. En
dan wordt toch gesproken van
vrijheid van onderhandelen! Wat
verstaat de staatssecretaris daaronder
als je niet mag opkomen voor de
uitkeringsgerechtigden?
Wat betreft de Ziektewet zegt de
staatssecretaris dat de regering een
conservatoire maatregel zal moeten
opleggen - zij zal een ingreep plegen om te voorkomen dat de kosten van
de ziektewetmaatregel automatisch
op het bord van de werkgevers
worden geschoven. Hoe moet je dat
verstaan? Gaat de meerderheid van
de Kamer akkoord met de verlaging
van Ziektewetuitkeringen, dan krijgt
natuurlijk iemand dat op zijn brood. In
eerste instantie zijn het de werknemers: zij krijgen een lagere ziektewetuitkering bij ziekte. In tweede instantie
krijgt een deel van de werkgevers het
op hun brood, omdat in de ca.o. is
geregeld, dat de werkgevers een
aanvulling geven. Het is toch te gek
om te zeggen dat men er niets mee te
maken heeft en dat men een ingreep
pleegt om te voorkomen, dat de
werkgevers de dupe worden! Door de
regering wordt in feite een ingreep
verricht in de ca.o.
Mevrouw Ter Veld en ik hebben een
amendement ingediend om de
mogelijkheid open te houden dat de
bedrijfsverenigingen voor de periode
van de wachtgeldregeling, zo'n acht
weken, een uitkering van meer dan
70% vaststellen. Naar mijn bescheiden
opvatting is dat ook de ruimte die in
de oorspronkelijke regeling was
gelaten aan de sociale partners om
per bedrijfstak de wachtgeldregeling
vast te stellen.
Die kon altijd al iets hoger zijn dan
wettelijk was vastgelegd. Ook de Raad
van State heeft, in het advies over dit
wetsvoorstel, hierop gewezen. Met de
Raad van State ben ik van mening dat
het mogelijk is, dat deze afwijkingsmogelijkheid, als deze korting door de
Kamer wordt aanvaard, heel belangrijk
wordt, omdat zij de sociale partners
nog de kans biedt te zeggen: in
bepaalde gevallen moet de WAO-uitkering geen zeventig maar tachtig
procent zijn. Als je dan uitspreekt,
zoals de staatssecretaris doet, dat de
sociale partners vrijheid van onderhandelen moeten hebben, moet de
consequentie zijn, dat je die mogelijkheid openlaat voor de bedrijfsvereni-
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ging. Anders kunnen wij - ik heb dit
ook tijdens een interruptiedebat
gezegd - beter het begrip 'vrijheid
van onderhandelen' laten vallen.
Voorzitter! Ik heb de voor mijn
fractie de belangrijkste punten
behandeld. Ik wil nog enkele andere
punten kort aanstippen. Wat de WWV
betreft, behoef ik weinig te zeggen na
het interruptiedebat, dat wij hierover
hebben gehad. Op zich zelf is er geen
argument voor te vinden, dat de
groep van 50 jaar of ouder, die in de
RWW terecht is gekomen, te maken
blijft houden met de middelentoets en
de vermogenstoets.
Is de staatssecretaris van plan, voor
deze groep mensen te denken aan
verdere oplossingen? Ik wijs erop, dat
wij het nog zullen hebben over de
geïntegreerde werkloosheidswet. Ik
neem aan, dat ook hij zal zeggen, dat
voor deze groep voor de lange termijn
een oplossing moet komen. Het zou
vreemd zijn als over iemand, die 55
jaar is, en al een paar jaar in de RWW
zit, te maken krijgt met het opeten van
het eigen huis en dergelijke, helemaal
niet meer gesproken zou worden.
Voorzitter! Ten slotte wil ik u een
motie overhandigen.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Brouwer
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de kortingen op de
uitkeringen ingrijpende gevolgen
hebben voor werklozen en arbeidsongeschikten;
overwegende, dat door de vakbeweging voorstellen zijn gedaan o m de
kortingen te voorkomen;
verzoekt de regering, in overleg te
treden met de vakbeweging en in
afwachting daarvan de behandeling
van het wetsvoorstel 18664 aan te
houden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ik neem aan, dat het laatste deel van
de motie moet luiden: en in afwachting
daarvan te verzoeken, de behandeling
van wetsvoorstel 18 664 aan te
houden. Er zijn namelijk twee partijen
voor nodig.
Mevrouw Brouwer (CPN): Dat is mij
bekend, Voorzitter. Misschien zou u
ervan kunnen maken: mee te werken
aan aanhouding van wetsvoorstel
18664.
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De Voorzitter: Zoiets, ja.
Het dictum van de motie van mevrouw
Brouwer luidt thans: verzoekt de
regering, in overleg te treden met de
vakbeweging en besluit, in afwachting
daarvan de behandeling van het
wetsvoorstel 18664 te schorsen.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 11 (18664).

D
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Het is een merkwaardig
debat, zoals de vorige spreekster ook
al opmerkte. Wij praten wel over de
stelselherziening en wij praten er niet
over. Mijns inziens gaat het er ook
niet over. De staatssecretaris gaf toe,
dat een van de redenen voor het
voorstel tot verlaging van de uitkeringen is om premieverlaging te bewerkstelligen. Ik wil wat citeren uit hetgeen
de heer Lubbers gisteren in de Eerste
Kamer heeft gezegd: 'Her en der zul je
echter inderdaad bepaalde ontwikkelingen zien, zoals wij die nu al zien bij
de verlaging van de sociale premies,
die met name daar voordeel bieden
waar het meest betaald wordt aan
sociale premies. Dat zal dus verhoudingsgewijs wat minder zijn bij de
laagste inkomens.'.
Ook het verlagen van premies heeft
inderdaad effect, waarbij de allerlaagste inkomens er het minst van
merken. Ik vraag mij trouwens af in
het kader van de grote doelstelling
van premieverlaging of de staatssecretaris zich nog het debat herinnert, dat
wij samen hebben gehad over de
terugtrekking van de rijksbijdrage.
Andere sprekers waren er toen niet.
Ik heb er toen op gewezen, dat
terugtrekking van rijksbijdragen zou
leiden tot premieverhoging en dat dit
vooral voor lagere inkomens - de
premiegrens is er ook nog - een
geweldig effect zou inhouden wat
betreft de koopkracht. Dat was toen
geen probleem want tóen had de
staatssecretaris het geld uit de sociale
fondsen nodig voor het grote zwarte
gat van het financieringstekort. Nü
moeten de premies weer naar
beneden om de koopkracht 'her en
der', zoals de heer Lubbers zegt, dus
vooral voor de hogere inkomens,
weer op peil te brengen.
Dit betekent niet dat ik er ontevreden
over ben dat het minimum niet verder
achteruit gaat. Ik constateer echter,
zoals ik steeds heb gedaan, dat de
maatregelen voortdurend gunstig
uitvallen voor mensen, die werk
hebben en daarmee een redelijk hoog
inkomen verdienen.
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Naar het oordeel van de staatssecretaris is de eerste fase dus de verlaging
van de uitkeringen. De tweede zou
dan een ander stelsel zijn; de derde is
het nog verder verlagen van de
uitkeringen. Als je alles weghaalt
boven minimaal wordt er voor
ongeveer f 3 miljard bezuinigd. Een en
anderhoudt in dat, alsde bezuinigingsdoelstelling van deze regering wordt
gerespecteerd, de staatssecretaris
genoodzaakt zal zijn, de minima tóch
te verlagen.
De vierde fase is in de Eerste Kamer
heel duidelijk door de heer Lubbers
neergezet. Hij stelde daar onder meer,
dat wij zouden moeten uitgaan van de
keuze voor de nullijn voor de sociale
zekerheid voor een aantal jaren totdat
er meer duidelijkheid zou zijn over de
fundamentele vraag, of het stelsel op
dit niveau door de economie kan
worden gedragen. Dit zou een optie
zijn, die te overwegen zou zijn en die
nader afgewogen zou moeten worden
in politieke en bestuurlijke zin.
Mijnheer de Voorzitter! Ik verkrijg
graag hierop de reactie van de
staatssecretaris.
Wanneer het weer wat beter gaat
met de economie - gelet op de
ontwikkelingen in het buitenland
mogen wij daarop nog steeds hopen;
hoewel, zó goed gaat het in Amerika
ook niet meer - zou dit voornamelijk
ten goede komen aan mensen, die
werk hebben. De mensen die het van
de sociale zekerheid moeten hebben
moeten, na déze verlaging en na de
verlagingen die voor 1986 zijn
aangekondigd, dienen maar enige tijd
aan de hand van de nulgroei te
wachten opdat nagegaan kan worden
of met het beleid van deze regering
de sociale zekerheid betaalbaar blijft.
De staatscommissie-Van Rijn heeft
met nadruk aangegeven dat de
sociale zekerheid nooit betaalbaar zal
kunnen zijn als zij niet gepaard gaat
met een actief beleid ter bestrijding
van de werkloosheid. Wij zullen
daarover de volgende week spreken.
Nü moet ik constateren dat hier
willens en wetens wordt gewerkt
langs de weg, waarbij de sociale
zekerheid wel onbetaalbaar zal
móeten worden omdat het aantal
uitkeringsgerechtigden toeneemt
zonder dat daaraan iets wordt gedaan;
dat is toch de wezenlijke kwaal van
het stelsel.
Het komt mij voor dat, als er in onze
samenleving een goede onderhandelingsbasis moet blijven bestaan voor
werkgevers, werknemers en regering
- dit is ook voor de arbeidsduurverkorting - er meer ruimte nodig is voor
overleg. Ik merk in dit verband op dat
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Natuurlijk zal dit bedrag afnemen
door het beleid en door een andere
premiestelling, maar mede gelet op
het dekkingspercentage dat de
staatssecretaris aanhoudt, zou ik hem
willen adviseren: wees wat terughoudend in dit soort zaken; misschien
valt het tegen, misschien valt het
mee, ik denk dat het meevalt.
Gebruik de ruimte waarvoor die
gebruikt kan worden, namelijk om een
goede discussie te voeren over een
stelsel van sociale zekerheid. Ik heb in
eerste termijn al gezegd dat de Partij
van de Arbeid absoluut bereid is,
daarover mee te denken. Voorzitter, ik
wil dan ook aan de Kamer een motie
voorleggen waarin wordt gevraagd
aan de regering om het wetsvoorstel
in te trekken.

de regering nog geen standpunt heeft
over de herziening van de sociale
zekerheid. Wij hebben daar om
gevraagd maar dat standpunt ontbreekt nog altijd. Ik geloof dat met die
f580 miljoen aan incidentele ruimte
de ruimte er is om, zonder de uitkeringen al te verlagen, discussie te voeren
over de hoogte van uitkeringen, de
duur daarvan enz. Ik vind het een
goede zaak dat de heer Gerritse
ervoor is, die ruimte te benutten. Ik
geloof dan dat men niet moet beginnen
met verlagen. Mijn grote angst is
altijd dat wat deze staatssecretaris
afbreekt, jaren van herstel vergt.
De staatssecretaris zegt dat die
ruimte er niet is omdat het bedrag ad
f580 miljoen niet structureel van aard
is. Mijnheer de Voorzitter! De bedoeling is ook niet, die ruimte structureel
te benutten. Ik geef de staatssecretaris
hiermee ruimte voor het voeren van
goed overleg, hetgeen ook de arbeidstijdverkorting - en dat is toch een
van de doelstellingen die de bewindsman noemt voor deze stap - dichterbij
brengt. Waarom is er dan verder toch
geen ruimte?
Mijnheer de Voorzitter! Omdat dit
geld zo belangrijk is voor de vermogenspositie van de fondsen. Immers,
er is per ultimo 1985 een tekort van
f800 miljoen geraamd. Ik heb de
ramingen voor de jaren 1982, 1983 en
1984 eens bekeken. Voor die jaren
werden tekorten verwacht van
respectievelijk: f3,5 miljard, f 2 miljard
en f 1,9 miljard.
De huidige situatie: in 1982 was het
feitelijke tekort 3,2 miljard, in 1983
was het 800 miljoen, en in 1984
hebben de centrale fondsen geen
tekort van 1,9 miljard, maar een
overschot van 100 miljoen! Ik begrijp
best dat ramingen op dit terrein
moeilijk zijn, maar ik adviseer de
staatssecretaris om ervan uit te gaan
dat er met een goede premievaststelling en een goed beleid best iets te
regelen is om aan dat bedrag van 800
miljoen te komen. De staatssecretaris
vindt dat eigenlijk zelf ook, want ook
toen het ging om de terugtrekking van
de rijksbijdrage uit de fondsen,
waarmee ook miljarden gemoeid
waren, accepteerde de staatssecretaris
een tijdelijk tekort bij de fondsen,
ervan uitgaande dat de zaak later
weer zou worden hersteld.
Welnu, het herstel was veel forser
dan verwacht was. In juni hebben we
er ook al over gesproken. Op dit
moment hebben de fondsen gezamenlijk een overschot van 2,2 miljard.

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik wilde de
regering nog enige ruimte geven om
in te gaan op onze positieve houding
inzake een goede discussie over de
stelselherziening. Als de staatssecretaris het wetsvoorstel in de huidige
vorm handhaaft, zijn wij vanzelfsprekend genoodzaakt om tegen het
wetsvoorstel te stemmen. Ik zal dan

Tweede Kamer
22 november 1984

WAO- en WW/WWV-uitkeringen

Motie
De Voorzitter: Door het lid Ter Veld
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat de regering nog
geen standpunt heeft inzake de
stelselherziening sociale zekerheid;
overwegende, dat het ongewenst is
de uitkeringshoogte vast te leggen
zonder relatie naar uitkeringsduur en
toetredingscriteria tot de onderscheiden sociale zekerheidsregelingen;
verzoekt de regering, het wetsvoorstel
inzake verlaging van de uitkeringspercentages terug te nemen en het
vaststellen van het niveau van de
uitkeringspercentages te betrekken bij
de wetsvoorstellen inzake de stelselherziening,

ook verder gaan met de argumentatie
voor mijn standpunt dat het wetsvoorstel niet goed is.
De Voorzitter: Meestal komt een
motie in stemming na het wetsvoorstel. Dat kan in dit geval zeker niet.
Het gebeurt wel dat een motie in
stemming komt voordat over het
wetsvoorstel beslist wordt, maar dan
is de behandeling voltooid. Dan staat
vast dat de regering het wetsvoorstel
niet intrekt.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik kan me
zelfs voorstellen dat de staatssecretaris
na de tweede termijn vindt dat het
heel verstandig zou zijn om het
wetsvoorstel in te trekken.
De Voorzitter: Maar dat is dan een
reactie op uw redevoering. Dan is de
motie nog niet in stemming geweest.
Dat gebeurt op een moment waarop
het wetsvoorstel al is teruggenomen
of als al is komen vast te staan dat de
regering daartoe niet bereid is. En dan
is stemmen over een dergelijke motie
een slag in de lucht, naar het mij wil
voorkomen.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Dan
zouden we dus eigenlijk nu over die
motie moeten stemmen. Dat stel ik
dan maar meteen voor!
De Voorzitter: Als u dat wilt, kan het
na de middagpauze.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Prima, dan
kan de motie van mevrouw Brouwer
ook meteen in stemming komen.
Mevrouw Brouwer (CPN): Dat is
precies wat ik wilde vragen.

en gaat over tot de orde van de dag.

De heer De Korte (VVD): Niemand
heeft nog kennis kunnen nemen van
de motie van mevrouw Ter Veld; dan
kunnen we er toch niet al zo gauw
over stemmen?

Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.

Mevrouw Ter Veld (PvdA): De motie
lijkt me helder genoeg.

Zij krijgt nr. 12(18664).

De Voorzitter: Er is na de middagpauze
een regeling van werkzaamheden en
er is dan ongetwijfeld een quorum
aanwezig. Het lijkt me heel redelijk;
het zou wat mij betreft vaker mogen
gebeuren!

Ik wil hierover een opmerking maken
in het verlengde van wat ik over de
motie van mevrouw Brouwer heb
gezegd. Men kan de regering van
alles verzoeken, maar het eenvoudigste is in dit geval het wetsvoorstel te
verwerpen.

Mevrouw Brouwer (CPN): Maar als de
VVD-fractie er problemen mee heeft,
kunnen we natuurlijk ook de stemming
over het wetsvoorstel aanhouden en
dan dinsdag bij voorbeeld eerst over
deze motie stemmen.
De Voorzitter: Neen, want dan
herleeft mijn bezwaar dat dan inmiddels de beraadslaging is afgerond.
Het woord is weer aan nievrouw Ter
Veld.
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Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik zal mijn betoog
voortzetten, in de hoop daarmee ook
de staatssecretaris te overtuigen van
het feit dat het het beste is, dit
wetsvoorstel thans niet verder af te
handelen. Ik heb al gezegd dat hij de
ruimte en de mogelijkheden daartoe
heeft.
Ik zal nog even ingaan op een
aantal concrete bezwaren tegen het
wetsvoorstel. Een van de redenen die
de staatssecretaris naar voren bracht,
was dat een uitkering van 70% een
alleenstaande die het minimumloon
placht te verdienen, niet onder het
voor hem geldende sociale minimum
zou brengen. Die zit dan nog net op
het bijstandsniveau. Dit is ook
gesteund door het CDA en de VVD.
Ik heb betoogd dat door een
verlaging van de uitkeringen naar
70% van het dagloon een zeer grote
groep - meer dan de helft van de
mensen die daarop aanspraak zouden
kunnen maken, namelijk de kostwinners in de WAO; de 'alleenverdieners'
heet dat tegenwoordig - daarmee
onder het voor die groep geldende
sociale minimum zou vallen en dus
een beroep zou moeten doen op een
toeslag, met alle ellende van dien. De
staatssecretaris kwam echter slechts
op 45% uit. Zelfs uit de cijfers die hij
zelf in de nota naar aanleiding van het
eindverslag heeft vermeld, zou hij de
54% hebben kunnen destilleren. Ik
ben bereid, deze cijfers straks over te
leggen, maar ik zal het toch eerst even
uitleggen.
Het maandloon waaronder bij
70%-uitkering de minimumdagloonbescherming noodzakelijk wordt, ligt
inclusief vakantiebijslag op f3052. Dat
betekent dat je meer dan f36.000
moet verdienen, wil je niet in aanmerking komen voor al het gedoe met de
toeslagen. In het totaal bedraagt het
aantal alleenverdieners in de WAO
283.100. Dat is 60% van het totaal
aantal WAO'ers. Daarvan zit volgens
de staatssecretaris 19% in de door
hem als eerste genoemde loongroep.
Ik kom echter maar aan 18%. In de
volgende groep zit 15% en in de
daarop volgende 18%. Dan zit ik nog
maar bij de inkomensgroep tot bijna
f3000.
Er zit nog 3% in de volgende groep,
waardoor ik op een totaal van 54%
van de kostwinners kom in de groep
tot f 3052. Meer dan de helft van de
alleenverdieners in de WAO zal dus
een beroep moeten doen op de
minimumdagloonbepaling. Dat is
32% van het totale bestand in de
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WAO. Het is waarschijnlijk verstandig,
dit overzicht als bijlage aan de
Handelingen toe te voegen, omdat het
in ieder geval verhelderend werkt
voor mijn betoog dat meer dan de
helft van de mensen waarvoor de
minimumdagloonbescherming
relevant is, een beroep op die bescherming moeten doen.
De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen
het opnemen van een noot in de
Handelingen geen bezwaren bestaan.
[De noot is opgenomen aan het eind
van deze weekeditie.] 2
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! De minimumdagloonbepalingen zijn ingevoerd in een periode
waarin men kennelijk wat optimistischer dan op dit moment was over de
ontwikkeling van de sociale zekerheid.
Men was zich in ieder geval meer
bewust van de consequenties van
onderscheid naar behoefte in de
sociale zekerheid. Heel lang geleden
kenden wij ook in de werkloosheidsuitkering die uitkeringscategorieën. Die
zijn opgeheven. In 1968 kwam tijdens
de discussie over de minimumdagloonbepaling ook al de vraag naar
voren, of daarin geen onderscheid
zou moeten worden gemaakt naar
behoefte.
Het door de toenmalige staatssecretaris gehouden betoog werd bestreden
door mijn fractiegenoot Van Lier en
door mevrouw Van Leeuwen, een
partijgenote van de huidige staatssecretaris. Nu wordt de minimdagloonbepaling opnieuw gedifferentieerd
naar behoefte. Gehoord hebbende het
betoog van de staatssecretaris, vraag
ik mij af of hij soms overweegt,
daarmee nog verder te gaan. Het kan
toch nimmer het geval zijn dat hij
overweegt, in de minimumdagloonbepalingen ook bij voorbeeld een
middelentoets in te voeren? Daarover
heb ik graag zekerheid.
Ik zal nog even iets zeggen over een
punt dat ik al in eerste termijn aan de
orde heb gesteld. Ik ben van mening
dat deze verlaging van de uitkeringen
sluipenderwijze leidt tot een stelselherziening die wellicht door sommigen
als beter wordt gezien dan de huidige,
namelijk een van minimumuitkeringen.
Staatssecretaris De Graaf: Ik wil nog
even een vraag stellen over het vorige
punt. Mevrouw Ter Veld vroeg of bij
de minimumdagloonbepalingen een
middelentoets zal plaatsvinden. Eén
van de punten die hierbij een rol
spelen, is het toetsen van de toeslag
aan middelen. Heeft mevrouw Ter
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Veld iets specifieks op het oog? Denkt
zij aan een andere middelentoets, bij
voorbeeld een vermogenstoets?
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Een
arbeidsinkomenstoets lijkt mij logisch.
Het gaat immers om een uitkering bij
verlies aan arbeid, als wordt gesproken
over de WW, de WAO en de Ziektewet.
De staatssecretaris is hierop nog eens
nadrukkelijk ingegaan toen het ging
om de noodzaak van differentiatie
naar behoefte bij de minimumdagloonbepalingen, terwijl de discussie
daarover al is gevoerd in december
1982. Daarom vraag ik mij af of de
staatssecretaris meer toetsingscriteria
wenst in te voeren dan alleen het
criterium van het arbeidsinkomen van
de betrokkene en partner.
Deze verlaging van uitkeringen kan
sluipenderwijs leiden tot een stelselherziening die wellicht door sommigen
meer ideaal wordt geacht dan de
huidige. Steeds vaker wordt erover
gediscussieerd ~ ook binnen mijn
eigen partij; wij zijn er niet huiverig
voor om zo'n discussie te voeren - of
de sociale zekerheid niet zou moeten
bestaan uit een minimumuitkering
met daarbij semi-collectieve uitkeringen. Als men al van plan is zoiets te
doen - ik zou daartegen zijn - mag
dat zeker niet sluipenderwijs geschieden. Ik heb trouwens vroeger geleerd
dat sociale zekerheid semi-collectieve
regelingen inhield. Nu stelt de
staatssecretaris dat men toch altijd
naast de lage uitkering in de semi-collectieve sfeer een aanvullende
uitkering - bij voorbeeld in de ca.o.'s
- kan regelen.
Ook in het kader van de bedrijfsverenigingen kan men in de wachtgelden werkloosheidsregelingen een
hogere uitkering geven dan de
wettelijke uitkering. Het gebeurt vaker
dat arbeidsvoorwaarden - bij voorbeeld inzake aanvulling op de WAO via de bedrijfsverenigingen worden
geregeld of betaald. Bij bedrijfsverenigingen gaat het, naar mijn mening,
ook om afspraken in de semi-collectieve sfeer.
Ik kan niet inzien waarom sociale
partners zitting hebbend in de
besturen van de bedrijfsverenigingen,
niet de mogelijkheid mogen blijven
behouden om voor de wachtgelden
werkloosheidsverzekeringsperiode
een hogere uitkering vast te stellen
dan de 70% die de staatssecretaris
voorstelt. Op deze wijze kunnen
eventueel boven basisuitkeringen
collectieve regelingen - niet direct op
grond van wetten - worden geregeld.
Ik blijf van mening dat de voorliggende wet geen stelselherziening
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inhoudt, maar slechts een verlaging
van de uitkeringen. Ik wil in dit
verband nog één vraag stellen.
Wellicht is dit een moeilijke vraag
voor het CDA. In december stond de
heer Gerritse op dit spreekgestoelte.
Hij betoogde toen onder meer dat
uitgegaan zou moeten worden van
gelijke behandeling van ambtenaren
en uitkeringsgerechtigden.
Als deze wet door de Kamer wordt
aanvaard - ik ga ervan uit dat het niet
mag en niet zal gebeuren! - bestaat
de mogelijkheid dat de ambtenaren
deze wetgeving in hun regelingen
volgen, zij het dat dan een overgangsmaatregel zal worden genomen
waarbij men niet in één keer op het
niveau van 70% komt maar geleidelijk
aan. Is het voor het CDA niet vanzelfsprekend dat, wanneer deze wet
wordt aangenomen en de ambtenaren
deze volgen maar dan met een
overgangsregeling, ook voor de
mensen in de WAO een overgangsregeling moet worden gehanteerd?
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal bij de
stemmingen merken of de discussie
nog moet worden voortgezet!

D
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De staatssecretaris
herhaalt simpelweg wat hij eerder
heeft gezegd. Hij heeft niet eens de
creativeit om andere woorden te
kiezen. De staatssecretaris beperkt
zich in feite tot het maken van de
opmerking: Ik vind dat nu eenmaal
niet. Ik vind dit een zodanige aantasting
van wat wordt genoemd het 'overleg
met de Kamer', dat ik deze onverdroten
discussie op deze wijze niet verder wil
voortzetten.
Ik wil nog slechts antwoord hebben
op twee feitelijke vragen die ik heb
gesteld. Is de staatssecretaris bereid,
de Kamer onverwijld op de hoogte te
stellen, als blijkt dat de datum van 1
juli toch niet wordt gehaald en wel in
een schrijven waarin een en ander
met redenen wordt omkleed en
waarin ook wordt vermeld wat
inmiddels wél vaststaat. Heeft de
staatssecretaris deze wet van de
Europese Commissie voorgelegd; als
dit niet het geval is, wil hij dat dan
alsnog onmiddellijk doen?

anders dan met de staatssecretaris
van oordeel zijn dat de alternatieven
van de PvdA een tijdelijk karakter
hebben en derhalve geen soelaas
bieden. Nadat ik alle andere alternatieven heb aangehoord die zijn
aangereikt, kom ik steeds meer tot de
conclusie dat deze te maken hebben
met premieverhoging. Dat lijkt ons
ten principale strijdig met de aanpak
om de lasten te verlagen ter stimulering van de economie. Ik had zelfs de
indruk dat ook de fractie van de PvdA
de economie wil stimuleren via
premie- en belastingverlichting.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzitter!
Waarom heb ik dit betoog van de
fractie van de VVD niet gehoord toen
het om premieverhoging ging als
gevolg van het terugtrekken van de
rijksbijdrage? Waarom heeft de VVD
toen zelfs niet eens het woord
gevoerd?
De heer De Korte (VVD): Dat is meer
een kwestie van hoe je de rijksbijdragen ziet in het kader van de economische kringloop. Het is misschien beter
als iemand als de heer Wöltgens
daarover met u in discussie gaat. Hij
kan dat dan nog eens uitleggen.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzitter!
De heer De Korte suggereert iets. Wij
spreken meestal op prima toon met
elkaar in de fractie. De heer De Korte
behoeft zich daar niet mee te bemoeien. Hij doet alsof ik niet weet waarover
ik het heb! Ik zou graag zien dat de
heer De Korte deze suggestie op zijn
minst wegneemt.
De heer De Korte (VVD): Ik weet zeker
dat u weet waarover u het heeft,
vooral als dit het onderwerp betreft
waarover u meestal spreekt. Het ging
nu om macro-economische verbanden
en daarover spreekt u meestal niet.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Mag ik de heer De Korte
hier uitdagen voor een debat, eventueel buiten dit gebouw, over macro-economische verbanden?
De heer De Korte (VVD): Vanmiddag
is daartoe de gelegenheid.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik ben
daarvoor niet uitgenodigd.

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn uitvoerige antwoord. Wij
hebben goede nota genomen van de
alternatieven, voorgesteld door de
fractie van de PvdA. Wij kunnen niet

De heer De Korte (VVD): Er is vanmiddag een discussie tussen economen
van de VVD en de PvdA over die
verbanden.
De staatssecretaris heeft over de
stelselwijziging gesproken. Hij heeft
enkele punten nader toegelicht. De
gezinstoeslagenwet beklemt ons. Wij
zien nu al dat de fractie van het CDA
met de suggestie komt, alleenverdie-
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nerstoeslagen boven het minimum
toe te kennen. Wij mogen van de
CDA-fractie niet zeggen dat dit
kostwinnerstoeslagen zijn, hoewel dat
in 99% van de gevallen wel zo is. Bij
dat soort dingen krijgen wij de
ribbekik. Wij hebben het gevoel dat
wij nog lang niet uitgepraat zijn over
een gezinstoeslagenwet.
Wij hebben geen bezwaar tegen
toeslagen op het minimumniveau.
Kijk maar naar de functie van het
minimumdagloon. Wij zijn er wel op
tegen dat een soort van toeslagenmaatschappij wordt gecreëerd in dit
land. Straks wordt nog voorgesteld
om via de gezinstoeslagenwet het
minimumloon op 70% te bepalen! Dat
is dan niet erg, want de werkenden
krijgen via de gezinstoeslagenwet
weer 100%. Ons lijkt dat een verwording van een toeslagenwet.
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Mag ik daarover een vraag
stellen? De staatssecretaris heeft
gezegd dat er geen sprake is van het
geven van nieuwe toeslagen. Er is
slechts sprake van continuering van
reeds bestaande impliciete of expliciete toeslagen. Moet ik uit het betoog
van de heer De Korte opmaken dat hij
ervoor pleit, bepaalde groepen die nu
krachtens wetsgeldige voorschriften
een zeker inkomen hebben, in de
toekomst te gaan korten?
De heer De Korte (VVD): De heer
Schutte heeft waarschijnlijk niet goed
gehoord waarop ik doelde. Ik wilde
zeggen dat de heer Gerritse van het
CDA de indruk wekte dat met de
gezinstoeslagenwet ook leuke dingetjes gedaan kunnen worden voor
boven-minimale uitkeringsgerechtigden. Daar krijg ik nou de ribbekik van.
De heer Schutte (GPV): De staatssecretaris heeft gezegd dat de gezinstoeslagenwet voorziet in het handhaven
van bestaande toeslagen.
De heer De Korte (VVD): Daarover valt
met ons te praten. Wij vragen ons af
of dit eventueel via het bijstandscircuit
geregeld kan worden. Wij willen
echter niet de indruk werken dat wij
voorstaan dat de inkomens die het
betreft worden verlaagd. Dat staan wij
in geen geval voor. De vraag is
natuurlijk wel tot welke uitvoering
men moet komen. Met de gezinstoeslagenwet wordt al een bepaalde wijze
van uitvoeren aangegeven. Wij zijn
zover nog niet. Wij willen echter in
ieder geval wel duidelijk maken, dat
wij er niets voor voelen dat zo'n
gezinstoeslagenwet wordt gebruikt
om allerlei leuke dingen te doen voor
mensen boven het minimum.
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De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik voel mij door deze
woorden aangesproken. Ik ben
namelijk met het onderhavige idee op
de proppen gekomen. In mijn tweede
termijn heb ik aangeduid hoe ik over
dit idee denk. Ik heb vervolgens de
staatssecretaris gevraagd mee te
denken. Nu constateer ik, dat de heer
De Korte niet bereid is mee te denken.
Jammer dan. Dat maakt de gedachte
op zich zelf echter nog niet slecht.
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Gerritse moet mij
wel goed verstaan. Ik heb zijn gedachte
in verband gebracht met het voornemen van de staatssecretaris om een
gezinstoeslagenwet in het leven te
roepen. Ik kreeg sterk de indruk dat de
heer Gerritse de gezinstoeslagenwet
voor zijn idee wilde gaan gebruiken.
Over het idee zelf van de heer Gerritse
heb ik nog helemaal niet gesproken.
Dat spreekt mij overigens ook niet
aan. Dat wil ik er nu wel bij zeggen.
En ik wil zeker niet, dat dit soort
ideeën door een gezinstoeslagenwet
mogelijk worden gemaakt. Volgens
mij mag een gezinstoeslagenwet
daartoe niet leiden. Daarmee zou
namelijk de weg worden geopend
naar een algemene toeslagenmaatschappij. Ik krijg daar gewoon de
ribbekik van.
De heer Weijers (CDA): De ribbekik
kan toch best lekker zijn.
De heer De Korte (VVD): Voor u wel
maar voor mij niet.
Straks krijgen wij nog de situatie
dat het minimumloon naar 70% gaat
en dat het met de gezinstoeslagenwet
wordt opgehoogd tot 100%. Nou ja,
dan vindt men het misschien ook
helemaal nietergals het minimumloon
zo wordt verlaagd. Je kunt het via de
gezinstoeslagenwet toch weer wel
ophogen. Ik zie nog niet in dat
mevrouw Ter Veld zich in dezen
positief zal uitlaten.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Dus het minimumloon
moet volgens de heer De Korte zo
hoog blijven dat gezinstoeslagen niet
nodig zijn?
De heer De Korte (VVD): Ik wilde
alleen maar zeggen, dat voor werkenden het minimumloon niet omlaag
gebracht moet worden naar bij
voorbeeld 70%. Men zou namelijk in
alle gevallen terug kunnen gaan naar
70% en bij kostwinners of, als ik het
woord mag gebruiken, bij alleenverdieners voor een ophoging tot 100%
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kunnen zorgen. Zo iets zou mogelijk
zijn, maar dat idee wijzen wij ten enenmale af. Dat zeg ik nadrukkelijk. Het
lijkt er namelijk op dat een gezinstoeslagenwet de weg opent voor dit soort
constructies.
De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Blijkbaar krijgt de heer De
Korte iets akeligs van mijn gedachte,
namelijk de ribbekik. Ik wil daarom
het idee dat ik de staatssecretaris heb
aangereikt nog wel enigszins uitwerken. De heer De Korte meent, dat het
idee niet verwezenlijkt kan worden
met een gezinstoeslagenwet. Misschien vindt hij de gedachte op zich
zelf wel goed. In dat geval kan
daarvoor dan een aparte regeling
opgesteld worden. Misschien wil de
staatssecretaris zijn gedachte in die
zin verruimen. Daarmee zou dan ook
enigszins aan de wensen van de heer
De Korte tegemoet worden gekomen.
De heer De Korte (VVD): En dat is een
coalitiepartner die met ons meedoet
aan deregulering! Nou, nou! Wij
zouden er dan weer een regeling bij
krijgen en wij krijgen dan ook weer te
maken met een andere toeslag. Het
wemelt in de samenleving al van
toeslagen. Het voorstel van de heer
Gerritse lijkt mij dus geen goede zaak.
De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Dan moet men misschien
toch gebruik maken van die gezinstoeslagenwet. Dat scheelt dan weer een
regeling.
De heer De Korte (VVD): Wij zijn er
dus nog niet uit, mijnheer de Voorzitter,
dat is wel duidelijk.
Mevrouw Brouwer (CPN): De VVD is
er kennelijk wel een beetje uit. De
heer De Korte meent dat voor de
uitkeringen een gezinstoeslagenwet
niet nodig is. Die moeten gewoon zo
laag blijven en de mensen moeten
maar zien hoe zij rond komen. Dat is
namelijk de conclusie.
De heer De Korte (VVD): Neen,
hierover heb ik al iets gezegd in
antwoord op de interruptie van de
heer Schutte. Leest u dat antwoord
maar na. Die indruk heb ik niet willen
wekken.
Mevrouw Brouwer (CPN): Je kunt niet
tegen een gezinstoeslagenwet zijn en
voor verlaging van de uitkeringen. Dat
zou namelijk op de een of andere
manier toch een daling van de
koopkracht van betrokkenen met zich
brengen.
De heer De Korte (VVD): Over dit
onderwerp hebben wij al eerder
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gesproken, namelijk bij de discussie
over de stelselwijziging. De gezinstoeslagenwet behelst een manier van
uitvoeren van hetgeen men wil. In het
verleden heb ik begrepen dat ook de
fractie van de PvdA er nog niet
helemaal aan toe is om de gezinstoeslagenwet te gebruiken om tot de
manier van uitvoeren te komen die
men voorstaat. Wij zijn daar ook nog
niet aan toe. Ik weet niet, of u dat bent,
maar...
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Zij is van
de CPN.
De heer De Korte (VVD): Ik keek in de
richting van de PvdA. Dat is namelijk
de grootste partij van de oppositie.
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! Dat zegt natuurlijk niets.
De heer De Korte (VVD): Ik moet
tegenwoordig ook de door mevrouw
Brouwer verrichte enquêtes bekijken.
Daarom constateerde ik dit.
Mevrouw Brouwer (CPN): Ik ben heel
blij dat u zo bezorgd bent over de
CPN. Dat doet mij echt goed. Ik vind
deze discussie onzinnig. Je kunt nu
praten over wel of niet gezinstoeslagen, maar waar het om gaat is het
volgende. De uitkeringen worden,
onder andere door dit wetsontwerp,
verminderd. De mensen komen
hierdoor onder het minimumniveau.
Hoe lost de VVD dit dan op? Die zegt
dat een en ander zo laag gehouden
moet worden. Dat is de uitkomst.
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Dit gaat voorbij aan
hetgeen ik heb gezegd over de
gezinstoeslagenwet. Natuurlijk mag
mevrouw Brouwer steeds weer
terugkomen op de legitimiteit en de
noodzaak van het voor ons liggende
wetsvoorstel. Wij hebben gezegd,
waarom wij dit voorstel uiteindelijk
met moeite steunen.
De staatssecretaris heeft goede
nota genomen van onze kritiek op een
glijdende uitkeringsschaal. Dat doet
ons goed. Voorts nam hij goede nota
van het feit dat onzes inziens de
glijdende premieschaal technisch
gezien problemen zal opleveren. Hij is
ook van mening dat dit zo is. De
glijdende schaal zou de bovenminima
uitwissen. Het is nu al duidelijk dat dit
zal gebeuren. In de memorie van
antwoord was immers vermeld dat bij
een glijdende schaal een eventuele
gezinstoeslagenwet zonder meer
nodig zal zijn voor WAO-ers met een
modaal inkomen. Dat niveau wordt
dus weggewist.
Ik ben de staatssecretaris erkentelijk
voor zijn zeer duidelijke toezegging
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De Korte
dat de geheel of gedeeltelijk arbeidsorv
geschikten, nadat de verdiscontering
is veranderd, een uitkering zullen
blijven houden tot de leeftijd van 65
jaar. Ik ben blij dat hij deze zeer
duidelijke toezegging heeft gedaan.
Hierover is namelijk in het land grote
onzekerheid ontstaan. Nu behoeven
wij hierover geen motie meer in te
dienen. Het is goed dat dit door het
kabinet is gezegd.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wordt de
onzekerheid in het land ook niet voor
een deel bewerkstelligd door de
opvatting van de VVD over de terugdringing van de verdiscontering? Dit
heeft de VVD toch ook bij de invoering
van de WAO duidelijk gemaakt?
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Die indruk heb ik niet. Ik
refereer hier aan brieven die ons in
vrij groten getale bereikt hebben over
de uitkeringsduur. Men vroeg zich af
of die zou blijven voortbestaan tot
65-jarige leeftijd. Daarover heb ik
vragen gesteld en heb ik ook zekerheid
gekregen. Daarvoor ben ik de staatssecretaris, nogmaals, erkentelijk.
De staatssecretaris geeft eigenlijk
toe dai er sprake is van koppensnellen
bij de uitkeringsgerechtigden die
meer dan een minimumuitkering
hebben. Ook hij ziet node dat de
netto-inkomensverhoudingen voor de
WAO op het minimumniveau tot het
modaal niveau zijn teruggebracht in
de verhouding van 1: 1,08. Hij wil
echter niet toezeggen dat wij nu
moeten ophouden met nivelleren. Hij
wil ook niet toezeggen dat 1,08 als
een uiterste grens moet worden
gezien. Ik vind dat een uiterste grens.
Ik vind het jammer dat de staatssecretaris dit niet kan en wil toezeggen.
Wat de glijdende schaal betreft
moet ik toch even kwijt dat de staatssecretaris niet ontkend heeft dat het
bedrag van f 7 mld. voor stelselwijziging, inclusief de glijdende schaal, zal
worden verminderd met f 5 mld.,
zodat er slechts f 2 mld. overblijft voor
de bovenminima in de WAO
Ten slotte willen wij de sociale
minima graag ontzien. Dit mag echter
niet gebeuren ten koste van de
bovenminima. Er zal geen overgangsmaatregel worden opgesteld met
betrekking tot bovenwettelijke
bedingen, de WW, de WWV en de
WAO. De staatssecretaris zei dat een
en ander een bedrag van f 70 a f80
min. zal vergen. Hij kan echter van het
volgende zeker zijn. De werkgevers
liggen hier niet wakker van. Zij
hebben ons hierover niets bericht.
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Meestal doen zij dat wel. Omdat zij
tegen de ziektewetmaatregel zijn en
daarvoor ook geen overgangsmaatregel wensen, willen zij zich hierin niet
mengen, omdat dit hun stellingname
moeilijker zou kunnen maken. Ik heb
het gevoel dat dit het geval is. Nu ja,
dat zij dan maar zo. Wij zullen ons
daar dan ook niet meer sterk voor
maken, maar wij betreuren het wel.
Wij zijn nu aangeland op het niveau
van 70%. Dit lijkt voorlopig wel het
einde. Hoop geven dat het spoedig
weer meer dan 70% kan worden, lijkt
mij hoogst onverstandig. Ik zie daar
ook eigenlijk niet de reden toe. Wij
zitten nog altijd ruim boven de
percentages van de ons omringende
landen. Niemand die steun geeft aan
de 70%, waar wij nu dus op komen,
behoeft zich te schamen. Wij kunnen
nog steeds trots blijven op ons nu
betaalbaarder gemaakte sociale
stelsel.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Voorzitter; Mijn fractie is het niet eens
met de staatssecretaris dat deze
eerste stap van de stelselherziening
zelfstandig moet worden beoordeeld.
Ik kan echter wel begrijpen dat de
staatssecretaris vindt dat daarmee de
helderheid van de discussie wordt
gediend. Dit bedrag heeft hij dan al
vast binnen. Eventuele verdere
tegenvallers kunnen altijd nog in de
structuur van het stelsel worden
verwerkt.
Mijn fractie zal het voorstel van
mevrouw Ter Veld steunen om dit
voorstel van tafel te halen en de
discussie in haar geheel te voeren. In
elk geval vinden wij dat die 70%-uitkeringen nu niet definitief kunnen zijn.
De staatssecretaris heeft zichzelf
overtroffen. Hij is zijn verhaal begonnen met te zeggen dat het toch wel
erg hard was voor mensen om keer
op keer op uitkeringen en minimuminkomens gekort te worden. Hij heeft
daar echter onmiddellijk aan toegevoegd dat de keuze nu gemaakt moet
worden. Hij toont zich een waardig
leerling van de heer Ruding. Hard
beleid is sociaal beleid. Dit wordt
onderbouwd met een obligaat
sociaal-economisch verhaal. Ik ga hier
niet al te diep op in. Ik wil echter wel
zeggen dat elk denken vanuit een
economie die niet langer produceert
voor de belangen en de behoeften
van mensen, maaralleen maar
produceert vanwege de produktie zelf,
waarin arbeid een chantagemiddel
wordt en waarin mensen alleen maar
slachtoffers worden, sowieso achter-
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haald is. Kijk maar eens wat de
voedingsbonden te vertellen hebben
over de flexibele contracten en de
mogelijkheid van mensen om nog
enig recht te ontlenen aan zo'n
contract.
Ik heb iets gezegd over de gehandicapten. De staatssecretaris heeft
hierover een paar mooie zinnen aan
zijn verhaal toegevoegd. Ik wil echter
toch nog antwoord op mijn vragen. In
de toelichting op de begroting staat:
'Een samenleving zonder een aan het
algemeen welvaartsniveau gerelateerde mate van bestaanszekerheid en
zonder gelijke kansen voor haar
burgers verdraagt zich slecht met ons
ideaal van een beschaafde samenleving.'
Waar in het beleid is dan die
bestaanszekerheid? Waar zijn die
gelijke kansen? Ik wil gewoon een
antwoord op die vragen. Het verhaal
dat er straks een memorie van
antwoord komt op de wet arbeid
gehandicapten is niet voldoende. Ik
heb het over veel meer gehad. De
koopkracht is in vijfjaar met meer dan
25% naar beneden gegaan. Er zijn
allerlei negatieve maatregelen wat de
voorzieningen en de WSW betreft. Wij
kennen deze allemaal. De staatssecretaris ook.
Ik denk dat de discussie die hier al
langer gaande is over de zogenoemde
tweedeling van de maatschappij, heel
speciaal terecht hoort bij het Ministerie
van Sociale Zaken. Wij zouden dat wel
eens kunnen vergeten, want wij zijn
voortdurend met bezuinigingsvoorstellen bezig. Ik heb herinnerd aan de
algemene beschouwingen. De
minister-president heeft toen de
invloed van zijn beleid op de tweedeling in de maatschappij afgewezen.
Ik heb nu gewezen op nieuwe cijfers
van het CBS die aangeven dat die
afstand tussen werkenden en niet
werkenden in 1983 verder is vergroot.
Die cijfers liegen er met o m : meer
medicijngebruik bij mensen die niet
werken; meer bezoeken aan de
dokter; meer beroep op hulpverlening.
Ik vraag de staatssecretaris wat hij
van die cijfers vindt, welke conclusies
hij trekt wat het beleid betreft, en wat
hij ei aan doet.
Dan kom ik te spreken over de
zogenaamde morele rechten. Het is
niet zo interessant of de staatssecretaris vindt dat er morele rechten zijn
voor mensen die jarenlang betaald
hebben, en of ik dat niet vind. Veel
belangrijker is hoe de mensen het zelf
voelen. Als de staatssecretaris dan
mijn woorden niet goed begrijpt, dan
zal ik iets voorlezen uit de petitie van
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Beckers-de Bruijn
het CNV, die op de heer De Korte ook
zo'n indruk heeft gemaakt. Daarin
staat: 'In de belevingswereld van de
werknemers krijgt de betrouwbaarheid
van de overheid een behoorlijke
knauw.
Er is jarenlang premie betaald voor
een uitkering op 80 of 75% van het
laatst verdiende loon. Eenzijdig
opgelegde kortingen worden gezien
als niet rechtvaardig en strijdig met
de verhouding premie/uitkering'.
Graag een reactie. De betrouwbaarheid
van de overheid moet deze staatssecretaris toch niet koud laten! Dezelfde
vakbondsleden hebben èn via een
petitie aan de Kamer en via acties
aangegeven, dat de band tussen
werkenden en niet werkenden moet
blijven bestaan; dezelfde inkomensontwikkeling. Als dat niet gebeurt,
wordt dat ervaren, volgens het CNV,
als willekeur. De uitspraken van de
heer Lubbers in de Eerste Kamer zijn
hier aan de orde geweest. Ik dacht dat
solidariteit voor het kabinet belangrijk
was. Ook hierop graag een reactie.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De vergadering wordt van 13.12 uur
tot 14.00 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
orde te stellen en te behandelen op
donderdag 29 november bij het begin
van de vergadering:
het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van het Staatsvissershavenbedrijf te Umuiden voor het jaar 1983
(18628);
het voorstel van rijkswet Wijziging
van de nieuwe Rijkswet op het
Nederlanderschap (18754, R 1272)
(indien de voorbereiding zal zijn
voltooid).
Ik stel voor, aan de orde te stellen en
te behandelen in de vergaderingen
van 4, 5 en 6 december:
1. hoofdstuk VIII (Onderwijs en
Wetenschappen) van de begroting
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voor het jaar 1985 (met uitzondering
van het deel Wetenschapsbeleid)
(18600-VIII);
2. het deel Wetenschapsbeleid van
hoofdstuk VIII (Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting voor het
jaar 1985 (18600-VIII);
3. verslag van een op 6 november
1984 gehouden mondeling overleg
over Ethiopische en Eritrese asielzoekers (18 389, nr. 8) met spreektijden
van twee minuten per fractie.
Ik stel voor, de voortzetting van de
behandeling van het begrotingsdeel
Ontwikkelingssamenwerking te doen
plaatsvinden in de vergaderingen van
18, 19 en 20 december.
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Voor de behandeling van
de begroting van Onderwijs en
Wetenschappen is het van belang dat
de Kamer eerst gesproken heeft over
de nota Onderwijsretributiebeleid in
verband met de dekking met betrekking tot de kwestie van het schoolgeld.
Ik vraag namens de fractie van het
CDA of het denkbaar is, de behandeling
van de begroting van Onderwijs en
Wetenschappen één week op te
schorten.
De Voorzitter: Alles is denkbaar! Het
is wel bezwaarlijk. De begroting van
Defensie had ik ook graag voor die
week geagendeerd. Dat blijkt echter
onmogelijk te zijn wegens verblijf
buitenslands van de minister en van
enkele woordvoerders. Ik heb dus
moeten concluderen dat die begroting
niet voor de week van 11 december
kan worden behandeld. De begroting
van Verkeer en Waterstaat staat al
weken voor diezelfde week geagendeerd. Die week is dus ongeveer vol.
En of het zo uitkomt: voor de week
van 4 december zijn toevallig heel
weinig onderwerpen gereed voor
behandeling. Ik begrijp het probleem
van dat gaatje in de begroting wel.
Het was mij al weken geleden aangekondigd dat dit probleem wellicht zou
kunnen optreden. Ik stel mij voor, dat
de beraadslaging niet wordt gesloten
met de stemming onmiddellijk op 11
december, maar dat over dat interessante probleem wel alvast kan
worden gediscussieerd in het openbaar. Dat geldt dan ook voor vele
andere onderwerpen, die begrotingen
betreffende. Als deze begrotingsbehandeling niet in die week plaatsvindt,
wordt het op z'n vroegst eind januari.
Ik zou dat betreuren.
De heer Lansink (CDA): Ik stel mij, wat
de fractie van het CDA betreft, voor
dat wij ons over uw antwoord beraden.
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Ik merk wel op dat de vaste commissie
voor Onderwijs en Wetenschappen te
weinig naar het buitenland gaat.
De heer Wallage (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Er is nog een tweede
complicatie in dit verband. De minister
heeft toegezegd dat het algemeen
financieel schema voor de universiteiten en hogescholen op een zodanig
tijdstip bij de Kamer zou zijn, dat de
Kamer dat zou kunnen bespreken
voordat de begroting wordt behandeld. Het schema is evenwel nog niet
bij de Kamer ingediend. Ik moet u dan
ook ten minste vragen of u zo vriendelijk zou willen zijn bij de minister te
informeren of dat schema ons nog
voor de begrotingsbehandeling zal
bereiken, omdat anders een tweede
reden aanwezig is om naar dat tijdstip
te kijken.
De Voorzitter: Dat zal ik gaarne doen.
De heer Gualthérie van Weezel (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! U heeft
voorgesteld de voortzetting van de
behandeling van het begrotingsdeel
Ontwikkelingssamenwerking in de
week van 18, 19 en 20 december te
laten plaatsvinden. Nu heb ik begrepen
dat het antwoord van de minister in
tweede termijn heel kort zal zijn,
misschien tien minuten. Verder zal het
dan overigens om niet veel meer
gaan dan om een toelichting van haar
standpunt over de moties. Ik vraag
mij dan ook af of het wel verstandig is
die behandeling zo ver in de tijd
vooruit te schuiven. Is er geen enkele
mogelijkheid die behandeling in de
komende weken te laten plaatsvinden?
De Voorzitter: Ook hier plaagt ons het
verblijf buitenslands, hetzij van
verschillende woordvoerders, hetzij
van de minister. A is in ene week
afwezig, B in de volgende week en C
in de derde week. Juist omdat de
beraadslaging niet zo lang zal duren,
wel langer dan 10 minuten, moet het
ergens tussen kunnen. Het leek mij in
zoverre niet zo bezwaarlijk om het
nog even uit te stellen, omdat de
begroting van Buitenlandse Zaken,
waarvan het een onderdeel is, toch
pas voor die week is voorzien.
Overeenkomstig de voorstellen van
de Voorzitter wordt besloten.
De Voorzitter: Ik bepaal nader, dat op
maandag 26 november de UCV van
de vaste commissie voor Landbouw
zal voortduren tot uiterlijk 14.00 uur
en die van de vaste commissie voor
de Politie eerst om 15.00 uur zal
aanvangen.
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Voorzitter
Ik bepaal, dat UCV's zullen worden
gehouden op maandag 10 december:
I. van 11.15 uur tot uiterlijk 23.00 uur
van de vaste commissie voor Milieubeheer over de IMP's Afvalstoffen
(18606), Chemisch afval (18603) en
Lucht (18605);
II. van 11.15 uur tot uiterlijk 16.00 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen over het
Informatica-stimuleringsplan (18 224);
III. van 16.15 tot uiterlijk 23.00 uur
van de vaste commissie voor Ambtenarenzaken over het deel Overheidspersoneelsbeleid van hoofdstuk VII
(Binnenlandse Zaken) van de begroting
voor het jaar 1985 (18600-VII) en over
de begroting van het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds voor het jaar
1985 (18 600 A).
Ik geef het woord aan de heer Van
RoE.sum, die het heeft gevraagd.
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! U heeft de Kamer
zojuist laten besluiten dat er aanstaande maandag een uitgebreide commissievergadering zal worden gehouden
over landbouw. Daarin zal dit keer
geen nota worden behandeld, maar
een wetsvoorstel over de varkenshouders en pluimveehouders. Bij de
behandeling van wetsvoorstellen is
het te doen gebruikelijk dat er geen
spreektijdbeperking is. Nu krijgen wij
echter wel een zeer strenge spreektijdbeperking, omdat het een korte UCV
is. Het is echter een zeer belangrijk
onderwerp, waarover in den lande
zeer veel commotie is. Naar mijn
mening is het geen goede beslissing.
De Voorzitter: Het is een beslissing
van de commissie. Ik bepaal alleen
het tijdstip, waarop een UCV kan
plaatsvinden. Mijn persoonlijk oordeel
is, dat als de heer Van Rossum, zijn
fractie of andere fracties menen dat zij
in die vergadering onvoldoende
gelegenheid hebben om hun mening
kenbaar te maken, zij of een nieuwe
UCV moeten aanvragen of alsnog
kunnen aandringen op een behandeling in de plenaire vergadering.
De heer Van Rossum (SGP): Dat kan?
De Voorzitter: Natuurlijk! Wij zien wel
hoe dat loopt.
De heer Van der Sanden (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de
opmerking van de heer Van Rossum
goed begrepen. Ik meen dat wij naar
bevind van zaken zullen kunnen
handelen en dat wij er met elkaar best
uit zullen komen. De commissie heeft
een richtlijn opgesteld. Het is in de
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strikte zin geen besluit van de commissie.
De Voorzitter: Wellicht gebruiken
grote fracties hun tijd niet volledig.
Ik geef het woord aan de heer Borgman, die het heeft gevraagd.
De heer Borgman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Voorzien was, dat het deel
Volksgezondheid van de begroting
van WVC vanavond zou worden
behandeld. Bij geruchte wordt
vernomen dat dit reeds vanmiddag
het geval zal zijn. Kunt u daar nadere
mededelingen over doen?
De Voorzitter: De kwestie is dat de
beantwoording en de repliek van de
wetsvoorstellen inzake de sociale
verzekering veel korter hebben
geduurd dan ik had gedacht. Ik heb
gisteren al in het vooruitzicht gesteld
dat het denkbaar zou zijn dat het
antwoord van de bewindslieden van
Volksgezondheid al voor de avondpauze wordt gegeven. Ik neem nu aan dat
dit reeds omstreeks drie uur het geval
zal zijn. Wellicht komen de schriftelijke
antwoorden niet voor die tijd. Dat is
een beetje ongelukkig. Laten wij
daarom afspreken dat de replieken in
ieder geval niet voor de avondpauze
beginnen. Wellicht kan er een ander
onderwerp tussen worden geschoven.
Ik zal dat in de loop van de middag
nagaan.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Betekent dit
dat de minister er vanavond wel is? Er
zijn namelijk een paar vragen, waarop
de minister moet antwoorden.
De Voorzitter!: Ik heb begrepen dat
de minister aan het eind van de
avond, vanaf negen uur, weer aanwezig zou kunnen zijn. Wij zouden
wellicht - ik heb er echter nog
onvoldoende contact over gehad een vroege avondpauze kunnen
houden, na het antwoord in eerste
termijn van de staatssecretaris. In het
begin van de avondvergadering kan
dan eerst een ander onderwerp aan
de orde komen, bij voorbeeld het
antwoord inzake de WIR. In de tweede
helft van de avond kunnen dan de reen dupliek van Volksgezondheid aan
de orde komen. Ik zal proberen of dit
allemaal lukt.

Aan de orde zijn de stemmingen over
twee moties, heden ingediend bij het
debat over de WAO- en WW/WWV-uitkeringen, te weten:

Regeling van werkzaamheden
WAO- en WW/WWV-uitkeringen

- de motie-Brouwer over schorsing
van de behandeling van wetsvoorstel
18664(18664, nr. 11);
- de motie-Ter Veld over het terugnemen van wetsvoorstel 18664 (18 664,
nr. 12).
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer B. de Vries, die het heeft
gevraagd.
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb begrepen dat uw
voorstel om deze moties in stemming
te brengen in feite als motivering
heeft, dat het hier gaat om een
ordevoorstel. Krachtens het reglement
van orde is elk lid in deze Kamer
uiteraard gerechtigd om op elk
moment een dergelijk ordevoorstel te
doen.
Formeel kan dat. Ik heb de indruk
dat het bij de motie van mevrouw Ter
Veld niet om een ordevoorstel maar
een inhoudelijk voorstel gaat. Van de
motie van mevrouw Brouwer kan
echter worden gezegd dat zij een
ordevoorstel is.
Het is hoogst ongebruikelijk tijdens
de behandeling in plenaire vergadering van een wetsontwerp een
dergelijk ordevoorstel in te dienen.
Het betekent immers een voorstel aan
de Kamer om de orde van werkzaamheden die zij zelf heeft vastgesteld te
veranderen. Voor het indienen van
zo'n voorstel tijdens de behandeling
van een wetsvoorstel is er alleen
reden als zich nieuwe feiten voordoen,
die niet bekend waren op het moment
dat de Kamer het wetsvoorstel op de
agenda plaatste. Op dat moment was
de Kamer immers van oordeel, dat de
behandeling in plenaire vergadering
van het wetsvoorstel genoegzaam
was voorbereid.
Blijken tijdens de behandeling van
een wetsvoorstel geen feiten van
zodanige importantie dat er aanleiding
zou zijn om terug te komen van dat
oordeel, dan moet een Kamer die
zichzelf respecteert een voorstel van
orde om de behandeling te schorsen
niet aanvaarden. Een dergelijk
voorstel, terwijl nieuwe feiten niet
aanwezig zijn, heeft het karakter van
een overval, met geen ander doel dan
de vertraging van de afhandeling van
het betrokken wetsvoorstel. Ik acht
dat zeer onwenselijk.
Ook in de motie van mevrouw
Brouwer kom ik geen nieuwe feiten
tegen die schorsing van de behandeling van het wetsontwerp zouden
kunnen rechtvaardigen. Niets wettigt
het vermoeden dat achteraf zou
kunnen blijken, dat de behandeling
van het wetsontwerp onvoldoende is
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De Vries
voorbereid. Ik doe dan ook een
dringend beroep op mevrouw
Brouwer om dit ordevoorstel terug te
nemen.
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie kan zich zeker
vinden in hetgeen in de motie-Ter
Veld wordt gesteld. Wat daar staat
heb ik al meermalen duidelijk gemaakt
met betrekking tot de kortingswetten.
Ik ben het echter met de heer De Vries
eens dat er geen nieuwe feiten zijn.
Het lijkt mij geen goed parlememtair
gebruik het debat te staken op grond
van de overwegingen die in de motie
worden genoemd. De Kamer is ermee
akkoord gegan, dat de wetsvoorstellen
zouden worden behandeld.
Ik vind dat wij daarmee moeten
doorgaan, inclusief de stemmingen.
De RPF-fractie zal zich dan ook om
deze procedurele reden tegen de
motie-Ter Veld keren. Hetzelfde geldt
in zekere mate voor de motie van
mevrouw Brouwer, ofschoon het
voorstel van haar nog veel verder
strekt. De regering overlegt met het
parlement en niet primair met
vakorganisaties.
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Er komt in de Kamer geen
wetsontwerp in behandeling, tenzij de
commissie die de behandeling in
plenaire vergadering voorbereidt
verklaart het ontwerp gereed te
achten voor openbare behandeling.
Wat dat betreft is de opmerking van
de heer De Vries het intrappen van de
bekende zeer wijd openstaande deur.
Het is echter niet ongebruikelijk dat
tijdens de behandeling van een
wetsvoorstel blijkt, op grond van
opmerkingen van de regering of op
grond van gezichtspunten, door
afgevaardigden naar voren gebracht,
dat het gewenst is, de behandeling te
schorsen dan wel de regering te
verzoeken, tot intrekking van het
betrokken wetsvoorstel over te gaan.
Ik mag de Kamer eraan herinneren,
dat nog zeer kort geleden de heer Van
der Linden, naar ik meen van de
CDA-fractie, met een voorstel kwam
tijdens de behandeling van het
wetsvoorstel op de bijzondere
regionale toeslag, nadat de commissie
had verklaard het voorstel geschikt te
achten voor openbare behandeling.

van de heer Van der Linden, niet
omdat de heer Van der Linden van het
CDA is, maar omdat hij kamerlid is.
De rechten van het parlement,
mijnheer De Vries, stellen wij zeer op
prijs en houden wij hoog.
In het geding is natuurlijk het recht
van de Kamer om tijdens de behandeling van een wetsvoorstel de regering
te vragen dat wetsvoorstel in te
trekken, respectievelijk de behandeling
ervan te schorsen. Daarvoor zijn door
mevrouw Brouwer respectievelijk
mevrouw Ter Veld zakelijke argumenten naar voren gebracht. Ik zal die niet
herhalen. Het gaat over het verschil
van inzicht betreffende het bedrag
van f 580 miljoen van het pijpleidingeffect en de vraag naar de relatie van de
stelselherziening.
Als de heer De Vries de wat duffe
moed heeft, hier te praten over een
overval dan vraag ik mij af of hij
gisteren het vermanende woord heeft
gemist van de voorzitter van de fractie
van de VVD in de Eerste Kamer, de
heer Zoutendijk. Hij constateerde, dat
alleen al in dit ene parlementaire jaar
de Eerste Kamer meer feitelijke fouten
heeft moeten corrigeren in wetsvoorstellen, door de Tweede Kamer
behandeld, dan in de tien voorafgaande jaren. Dit is niet weersproken van
regeringskant. Dus: met veel excuses,
maar wij zijn gedwongen hoe dan ook
zaken erdoor te jassen, zaken op tafel
te leggen.
Mijnheer de Voorzitter! De Kamer is
gehouden, deze uiterst ingrijpende
zaken met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid te behandelen. De
heer De Vries is als lid van deze
Kamer gehouden, daaraan zijn
volledige medewerking te geven.
Daartoe behoort zeer zeker een
beroep op de regering, dit wetsvoorstel
in te trekken respectievelijk de
behandeling ervan te schorsen.

Hij zei: Wat wij nu van de regering
horen, maakt duidelijk dat het gewenst
is, de behandeling te schorsen, de
regering terug te sturen naar Brussel
en nadere informaties te verstrekken.
Wat deed de Kamer? De Kamer
aanvaardde de desbetreffende motie

Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter!
Bij de aanvang van het debat ging
mijn fractie ervan uit - ik denk dat dit
geldt voor de hele oppositie - dat
hetgeen in het debat naar voren zou
worden gebracht serieus zou worden
genomen en dat daarop zou kunnen
worden ingegaan. Met andere
woorden: wij meenden dat een
serieus debat mogelijk zou zijn over
een wetsvoorstel, dat zo ingrijpend is
als dit voorstel inzake korting op de
uitkeringen.
De heer De Vries heeft gezegd: als
de Kamer zegt zo'n wetsvoorstel te
willen behandelen, gaat de Kamer
akkoord met de procedure en zegt zij
in feite: het wetsvoorstel is rijp voor
behandeling. Je kunt zeggen: dat is
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juist. Wat anders is, is dat tijdens het
debat argumenten kunnen worden
aangedragen op grond waarvan je
moet zeggen: het is veel verstandiger
voor de Kamer, de behandeling van
dit wetsvoorstel op dit moment te
schorsen en de argumenten, die naar
voren zijn gebracht, serieus te
onderzoeken.
Ik heb in mijn motie aangegeven,
dat deze kortingen niet nodig zijn en
dat de vakbeweging voorstellen heeft
gedaan voor een alternatief. Ik vind
het belangrijk, dat dit alternatief door
de Kamer serieus wordt genomen en
dat de Kamer zich beraadt over het
antwoord op de vraag of juist is, eerst
in overleg te treden met de vakbeweging en pas daarna in de Kamer met
de behandeling verder te gaan.
Voorzitter! Je kan je afvragen of
zich nieuwe feiten hebben voorgedaan.
Wij kunnen constateren dat er in
deze Kamer een 'kabbelend' debat
wordt gehouden; er wordt wat heen
en weer gepraat. De staatssecretaris
zegt: ach, het kan niet anders. Zo gaat
het verder terwijl er buiten deze Kamer
wordt gestaakt, er acties zijn enz.
Onder dergelijke omstandigheden
vind ik het het recht van de Kamer om
in te gaan op de vraag, of niet alsnog
in overleg moet worden getreden met
de vakbeweging o m de kortingen te
voorkomen.
Ik vind dat er in die zin nieuwe
feiten zijn. Uiteraard beoordeelt
iedere fractie dit voor zichzelf. Ik
herinner er verder nog aan, dat bij de
behandeling van de tweeverdienerswetgeving er werd geschorst om een
aantal fracties de gelegenheid te
geven om binnenskamers te overleggen. Mijn voorstel is erop gericht, een
openbaar overleg met de vakbeweging
mogelijk te maken. Het lijkt mij, dat er
geen sprake is van een precedent en
dat het een goede zaak zou zijn
wanneer de Kamer hiervoor de ruimte
zou bieden.
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Het is buiten kijf dat elk lid
van deze Kamer het recht heeft, de
Kamer voor te stellen om de beraadslaging over een zaak te schorsen. De
vraag is echter, of de Kamer er
verstandig aan doet, zo'n verzoek in te
willigen. Daarbij gaan de factoren een
rol spelen die in dit debat al zijn
genoemd. Zijn er nieuwe feiten aan te
geven, die nopen om hiertoe over te
gaan?
In dit verband constateer ik dat de
motie-Ter Veld verwijst naar het
ontbreken van een standpunt van de
regering met betrekking tot de
stelselherzieninn snriale zekerheid.
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Schutte
Dat ontbreekt inderdaad, maar het
ontbrak ook al vóór wij aan deze
behandeling begonnen. Dat is dus
geen nieuw feit.
In de motie-Brouwer wordt er
gesproken over de ingrijpende
gevolgen die deze kortingen zullen
hebben. Dat wisten we óók tevoren.
Dat de vakbeweging voorstellen heeft
gedaan, wisten we óók al voor we aan
dit debat begonnen. Nogmaals,
nieuwe feiten zijn niet aanwezig. Ook
de uitspraken van de bewindsman,
vanochtend gedaan, zoals door de
heer Den Uyl bedoeld, werpen geen
nieuw licht op de zaak. Ik denk dat de
teneur van het betoog van de staatssecretaris juist was, dat hij geen
nieuw licht op de zaak wierp. Hij
herhaalde in grote lijnen wat hij al
had gezegd. Je kunt er een oordeel
over hebben, of dit terecht of ten
onrechte gebeurde maar het vormt
geen argument om de beraadslaging
te schorsen.
De heer Den Uyl (PvdA): U lijkt er wel
één van de oppositie. U moet oppassen!
De heer Schutte (GPV): Ik pas altijd
op. Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat
de behandeling kan worden voortgezet
en dat de uitslag daarvan rustig
afgewacht kan worden.
De heer Scholten (groep Scholten-Dijkman): Mijnheer de Voorzitter! Door de
vakbeweging zijn gisterochtend zeer
indringend door de heer Van der
Meulen van het CNV alternatieven op
tafel gebracht. Het is wel gebleken dat
deze geen onderdeel van de beraadslaging hebben uitgemaakt waar het
om de regeringsfracties ging. Ik vind
dit zeker geen elegant gebaar in de
richting van de vakbeweging.
In het debat is duidelijk naar voren
gekomen dat de f580 miljoen, die in
de pijplijn zitten, het alsnog mogelijk
maken om de kortingen te combineren
met de stelselherziening, hetgeen ook
aanvankelijk het voornemen van de
regering was. Welnu, als die mogelijkheid er is, vind ik dat zij ook moet
worden aangegrepen. Om die reden
lijkt het mij voortreffelijk om de
beraadslaging te schorsen.
De Voorzitter: Ik geef nu het woord
aan de Staatssecretaris.
Staatssecretaris De Graaf: Ik weet niet
goed wat uw bedoeling is. Als de
Kamer mij vraagt om een oordeel
over de moties, zal ik dat graag
geven. Ik heb echter niet begrepen dat
mij dat verzoek is voorgelegd.
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De Voorzitter: Neem me niet kwalijk.
Ik dacht dat wij dit hadden afgesproken. Blijkbaar is er sprake van een
misverstand aan mijn kant.
Staatssecretaris De Graaf: Neemt u
mij niet kwalijk maar ook ik heb dit
debat aangehoord en ik geloof dat er
sprake is van een voortzetting van het
eerder gevoerde ordedebatje. Nogmaals, ik heb niet de indruk dat de
Kamer mij vraagt om een oordeel.
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb uiteraard geluisterd
- ik heb zelfs getracht, goed te
luisteren - naar de woorden van de
heer Den Uyl en van mevrouw
Brouwer, maar mij is niet opgevallen
dat zij opmerkingen zouden hebben
gemaakt waaruit de conclusie zou
kunnen worden getrokken dat er
inderdaad sprake is van zodanige
nieuwe inzichten, feiten en ontwikkelingen die tijdens het debat aan het
licht gekomen zijn, dat er aanleiding
zou zijn, het debat te schorsen. De
gedachtenwisseling met de regering
heeft kennelijk geen verrassingen
opgeleverd, als ik mevrouw Brouwer
goed begrepen heb, dus dat kan geen
aanleiding zijn om te zeggen dat er
sprake is van een zodanige onverwachte ontwikkeling dat er aanleiding is tot
schorsing.
De heer Schutte heeft al gezegd, dat
hetgeen in de overwegingen van de
motie van mevrouw Brouwer staat, al
bekend was. Het was bekend dat de
kortingen ingrijpende gevolgen
zouden hebben voor werklozen en
arbeidsongeschikten en het was
bekend dat de vakbeweging alternatieven heeft gepresenteerd. Dat wisten
wij al op het moment waarop dit
wetsvoorstel op de kameragenda
werd geplaatst. Desondanks was het
oordeel van de Kamer, dat de
behandeling van dit wetsvoorstel
voldoende voorbereid was. Ook de
ontwikkelingen waarnaar de heer Den
Uyl verwees, hebben zich niet voorgedaan.
In de moties waarom het nu gaat,
wordt niet gewezen op het risico van
onzorgvuldigheid, waardoor de Eerste
Kamer in problemen zou kunnen
komen of op het ontstaan van een
situatie die vergelijkbaar is met
situaties die zich wel eens voordoen
als er behoefte bestaat aan nader
overleg tussen regering en Kamer om
op bepaalde punten wat meer
duidelijkheid te verkrijgen.
Ook wat in de motie-Ter Veld staat,
zoals dat er geen standpunt is over de
herziening van het stelsel, was al
bekend. De Partij van de Arbeid had
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zich op het standpunt moeten stellen
dat het wetsvoorstel nog niet behandeld kon worden. Maar de Partij van de
Arbeid is ermee akkoord gegaan, dat
het wetsvoorstel op de agenda werd
gezet. Mij is althans niet bekend dat
zij daarover stemming zou hebben
gevraagd en ervoor zou hebben
gepleit om dat niet te doen. En in dat
licht vind ik het volstrekt oneigenlijk
en onjuist om dit voorstel te doen.
Als echter de indieners van de
moties persisteren bij hun voorstellen
en erop staan dat ze thans in stemming
komen, dan zal ingevolge de regels en
omgangsvormen in deze Kamer aan
dat verzoek gehoor gegeven moeten
worden. In dat geval lijkt het mij met
het oog op die stemming van belang
dat de staatssecretaris het oordeel
van de regering over beide moties
geeft.
De heer Den Uyl (PvdA): Voorzitter, ik
vond de uiteenzetting van de heer De
Vries in tweede instantie aanzienlijk
'gedempter' dan die in eerste instantie.
Deze laatste leent zich dan ook beter
voor het maken van een zakelijke
opmerking daarover.
Wat is er aan de hand? Het is de
vraag, of en in hoeverre de pipelineeffecten verlaging dan wel uitstel van
het doorvoeren van de voorgenomen
verlaging van de uitkeringspercentages mogelijk maken. Een zelfde zaak
is in deze Kamer aan de orde geweest
toen het ging om het 1 juli-pakket.
Toen heeft het erkennen van die
pipeline-effecten geleid tot beperking
van de voorgestelde maatregelen. Het
geld waarom het gaat, dat bedrag van
580 miljoen, of het nu als incidenteel
dan wel structureel moet worden
beschouwd, maar ook als het er
slechts incidenteel is, maakt dat
uitstel mogelijk.
Het heeft ook een belangrijke rol
gespeeld in de argumentatie van mijn
fractie om nu niet te besluiten tot deze
maatregelen en uitstel te aanvaarden,
opdat de zaak volgend jaar in samenhang met de herziening van het
stelsel van sociale zekerheid kan
worden besproken.
Dat is een volstrekt redelijk verzoek.
De Kamer zou zich zelfde pas afsnijden
naar een steeds beoogde redelijke
behandeling van deze zaak, als zij
haar steun niet zou geven aan de
motie van mevrouw Ter Veld, waarin
wordt voorgesteld om nu het wetsontwerp in te trekken. De Kamer en de
regering kunnen zich dan houden aan
het eerdere voornemen. Dit is de
zakelijke ondergrond. Ik zou het in
hoge mate betreuren als om vermeende redenen - snelle afhandeling - aan

1797

Den Uyl
dit redelijke verzoek van de kant van
mijn fractie niet wordt voldaan.
De heer De Vries (CDA): De heer Den
Uyl maakt in zijn tweede termijn
ineens een groot punt van de pipeline-effecten. Ik ben verbaasd ais ik dan
de motie van mevrouw Ter Veld lees.
Daarin tref ik uitsluitend een verwijzing
aan naar de stelselherziening. Het
punt van de pipeline-effecten wordt
zelfs niet genoemd in die motie. Ik
heb dat het geval dat nu argumenten
bij elkaar worden gezocht om alsnog
een stelling te onderbouwen die niet
te onderbouwen is!
De heer Den Uyl (PvdA): Als de heer
De Vries het debat had gevolgd, had
hij geweten dat bij de argumentatie
en de motivering voor het indienen
van de motie door mevrouw Ter Veld
terdege is gewezen op het bedrag van
580 miljoen gulden. Ik neem het de
heer De Vries niet kwalijk dat hij niet
in staat is om het gehele debat te
volgen. Hij moet zich dan echter niet
beroepen op momenten die hij niet
heeft ervaren.
De heer De Vries (CDA): Ik ga ervan
uit dat de tekst van een motie zodanig
wordt geformuleerd dat daaruit
duidelijk blijkt welke overwegingen
erbij de indieners hebben voorgezeten
op het moment dat de motie werd
ingediend. Als één van de belangrijkste
overwegingen niet in de motie is
terug te vinden, moet ik vaststellen
dat er op zijn minst sprake is van een
slordige motie!
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! Ik neem aan dat de heer
De Vries niet bedoelde te zeggen dat
de Kamer tijdens een debat niet kan
zeggen dat het verstandiger is om de
behandeling van een wetsontwerp
aan te houden, althans alleen maar
als er nieuwe feiten aan de orde zijn.
Je kunt dan natuurlijk discussiëren
over de vraag wat nieuwe feiten zijn.
Die zouden niet eens alleen binnen
deze Kamer bezocht behoeven te
worden. Ik wijs erop dat de Kamer zelf
de orde kan bepalen.
Tijdens het debat is naar voren
gekomen dat het zeer onduidelijk is
wat er door deze maatregel met de
mensen zal gebeuren die onder het
minimum komen. Er heeft een
discussie plaatsgevonden tussen de
regeringspartijen over de vraag of er
gezinstoeslagen moeten komen. Ik
stel in dit verband ook vast dat de
minister-president in de Eerste Kamer
heeft gezegd dat lonen en uitkeringen
op afstand van elkaar moeten worden
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gezet, voor langere tijd ontkoppeld
moeten worden.
De positie van de uitkeringsgerechtigden wordt ontzettend zwak en
onduidelijk. Er zijn veel redenen voor
de Kamer om te zeggen: Dit kunnen
wij ons niet permitteren. De regering
en de Kamer moeten opnieuw in
overleg treden. Daarna kan een
inhoudelijk debat plaatsvinden over
andere maatregelen. Het lijkt mij dat
hieraan verder niets toe te voegen
valt!

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Het is nu aan mij om
een oordeel te geven over de moties
op stuk nr. 11 en 12. Ik ben het geheel
eens met de opmerkingen van de
heren De Vries en Schutte; er is in
deze zaak geen enkel nieuw element
aan de orde gekomen. De heer Den
Uyl heeft gezegd dat er op grond van
opmerkingen van de zijde van de
regering aanleiding is om op deze
zaak terug te komen. Ik ben van
mening dat uit geen enkele opmerking
van mijn kant blijkt dat er reden is om
op deze zaak terug te komen.
Alle punten waarover overleg
gevoerd zou kunnen worden met de
vakbeweging zijn besproken. Zij zijn
besproken in de Sociaal-Economische
Raad bij het advies over de stelselwijziging. Er is toen ook over de verschillende niveaus gesproken. Alle punten
zijn eveneens besproken tijdens het
overleg met de Stichting van de
Arbeid. Ik zie op dit moment dan ook
geen nieuwe elementen. Aanvaarding
van de motie van mevrouw Ter Veld
betekent een halfjaar uitstel voor de
invoering van deze maatregelen. Dat
staat volledig haaks op hetgeen ik hier
vandaag heb verdedigd. Ik kan dus
niet anders doen dan aanvaarding
van beide moties met de meeste klem
ontraden.
De Voorzitter: Ik stel voor, eerst te
stemmen over de motie op stuk nr. 12
(18664) van mevrouw Ter Veld,
aangezien deze naar het mij voorkomt
verder gaat dan die op stuk nr. 11
(18664) van mevrouw Brouwer.
Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de motie-Ter Veld
(18664, nr. 12).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
heer Janmaat afwezig is en dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en
het GPV tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Brouwer
(18664, nr. 11).
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De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
Het Presidium heeft met eenparigheid
van stemmen besloten, te stellen in
handen van:
a. de vaste commissie voor Justitie:
het wetsvoorstel Wijziging van de
Advocatenwet (18742);
b. de vaste commissie voor de
Naturalisaties:
het voorstel van rijkswet tot wijziging
van de nieuwe Rijkswet op het
Nederlanderschap (18754, R 1272);
c. de vaste commissie voor het
Milieubeheer:
het wetsvoorstel Wijziging van de
Heffingwet industrielawaai 1984
(18 713);
d. de vaste commissie voor Economische Zaken:
het wetsvoorstel Intrekking van de
Wet selectieve investeringsregeling
(Stb. 1974, 95)(18741);
e. de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid:
de wetsvoorstellen:
- Nadere wijziging van de Ziektewet,
de Coördinatiewet Sociale Verzekering
en enige andere wetten (verlaging
uitkeringspercentages Ziektewet en
premieheffing over uitkeringen bij
ziekte) (18752);
- Overgangsmaatregel met betrekking tot loonbetaling tijdens ziekte en
aanvullingen op de wettelijke ziekengelduitkering (overgangsmaatregel
bovenwettelijke uitkeringen) (18 753).

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de wetsvoorstellen:
- Nadere wijziging van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering,
de Werkloosheidswet en de Wet
werkloosheidsvoorziening en enige
daarmee verband houdende wetten
(verlaging van uitkeringspercentages)
(18664);
- Nadere wijziging van de Wet
werkloosheidsvoorziening (verlenging
van de uitkeringsduur ingevolge de
Wet werkloosheidsvoorziening voor
werknemers van 50 jaar en ouder)
(18 672).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Het lijkt mij verstandig,
de vragen te beantwoorden in de
volgorde van de woordvoerders bij dit
debat.
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Mevrouw Groenman begon haar
betoog met op te merken dat er
weinig ruimte is voor een andere
uitwerking. Ik erken dat. De marges
zijn klein. De heer Schutte heeft
daarop gewezen. Dat neemt niet weg,
dat ik getracht heb, de bestaande
ruimte in alle opzichten te benutten. Ik
wijs slechts op de besteding van het
bedrag van 110 min. en van het
bedrag van 40 min. Dit laatste bedrag
wordt besteed ter vertraging van de
verlaging van de minimumdagloongarantie. Ik wijs voorts op een verandering in de voorstellen met betrekking
tot de anti-cumulatie. Er is dus
inderdaad niet veel ruimte, maar de
aanwezige ruimte is goed en op
verantwoorde wijze benut. Er is
inderdaad een stap gezet op de weg
naar wijziging van het stelsel.
Mevrouw Groenman constateert
dat onze wijze van handelen niet ten
goede komt aan het op verantwoorde
wijze uitwerken van deze stelselwijziging. Ook dit is al menige keer in deze
Kamer besproken.
Mevrouw Groenman heeft nog eens
beklemtoond waarom zij van mening
is dat oude gevallen anders behandeld
moeten worden. Ik respecteer haar
argumenten. Ik noteer dat zij structureel uitkomt op het punt waar ook het
kabinet wil uitkomen ten aanzien van
de niveauverlaging. Dat is een
belangrijk punt van overeenkomst
tussen mevrouw Groenman en mij.
Het verschil van inzicht en aanzien
van de behandeling van oude gevallen
blijft bestaan. Ik heb erop gewezen
waarom naar onze mening deze
maatregelen ook voor oude gevallen
moeten gelden. Ik begrijp best dat zij
zegt, daaraan geen boodschapte
hebben. Ik respecteer dat. Wil ik de
mij gestelde taak uitvoeren, dan
ontkom ik er niet aan, als het op deze
wijze niet kan, het op een andere
manier te doen. Een andere manier
lijkt mij minder verantwoord.

garantie vallen en daarom slechter
zijn dan de oude gevallen. Nogmaals,
ook in dit opzicht hebben wij besloten
de zaak te vertragen.
Mevrouw Ter Veld heeft ook nog
over die minimumdagloongarantie
gesproken. Zij heeft daarbij herinnerd
aan Van Leeuwen en Van Lier. Uit
eerdere debatten met mevrouw Ter
Veld meen ik mij te herinneren dat zij
op zich zelf de reden voor het niet
toepassen van de minimumdagloongaranties zoals indertijd werd
voorgestaan, juist acht.
Mevrouw Groenman is opnieuw
teruggekomen op de gezinstoeslagenwet. Zij vond dat daarin een einddatum
genoemd zou moeten worden. Zij
verwees in dat verband ook naar de
nota Emancipatiebeleid, waarin ook
het jaar 1990 is genoemd. In eerste
termijn heb ik al voldoende redenen
genoemd waarom het opnemen van
een einddatum in die wet geen
overweging verdient. Ik sluit mij in dit
verband ook aan bij hetgeen door de
heer Schutte is opgemerkt.
Ik wijs er overigens op, dat die
gezinstoeslagenwet nu niet ter
discussie staat. Die wet vormt een
onderdeel van de stelselwijziging.
Daarover komen wij nog te spreken. Ik
ben geneigd te zeggen, dat het wijzer
is te zijner tijd inhoudelijk over de
gezinstoeslagenwet te spreken, al dan
niet voorzien van een einddatum.
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Dat ben ik met de
staatssecretaris eens. Ik wil er wel op
wijzen dat in de memorie van toelichting bij de gezinstoeslagenwet heel
nadrukkelijk de relatie met het
concept-beleidsplan inzake emancipatie wordt gelegd. Gelet op de antwoorden die de staatssecretaris nu geeft,
ziet het ernaar uit dat er een discrepantie is tussen beide beleidsuitgangspunten.

Mevrouw Groenman is nog even
teruggekomen op de alleenverdieners
en de tweeverdieners. Zij heeft daarbij
met name gewezen op de negatieve
effecten voor de minimumdagloongarantie die alleen maar dan geldt
wanneer sprake is van de noodzaak
ook een ander te moeten onderhouden. Ik geef toe dat zich op dit punt
voor bedoelde categorieën een
verslechtering voordoet. Er is echter
voldoende aangegeven om welke
reden wij deze garantie in die gevallen
niet geven. Wij moeten niet uit het
oog verliezen dat ook vandaag de dag
nieuwe gevallen niet onder die

Staatssecretaris De Graaf: Op dat
punt wil ik graag een toezegging
doen. Mevrouw Groenman heeft
volkomen gelijk dat bedoelde relatie
er is. Het lijkt mij zeer voor de hand
liggend, in de toelichting bij de
gezinstoeslagenwet op bedoelde
problematiek in te gaan en de samenhang met ander beleid aan te geven.
Ik spreek nu nog steeds van 'gezinstoeslagenwet'. Ik weet niet of deze
benaming ook in de toekomst gehandhaafd zal worden. Misschien behoeft
dat niet. Men kan ook rustig spreken
over een toeslagwet. Die wet zou in
een aantal situaties kunnen impliceren
dat er recht is op toeslagen bij aan
loon gerelateerde uitkeringen.
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Mevrouw Groenman is ontevreden
gebleven over de onduidelijkheid met
betrekking tot het overgangsrecht bij
de nieuwe geïntegreerde werkloosheidsregeling. Zoals reeds in eerste
termijn is gebleken, kan ik die onduidelijkheid niet wegnemen.
De heer Schutte wees op de kleine
marges. Hij heeft terecht opgemerkt
dat ik in mijn mondelinge behandeling
niet veel nieuws heb toegevoegd aan
hetgeen reeds schriftelijk was vastgelegd. Ik vind ook, dat in de schriftelijke
behandeling alle ins en outs van deze
voorstellen voldoende aan de orde
zijn geweest.
De heer Schutte heeft nog even
gesproken over de maximering. Ook
de heer Gerritse heeft daarover
gesproken en hij vroeg zich dus af
wat het uiteindelijke doel is van deze
verlaging tot 70%. Ik persoonlijk
verwacht niet dat het uiteindelijke
niveau van de aan loon gerelateerde
uitgaven anders zal zijn dan hier is
aangegeven. De uiteindelijke discussie
hierover moet echter nog plaatsvinden.
Ik ben het ook eens met wat de heer
Gerritse op dit punt heeft gezegd. Hij
heeft gezegd dat nog niets geblokkeerd
is. Inderdaad. Bij de wetgeving die wij
vandaag behandelen, hebben wij het
niet over de stelselwijziging. Die kan
ook alleen in gemeen overleg met de
Staten-Generaal tot stand komen.
Daarom is elke discussie over deze
zaak volledig open.
Ik ben blij dat in ieder geval de heer
Schutte erkent dat op dit moment
moeilijk een andere keus kan worden
gemaakt. De voorstellen zijn onvermijdelijk in verband met de volume-ontwikkeling in de collectieve sector.
Voor de steun die hij in die zin aan
onze voorstellen geeft, ben ik hem
ook erkentelijk.
Met betrekking tot de toepassing
van de WWV tot de leeftijd van 65 jaar
heb ik nu wel voldoende duidelijkheid
geschapen. Wat zijn opmerking over
de einddatum betreft, verwijs ik naar
mijn antwoord in eerste termijn.
De heer Gerritse constateerde,
evenals in eerste termijn, dat er geen
vreugde is. Ik kan mij dat heel goed
indenken. Het betreft immers een zaak
die voor mensen pijnlijk is. Daarover
behoef je en mag je ook geen vreugde
hebben. Het is echter wel noodzakelijk.
Op deze manier wordt de sociale
zekerheid, ook voor de toekomst,
veilig gesteld. Ook hij erkent dat er
geen betere alternatieven voor
handen zijn en daarom spreekt hij zich
ook positief uit over de voorstellen die
op tafel liggen.
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De heer Gerritse wijst er voorts
terecht op dat in een discussie over
het nieuwe stelsel - ik verwijs naar de
SER - , de aandacht zich meer zal
richten op het beleid dat gericht is op
de verlenging van de uitkeringsduur,
met name in het kader van de werkloosheidsvoorzieningen, dan op het
niveau van de uitkeringen.
Op opmerkingen over de alleenverdieners heb ik in eerste termijn
voldoende gereagereerd. Ik ben graag
bereid om hierover met hem mee te
denken. Dit meedenken zal worden
verwoord in de toelichting op de
nieuwe stelselwijzigingen. Ik ben
geneigd om naar die discussie te
verwijzen. De heer Gerritse zal dat
met mij eens zijn.
Mevrouw Brouwer zette nogmaals
in krachtige bewoordingen uiteen wat
haar bezwaren waren tegen onze
voorstellen. Ik weet dat. Ik heb met
haar vele discussies gevoerd. Mijns
inziens bestaat er tussen ons een
fundamenteel verschil over hetgeen
op dit moment, gezien de economische
situatie, noodzakelijk is in het belang
van de mensen die op een uitkering
zijn aangewezen. Ik heb het gevoel
dat deze belangen bij ons in betere
handen zijn dan wanneer zonder meer
de voorstellen van mevrouw Brouwer
worden overgenomen.
Voorts vroeg zij mijn reactie op
uitlatingen van de minister-president
die hij gisteren deed tijdens de
algemene politieke beschouwingen in
de Eerste Kamer. Zij vroeg met
nadruk wat eenen ander zal betekenen
voor 1985 en of het iets anders zou
kunnen betekenen dan ik heb aangekondigd. Voorts wilde zij weten wat
dit zal betekenen voor 1986.
Er is geen enkel ander plan dan het
tot nu toe aangekondigde plan voor
1985, dat ik hier verdedig. Overigens
zal hierop nader worden ingegaan in
de wetsontwerpen tot stelselwijziging.
Men weet wat dat betekent. Als het
gaat om toepassing van de Wet
aanpassingsmechanismen, dan
betekent dit ook dat van een bevriezing
sprake is. Dit geldt niet voor de
aanpassing van de kinderbijslag per 1
januari. Op dit moment zijn er dus
geen andere plannen voor 1985. Ik
zou blij zijn als wij kans zien om ook
voor 1986 de koopkracht van de
sociale verzekeringsuitkeringen te
handhaven.
Overigens is 1986 het jaar dat dit
kabinet, aannemende dat het de rit
uitzit, hiervoor nog verantwoordelijkheid draagt. In het regeerakkoord is in
een aantal maatregelen voor 1986
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voorzien. Het is echter nu veel te
vroeg om daarop vooruit te lopen. Bij
de beoordeling van de houdbaarheid
van de sociale verzekering in de
toekomst, zal duidelijk moeten
worden bezien wat de gevolgen zijn
voor de arbeidsduurverkorting en de
gevolgen daarvan voor de uitkeringen.
Mijns inziens mag je bijzonder blij zijn
als je kans ziet de koopkracht te
handhaven. Zo drukte de minister-president dat uit. Dit was overigens ook
een reactie op opmerkingen die
mevrouw Ter Veld hierover maakte.
Over de vrijheid van onderhandelingen wil ik het volgende opmerken. Ik
heb eigenlijk niet veel toe te voegen
aan hetgeen ik hierover in eerste
termijn heb gezegd. In onze visie blijft
de vrijheid van onderhandelen
volledig aanwezig. Wij vinden alleen,
dat in de sociale verzekeringswet
moet worden vastgelegd wat het
niveau en de duur van de uitkeringen
in wettelijke zin moeten zijn. Als men
daarnaast wil onderhandelen over
bovenwettelijke voorzieningen, al dan
niet in de semi-collectieve sfeer, dan
kan ik mevrouw Ter Veld zeggen dat
dit de partijen volledig vrijstaat. Ik
denk dat dit ook wel zal blijken tijdens
de discussie hier over de ziektewetplannen en alles wat daarmee
verband houdt.
Aan hetgeen ik in eerste termijn
gezegd heb over wachtgeldregelingen,
heb ik niets bijzonders meer toe te
voegen. Dit geldt ook voor de middelentoets in het kader van de RWW
voor het bestaande bestand van
50-jarigen. Er zijn geen plannen om in
die zin verder te gaan dan wij tot nu
toe al gedaan hebben. Het is namelijk
niet zo dat, als het gaat om het eigen
huis, er niets verbeterd is. Er zijn
wezenlijke verbeteringen aangebracht
in het kader van de Algemene Bijstandswet, als het bij voorbeeld gaat
om de problematiek van het eigen
huis.
Mevrouw Ter Veld heeft de discussie
in herinnering gebracht die wij hier
eerder gevoerd hebben over het
terugtrekken van de rijksbijdrage en
de gevolgen daarvan voor de inkomens. Ik erken de gevolgen die zij in
dit opzicht heeft genoemd. Ik heb
deze destijds bij de verdediging van
die voorstellen in het parlement ook
nooit ontkend. Premieverlaging nu
blijkt toch een mogelijkheid tot
koopkracht te kunnen geven. Ik
behoef alleen maar te wijzen op de
invulling van de ziektewetmaatregelen
en de doorvertaling daarvan naar
lagere premies die er in ieder geval
voor zorgt dat op minimumniveau
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ook een zieke werknemer nog een
koopkrachtverhoging resteert van
0,5%. Ook daaruit blijkt dus dat er wel
effectieve resultaten zijn.
Ik stem volledig in met een actief
beleid, gericht op bestrijding van de
werkloosheid. Mevrouw Ter Veld
wees erop dat deze zaak in de Kamer
- ik neem aan volgende week maandag
in de UCV - nog uitvoerig aan de orde
zal komen.
Over de pipeline-effecten van f580
miljoen heb ik al het nodige gezegd. Ik
heb daar niets aan toe te voegen.
Mevrouw Ter Veld zegt dat het
moeilijk is om ramingen te ma!;en. Zij
haalde daarbij cijfers aan uit het
financieel overzicht sociale zekerheid.
Dat is juist. Gezien dat feit in 1983 of
1984 hebben wij het aangedurfd om
een zeker risico te nemen. Kijkend
naar het grote tekort in de betreffende
fondsen op dit moment van f800
miljoen, denken wij dat wij dit risico
nu niet moeten nemen.
Ik kom op de cijfers met betrekking
tot de alleenstaanden die naar het
minimumniveau gaan. Mevrouw Ter
Veld heeft hierover een staatje
verstrekt. Zij vroeg naar de achtergrond van de door mij genoemde
45% van de gehuwde alleenverdienende uitkeringsgerechtigden die de
werking van de minimumloonregeling
ondervinden. Ter verduidelijking merk
ik op dat in 1983 circa 100.000 van de
betrokken uitkeringsgerechtigden op
het minimumloon zaten. Dit aantal
neemt toe met 100.000 als gevolg van
de kortingen op de daglonen en de
niveauverlaging in 1985. In 1985
zullen derhalve circa 200.000 van de
450.000 betrokken uitkeringsgerechtigden de werking van de minimumdagloonregeling ondervinden.
Mevrouw Ter Veld zal vragen hoe
het dan zit met de cijfers die zij heeft
verstrekt. Zij heeft daarin volgens mij
een fout gemaakt. Zij rekent alle bruto
WAO-uitkeringen onder f 3.052 per
maand tot de minimumuitkeringen.
Zij neemt daarbij kennelijk de gehele
inkomensklasse die is aangeduid met
een gemiddelde bruto-uitkering van
f3.045. Deze inkomensklasse moet
evenwel niet geheel tot een minimumuitkering worden gerekend. Om die
reden komt hier volgens de computergegevens, waaruit mevrouw Ter Veld
ook heeft geciteerd, het getal uit van
45%.
Mevrouw Ter Veld heeft ook
gevraagd of ik met betrekking tot de
minimumdagloongaranties in de
loondervingsverzekeringen nog
andere toetsen ga inbouwen dan er
nu in zitten. Ik kan daarover heel
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duidelijk zijn: dat is geenszins de
bedoeling.
Mijn excuses aan het adres van
mevrouw Dales voor het feit dat ik op
twee vragen van haar nog geen
antwoord heb gegeven. De eerste
vraag betreft de melding bij de
Europese Commissie. Ik had het
antwoord wel in mijn tekst staan,
daarom zal ik het alsnog voorlezen.
De regeling van de verlengde WWVuitkering voor 50-jarigen en ouder is
niet aan de Europese Commissie
toegezonden. Het ligt ook niet in de
bedoeling, dit te doen. Naar aanleiding
van het verzoek van de Europese
Commissaris wordt op ons departement wel een inventarisatie gemaakt
van maatregelen die wij van plan zijn
te nemen of al genomen hebben ter
uitvoering van de derde richtlijn. Deze
maatregel die nu aan de orde is,
wordt evenwel niet ter uitvoering van
de richtlijn genomen. Zij creërt
evenmin discriminatie. Derhalve
wordt zij niet in de inventarisatie die
ik zojuist noemde, opgenomen.
De tweede vraag van mevrouw
Dales had op het volgende betrekking.
Stel, dat het niet lukt om de wetgeving
op 1 juli rond te krijgen - ik heb het
dus over de stelselwijziging - dan wil
zij dat de Kamer onverwijld van dat
gegeven op de hoogte wordt gesteld.
Ik doe deze toezegging.
Over de gezinstoeslagenwet is een
interessante discussie ontstaan tussen
de heer De Korte en de heer Gerritse.
Ik heb er met interesse naar geluisterd.
Ik heb met instemming vastgesteld
dat de heer De Korte in ieder geval
geen tegenstander is van de minimumdagloongaranties die wij nu in onze
werknemersverzekeringen kennen.
Dat doet mij deugd. Ik was even bang
dat hij daarvan een tegenstander was.
Dan zouden wij namelijk erg in de
knoei kunnen komen met de toeslagverlening bij de realisering van de
stelselwijziging. Op dit punt heeft hij
mij gerustgesteld.
Over de glijdende schaal ter zake
van de bovenminima hebben wij
inmiddels al uitvoerig van gedachten
gewisseld. Ik erken dat de ingreep in
het bovenminimale circuit in de
sociale verzekering vrij pittig is. De
cijfers die de heer De Korte daarvoor
heeft genoemd, liegen er niet o m ; ook
de heer Schutte heeft erop gewezen.
Overigens ben ik blij dat ook de heer
De Korte van oordeel is dat wij bij ons
beleid de sociale minima zoveel
mogelijk moeten ontzien.
Over de bovenwettelijke voorzieningen bij WAO, WW en WWV is er een

verschil van mening tussen de heer
De Korte en mij. Hij heeft ook geconstateerd dat de werkgevers daarvan
kennelijk niet wakker liggen. Voor
hem behoeft daarover dan ook niet
verder te worden gesproken. Op d't
punt zijn wij het dus ook eens, al is
het voor een deel misschien voor de
schijn.
Mevrouw Beckers vindt dat je
eigenlijk niet tot een zelfstandige
beoordeling zou moeten komen van
het niveau van de uitkeringen, los van
de invulling van de stelselwijziging.
Op dit punt verschil ik met haar van
mening. Zij constateert een discrepantie tussen hetgeen ik zeg over de
erkenning van het feit dat dingen hard
aankomen bij mensen en de mededeling dat er keuzen moeten worden
gemaakt. Die discrepantie is er niet.
Het is mijn overtuiging dat juist met
het oog op het veilig stellen van
de sociale zekerheid in de toekomst,
het noodzakelijk is dat een aantal
bijstellingen dient te geschieden. Ik
heb ook de indruk dat in het debat in
de Kamer die zaak meer dan één keer
heel uitvoerig en goed onderbouwd
uiteen is gezet. Het is om die redenen
dat wij, als het kan hier en daar
bijstellend - een en ander is ook bij de
behandeling van dit voorstel wel
gebleken - menen toch een aantal
beslissingen te moeten nemen om het
doel te bereiken.
Mevrouw Beckers verwijst vervolgens naar blz. 33 van de toelichting
op onze begroting, waarin gesproken
wordt over gelijke kansen, de bestaanszekerheid en de beschaafde samenleving. Wat in de memorie van toelichting wordt beschreven met betrekking
tot de gelijke kansen in de bestaanszekerheid staat geenszins haaks op de
voorstellen die ik hier in deze Kamer
verdedig. Integendeel, het is juist met
het oog daarop dat wij dat veilig
willen stellen; wij doen deze voorstellen om die gelijke kansen te handhaven. Uiteindelijk geeft dat het stukje
zekerheid dat voor die beschaafde
samenleving noodzakelijk is.
Over de tweedeling in de maatschappij is mijns inzien al heel veel gesproken. Mevrouw Beckers constateert
dat bij mensen met een uitkering of
mensen die gefinancierd worden in
de collectieve sector, als ambtenaar,
trendvolger of via de sociale verzekering een zekere afstand is geschapen.
Dat is ook voldoende en uitermate
goed gemotiveerd. Ik erken dat dan
ook. Betekent dit dan ook dat er
daarmee sprake is van een tweedeling
in de samenleving? Maar mijn gevoel
is dat niet het geval. Ook bij het
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nieuwe stelsel van sociale zekerheid,
ook bij dat lagere niveau, wordt van
werkenden nog zo'n grote solidariteit
gevraagd - men wil die solidariteit
ook opbrengen - dat je moeilijk kan
spreken van een tweedeling in onze
samenleving.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Er
is gesproken over nieuwe feiten. Ik
heb na de discussie over de algemene
beschouwingen een nieuw feit
aangevoerd: de CBS-cijfers. De
minister-president heeft gezegd dat
ver van zich af te werpen: die tweedeling is er niet, en als er al iets is van
een verschil tussen mensen dan
wordt dat niet bevorderd door dit
beleid. De cijfers van het CBS geven
echter een aantal dingen aan over
1983. Mijn vraag aan u is of uw beleid
daar schuld aan is, als u daarin bij
voorbeeld verdisconteert dat 100.000
mensen alleen al door de kortingen
van het laatste half jaar op het
minimum terechtkomen. Als die
schuld er is - volgens mij is die er wat doet u daar dan aan?
Staatssecretaris De Graaf: U spreekt
over schuld...
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Noem het dan maar oorzaak.
Staatssecretaris De Graaf: Het is
duidelijk dat het verband er is. U heeft
mij toch ook niets anders horen
zeggen? Op het moment dat je de
niveaus van uitkeringen verlaagt,
gebeurt er voor de mensen die een
uitkering hebben iets meer dan voor
anderen. Dat is simpel inherent aan
de aard van de maatregelen die je
neemt. Die verbanden zal ik ook nooit
ontkennen. Daarmee is er nog geen
sprake van een tweedeling in de
samenleving. Integendeel, de samenleving is ook in zo'n nieuw stelsel
solidair met mensen die op een
uitkering zijn aangewezen; de samenleving wil dat in de toekomst waar
blijven maken. Daarom moeten wij af
en toe, ik erken dat, een aantal
pijnlijke maatregelen nemen.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Als
er verband is tussen uw beleid en de
groei van de verschillen tussen
werkenden en niet-werkenden, als de
groei in de verschillen zich uit in het
gebruik van medicijnen, in bezoeken
aan de dokter en in meer beroep op
hulpverlening - dat zegt het CBS met
betrekking tot 1983 - dan vraag ik mij
af waarom u die maatschappelijke
kosten dan niet mede in dit beleid
berekent. Waarom blijft u alleen in uw
eigen hokje bezig?
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Staatssecretaris De Graaf: Ik kan op
de verbanden die mevrouw Beckers
nu noemt niet zomaar reageren. Ik
zou daarover eerst
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik
heb ze in eerste termijn ook al
genoemd.
Staatssecretaris De Graaf: Het gaat
mij om het volgende. Als wij in de
sociale verzekering en bij de ambtenaren en de trendvolgers bij voorbeeld
een generieke korting toepassen van
3% dan geeft dat een verschil. In de
collectieve sector tussen werkenden
en niet-werkenden is er dan in
beginsel wel dezelfde mate van
solidariteit. Ik ontken dat verband in
ieder geval niet.
Mijnheer de Voorzitter! Over het
punt van de morele rechten op
uitkeringen voor verzekeringen waar
men lange tijd voor heeft betaald, wil
ik nog een paar opmerkingen maken.
In de stukken heb ik al aangegeven
dat hier gaat om risicoverzekeringen
die via omslag worden gefinancierd.
Ik begrijp best dat men voor dat risico
jarenlang heeft betaald en dat er dan
ook zekere verwachtingen bestaan.
Als men echter niet op die manier
uitkeringen mag aanpassen, omdat
het past en verantwoord is in een
nieuw stelsel en men moet toch de
ombuiging invullen - ik weet wel dat
u daar geen boodschap aan heeft,
maar het is wel een verantwoordelijkheid waarvoor ik sta - dan komt men
heel snel tot generieke kortingen die
juist ook de minima treffen. Wij willen
juist proberen om die zo veel mogelijk
te ontzien. Dat is wel gebleken uit de
invulling van de maatregelen voor
1985.

bijstelling van iets dat bestaat in de
collectieve sector - het maakt niet uit
:f het nu voor ambtenaren is of voor
onderwijzers, of voor trendvolgers, of
voor de sociale zekerheid - dan
komen wij in de grootste problemen.
Als er dan invulling aan wordt
gegeven op de manier die wij hebben
gekozen, dan mag men dat beleid niet
als onbetrouwbaar kwalificeren.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de sternmingen in verband met de wetsvoorstellen aanstaande dinsdag te houden.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van hoofdstuk XVI
(Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)
van de rijksbegroting voor 1985, voor
wat betreft het deel Volksgezondheid
(18600-XVI)
en van:

Staatssecretaris De Graaf: Als men in
Nederland nooit kan komen tot een

- de motie-Wöltgens/Toussaint over
de extra budgetkorting op de intramurale zorg (18 600-XVI, nr. 65);
- de motie-Wöltgens/Toussaint over
de arbeidsplaatsen in ziekenhuizen
(18 600-XVI, nr. 66);
- de motie-Wöltgens/Toussaint over
het volledig benutten van de beschikbare middelen voor dagverblijven e.d.
(18 600-XVI, nr. 67);
- de motie-Toussaint/Wöltgens over
opneming van de budgetten voor
medische specialisten in de ziekenhuisbudgetten (18 600-XVI, nr. 68);
- de motie-Toussaint/Wöltgens over
de praktijkkosten van medische
specialisten (18 600-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
(18 600-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 (18 600-XVI, nr. 74);
- de motie-Dees over de activiteiten
van de International Health Development Foundation (18600-XVI, nr. 75);
- de motie-Dees over een aparte
dereguleringsoperatie voor de
gezondheidszorgwetgeving (18 600XVI, nr. 76);
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Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik
had niet meer willen interrumperen,
maar de staatssecretaris zei in een
tussenzinnetje: u heeft daar geen
boodschap aan. Mijn vraag was
echter toegespitst op iets anders. Als
de overheid in zo grote mate het
verwijt van onbetrouwbaarheid krijgt
- dat was de tekst van het CNV - kan
de staatssecretaris dat dan iets
schelen? Het gaat niet om formele
redeneringen.
Staatssecretaris De Graaf: Het zijn
niet mijn woorden.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Het heeft echter wel consequenties
voor uw beleid als half Nederland u
onbetrouwbaar vindt.

- de motie-Van Es over voorstellen
voor het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen voor artsen (18600-XVI, nr.
77);
- de motie-Beckers-de Bruijn over het
betrekken van patiënten-/consumentenorganisaties bij het volksgezondheidsbeleid (18600-XVI, nr. 78);
- de motie-Beckers-de Bruijn over de
samenwerking in de eerstelijnszorg
(18600-XVI, nr. 79).
De Voorzitter: Door mij zijn schriftelijke antwoorden ontvangen van de
staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op vragen,
gesteld in eerste termijn.
Deze antwoorden zullen worden
opgenomen in een bijvoegsel bij de
Handelingen van deze vergadering.
[Het bijvoegsel is opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.] 3
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Staatssecretaris Van der Reijden:
Mijnheer de Voorzitter! Terugblikken
halverwege een normale kabinetsperiode, lijkt wellicht wat vroeg te zijn.
Toch wijs ik er gaarne op dat de
Kamer en ik in deze twee jaar grote
delen van het beleid van Volksgezondheid hebben besproken. Ik zeg niet
dat wij het uitputtend hebben behandeld en ook niet dat wij het hebben
afgedaan. Wij hebben het beleid wel
onder ogen gezien, belicht, getracht
bij te sturen en te accentueren. Meer
of minder bevredigend, al of niet met
succes, hebben wij getracht met
elkaar de weerbarstige materie te
bemeesteren. Acute situaties, zoals de
harttransplantaties, fundamentele
vraagstukken, zoals de grenzen van
de zorg, en ook lange-termijn visies,
zoals de nota Volksgezondheidsbeleid
bij beperkte middelen, brachten ons
veelvuldig bij elkaar.
Hoe komt het nu dat het werk in
toenemende mate in de schijnwerpers
van de publieke belangstelling staat?
Zeker is dat de spanning in onze
sector voelbaar is, van de grootste
nationaleorganisatie tot de individuele
patiënt en verzorgende. Ik merk het
uit reacties die ik ontvang uit het land.
Het zal de Kamer niet anders vergaan.
Het gezondheidszorgbeleid kabbelt
niet voort met nu en dan een nota,
met nu en dan een wet, neen het is
een constante dialoog. Die is ook
nodig. Deze jaren wordt ons beleid
gekenmerkt door drie grote feitelijkheden. In de eerste plaats het meer en
meer centraal stellen van het individu
in de zorg. In de tweede plaats wordt
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gepoogd gestalte te geven aan die
zorg en het feitelijk functioneren
ervan. In de derde plaats is er het
gegeven, dat in financiële termen de
groei dient te worden afgeremd. Het
zijn alle drie diep in de dagelijkse
zorgverlening ingrijpende zaken die
- en dat maakt het niet eenvoudiger wel te onderscheiden maar niet te
scheiden zijn.
Wat wij in de afgelopen jaren met
elkaar in de Kamer hebben besproken
diende ertoe, een antwoord te geven
op de noden van individuen. Onze
discussies over de BOPZ, over het
drugsbeleid, de geestelijk gehandicapten en de elektroshocktherapie
hadden rechtstreeks betrekking op het
individu. En waarop is eigenlijk
anders de aandacht gericht in de
nota's eerstelijnsgezondheidszorg,
voedingsbeleid en veiligheid in de
privésfeer.
Ondanks alle structurele problemen
die wij onder handen hebben en die
de aandacht bijkans geheel tot zich
trekken zijn wij erin geslaagd, onze
discussies tot nu toe in hoofdzaak
individugericht te houden. Een
structureel probleem - ik kom daarmee
op de tweede hoofdlijn - is het
functioneren van de zorgverlening.
Naar mijn mening kan worden
geconstateerd, dat wij minder hard
behoeven te werken aan de medischtechnische ontwikkeling z'jlf dan aan
de vormgeving van de samenleving
waarin die ontwikkeling gestalte moet
krijgen.
De indruk bestaat - het is in de
Kamer herhaaldelijk tot uitdrukking
gebracht - dat de medisch-technische
ontwikkeling, geheel onaangeraakt
door de cultuurcrisis waarin wij ons
bevinden, met toenemende vaart haar
eigen weg gaat en dat de structuur
van de gezondheidszorg en het
feitelijk functioneren daarvan de
aansluiting volledig dreigen te missen
dan wel werkelijk missen. De structuur
en de wijze van functioneren van de
zorg zijn zelf subject van die cultuurcrisis.
Als onze visie op mens en samenleving minder vaste punten heeft dan
weleer - ik sprak er gisteravond ten
dele over bij de behandeling van het
deel Welzijn van de begroting - hoe
moeilijk is het dan consensus te
vinden over de vormgeving van de
zorg, laat staan die tot nieuw leven te
brengen. Laten wij ons realiseren, dat
de roep om duidelijkheid sinds de
jaren zestig in onze samenleving
hoorbaar is, allereerst in het politieke
veld, thans alom in de wereld van

Tweede Kamer
22 november 1984

gezondheids- en welzijnszorg. Het is
een aanduiding van het feit, dat wij
ons met de gezondheidssector in
dezelfde cultuurcrisis bevinden als de
maatschappij zelf.
Het is een misvatting te veronderstellen, zoals buiten deze Kamer wel eens
gebeurt, dat het beleid zowel heel
duidelijk zou kunnen zijn en vervolgens gemaakt worden, voor iedereen
verstaanbaar, begrijpelijk en navolgbaar, doch dat het alleen schort aan
visie, aan daadkracht en politieke wil
van de regering en het parlement. Het
gaat bij ons allen om een zoeken naar
de juiste gestalte, de juiste inbedding,
het evenwicht tussen centralisatie en
decentralisatie, tussen regulering en
deregulering.
Voor de gezondheidszorg zijn de
aanwijsbare oorzaken van dit spanningsveld in de eerste plaats de reeds
genoemde ongeremde medisch-technische ontwikkeling, de daaruit
voortvloeiende noodzaak tot beheersing en de medisch-ethische vraagstukken die zich daarbij voordoen.
Van het laatste is de in-vitro-fertilisatie
natuurlijk een zeer actueel voorbeeld.
In de tweede plaats is dat de
verantwoordelijkheid van de overheid
voor territoriale, functionele en
financiële bereikbaarheid. Zou het
laatste zich nog verdragen met de
roep om decentralisatie, met deregulering staat deze verantwoordelijkheid
beslist op gespannen voet. Dat wil
niet zeggen, dat er strijdigheid zou
zijn tussen overheidsverantwoordelijkheid en deregulering. Ik wil daarop
graag wat nader ingaan, omdat de
heer Dees maar ook mevrouw
Cornelissen op meer deregulering
hebben aangedrongen.
De heer Dees noemde als de kern
van zijn betoog een pleidooi voor een
nieuw evenwicht tussen overheidsregulering enerzijds en de werking van
de markt anderzijds. Wellicht is het
verantwoord, een onderscheid te
maken tussen deregulering met het
oog op meer zelfverantwoordelijkheid
van de burgers en het introduceren in
de gezondheidszorg van het marktmechanisme. Laat ik dan meteen zeggen,
dat de zelfverantwoordelijkheid mij
meer aanspreekt dan het introduceren
van het marktmechanisme in de
gezondheidszorg. Misschien gaat het
echter slechts om een accentverschil.
Als wij praten over meer zelfverantwoordelijkheid in de gezondheidszorg
moeten wij allereerst een onderscheid
maken tussen de aanbieders en de
afnemers van de zorg. De laatsten zijn
de consumenten, dus de patiënten.
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De aanbieders van de zorg, het veld
zoals het in het jargon heet, zouden
meer vrijheid moeten hebben met
betrekking tot hun organisatievorm,
de aard, de kwaliteit, de omvang en
de prijs van hun dienstverlening. De
overheid, respectievelijk de door de
overheid daartoe ingestelde organen,
zouden in deze opzichten minder
regulerend moeten optreden. Of
wordt alleen bedoeld: vrijheid wat de
prijs van het aanbod betreft, waarbij
wel strakke overheidsgaranties voor
de organisatievorm, de aard, de
kwaliteit en de omvang van de
dienstverlening mogelijk zouden zijn?
Dam moet ik opmerken dat prijs,
kwaliteit en omvang van de dienstverlening erg nauw samenhangen.
Het introduceren van het marktmechanisme bij het aanbod van de zorg
is een operatie, waarnaar ik slechts
met de grootste omzichtigheid zou
willen kijken, juist vanwege de zoeven
door mij genoemde samenhang. Het
is daarom dat ik sprak van het op
gespannen voet staan van deregulering met de verantwoordelijkheid van
de overheid voor de territoriale,
functionele en financiële bereikbaarheid.
Wat de afnemers - de consumenten
of patiënten - betreft, ligt de zaak
anders. Daarbij spreek ik ook liever
niet over het marktmechanisme maar
over de keuzevrijheid van het individu.
Dan praten wij ook meer in termen
van de keuze van omvang van het
pakket en het eigen risico. De Kamer
weet, dat ik daar een verstanden van
ben. Dit zal zeker aan de orde komen,
als wij het hebben over de stelselwijziging. Of wij dan kunnen spreken van
deregulering, sterker nog van werking
van het marktmechanisme, is en blijft
voor mij de vraag.
Deregulering kan binnen de bestaande wetgeving niettemin haar plaats
krijgen. Ik denk daarbij vooral aan de
ook door de Kamer genoemde
voorbeelden, zoals het bouwbeleid en
het functioneren van het COTG. Ik wil
nog wel verder gaan en zeggen dat
wij mijns inziens nauwkeurig moeten
bezien of wij geen grenzen overschrijden bij de erkenningseisen van
voorzieningen en de gegevensverstrekking. Als wij ons op die noemers
van deregulering zouden kunnen
vinden, zeg ik de Kamer graag toe dat
ik daaraan het komende jaar alle
aandacht zal besteden.
Voor het overige zou ik willen
stellen - ik richt mij nu via u, mijnheer
de Voorzitter, meer naar buiten dan
naar binnen dit gebouw - dat het
mijns inziens vruchtbaarder is, samen
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te zoeken naar de grootste gemene
deler van onze verlangens, naar
betrokkenheid enerzijds en naar
beheersbaarheid, kwaliteit, betaalbaarheid, doelmatigheid, rechtszekerheid
en gelijkberechtigdheid anderzijds,
dan dat iedere privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke organisatie, waaraan ons veld zo rijk is, de maatschappelijke verantwoordelijkheid slechts
door een vergrootglas blijft bezien.
Laten wij er voorts begrip voor
opbrengen dat de processen, waarmee
wij bezig zijn, processen van bundeling
- ik doel bij voorbeeld op de RIAGG's
en het kruiswerk - en processen van
decentralisatie - ik duid op de regionale planning - sociologische processen zijn, die als zodanig de eigenschap
hebben, langdurig te zijn. Is het in
wetgeving vastleggen van nieuwe
bestuurlijke en samenwerkingsconceptiesal werk van jaren, de uitvoering
daarvan, het tot leven brengen van
zo'n conceptie, vergt wellicht decennia.
Zij zal gepaard gaan met verzet,
onbegrip, frustraties, invoegingsproblemen, mentaliteitsprocessen en
wellicht opnieuw aanpassing van de
wetgeving zelf. Dat laatste hebben wij
gezien bij de Wet ziekenhuisvoorzienin'"
gen en de Wet ambulancevervoer. Ik
sluit niet uit dat ook de Wet tarieven
gezondheidszorg bijstelling behoeft.
Dit alles wil echter niet zeggen dat
de basisprincipes, die in die wetten en
regelgeving zijn verwoord, onjuist of
onuitvoerbaar zijn. Als wij al zoekend
en tastend, met de adviezen van
betrokkenen in de hand, in het parlement samen onze weg uitgestippeld
zo niet gevonden hebben, lijkt een
constructieve opstelling in de gezondheidszorg het enige antwoord op de
effectuering daarvan.
De afremming van de groei wordt
ongetwijfeld het sterkst ervaren.
Daardoor krijgt zij ook de meeste
aandacht. Het financiële overzicht
geeft de Kamer hierover volledig
informatie, in cijfers uitgedrukt. Ik
constateer dat de volksgzondheid
haar zware opdracht nagenoeg in het
vereiste tempo vervult. Wat het
genoemde overzicht niet openbaart, is
de feitelijke beleving van de ombuigingen. Ik spreek nu niet over de organisaties, over de infrastructuur, over de
uitvoeringsorganisaties enz. Het gaat
hier wel om pijnlijke processen maar
zij worden niet aan d e i lijve door het
individu ervaren. Ik spreek nog minder
over het inleveren op inkomens. In dat
opzicht staan diegenen, die dit moeten1
doen, niet alleen.
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Wat wérkelijk raakt, zijn de noden,
die langzamerhand ontstaan op wat
zo bedrijfsmatig de 'werkvloer' heet.
Ik bedoel nu het aantasten van de
zorg voor de individuele patiënt op
bed en in de rolstoel. Als ik klachten
hoor uit verpleeghuizen en zwakzinnigeninrichtingen van de verzorgenden
zelf, die zeggen dat zij louter technisch
bezig zijn en dat zij dreigen hun
roeping te verliezen omdat het echte
contact tussen hen en de patiënten
onmogelijk is geworden, als ik oude
mensen hoor zeggen dat zij drie tot
vier uur moeten wachten voor ze
geholpen kunnen worden omdat er te
weinig hulp is, dan wordt het ook mij
droef te moede.
Als onze gezondheidszorg zó louter
mechanisch dreigt te worden uitgevoerd omdat er te weinig verzorging
en verpleging zou zijn, zou écht de
grens zijn overschreden van wat
gezondheidszorg behoort te zijn. Als
er geen ruimte is voor het echte
mededogen, vanouds de inspiratiebron
en daarmee het fundament van ons
hele zorgsysteem, moeten wij ons
beraden en ons afvragen, of de pijn
vel goed verdeeld is naar de aard van
de noden.
Nog zijn tienduizenden jonge
mensen bereid, op grond van een
voor velen onbegrijpelijke motivatie
hun krachten te wijden aan chronisch
zieken en gehandicapten. Dat dit nog
bestaat, is een zegen voor onze
samenleving. Het is ook een aanwijzing
dat die samenleving nog niet zó
vermaterialiseerd is als het oppervlakkig schijnt. Maar: hoe lang nog?
Ik sluit dit gedeelte van mijn betoog
af met de wens dat wij samen naar
middelen zullen zoeken om de
grenzen van de krapte te bepalen en
dat wij daar, waar zij overschreden
dreigen te worden, de moed weten op
te brengen om toch maar een beroep
te doen op de grotere spankracht in
het organisme elders. Mocht het
zover komen, dan hoop ik dat dit
beroep wordt gehonoreerd omdat
men daarmee bijdraagt aan datgene
waar het vanouds in de gezondheidszorg om gaat.
Mijnheer de Voorzitter! De wellicht
wat korte memorie van toelichting is
ruimschoots gecompenseerd door het
recordaantal schriftelijke vragen.
Hierdoor heeft dit stuk ertoe bijgedragen dat wij een zo belangwekkend
tegenspel uit het parlement hebben
gekregen. Ik doel hier in het bijzonder
op de betogen van de heren Borgman,
Dees en Mik, die een bijzondere
indruk op mij hebben gemaakt. De
inleiding van de heer Wöltgens
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muntte uit door kortheid en scherpzinnigheid. Enerzijds mis ik mevrouw
Muller node. Zij is helaas vandaag
niet in ons midden, juist op het
moment dat het matigingsbeleid
betreffende het roken aan de orde zou
kunnen komen. Anderzijds heeft de
aanwezigheid van de heer Wöltgens
mijn horizon verruimd.
Ik heb er nu enig benul van, wat een
Echternachse processie is. De heer
Toussaint sloot evenals de heer Dees
aan bij de structuurnota en de heer
Mik schetste ons het ruime, misschien
wel het ruimste perspectief voor het
jaar 2010. Ik heb in een spreekbeurt
wel eens gezegd: 2010? Oh ja, dat is
18 jaar na het succesvol organiseren
van de Olympische Spelen in Amsterdam. Hoe graag deze Kamer vooruitkijkt, bleek eveneens uit de grote
aandacht voor komende wetgeving,
zoals de stelselwijziging, de WGM en
het wetsvoorstel inzake het patiëntenrecht, waarvoor mevrouw Beckers en
mevrouw Cornelissen aandacht
vroegen.
Ik ben in de beantwoording van de
schriftelijke vragen ter voorbereiding
van dit debat en in het schriftelijke
antwoord op vragen die in eerste
termijn zijn gesteld - ik zie u bladeren,
Voorzitter; ik begrijp daaruit dat het
werkstuk inmiddels is afgeleverd - op
een aantal van deze zaken ingegaan.
Het lijkt mij echter beter dat de
regering pas met de Kamer over de
inhoud van deze wetsvoorstellen
debatteert op het moment waarop ze
inderdaad zijn ingediend.
Maar niet alleen de termijn kwam
aan de orde, er is ook aandacht
gevraagd voor de grenzen van de zorg
en voor de vraagstukken, verbonden
aan de snelle ontwikkeling van de
medische technologie. Dat was een
volgende belangrijke grote lijn. Ik
breng met name in de herinnering
terug de opmerkingen die daarover
zijn gemaakt door de heer Borgman,
maar ook door de heren Leerling,
Schutte en Van Dis. Ik zeg er nu
overigens al bij dat ik de grenzen van
de zorg en de ontwikkeling van de
medische technologie niet altijd in
één adem zal noemen.
De heer Borgman is uitvoerig
ingegaan op de grenzen van de zorg.
Ik weet dat hij en zijn fractie daarvoor
grote belangstelling hebben. Terecht.
Er is dan ook al bij vorige gelegenheden over dit onderwerp gesproken. Ik
zou het daarom vandaag bij een paar
kanttekeningen willen laten. Er is een
adviesaanvrage aan de Gezondheidsraad en aan de Nationale Raad voor
de Volksgezondheid gericht. Ik weet
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dat die adviesaanvrage door de heer
Borgman wordt gewaardeerd.
Maar ik wil er geen enkel misverstand over laten bestaan dat het
hebben van aarzeling over ethische,
juridische en familierechtelijke
aspecten van nieuwe medische
technologieën niet mag betekenen dat
de ontwikkeling van de medische
wetenschap zou moeten worden
tegen gehouden, noch dat wij onze
bevolking zouden moeten onthouden
wat elders aan nieuwe levensreddende, levensverbeterende technieken
ontwikkeld wordt. Wel ben ik het in dit
verband eens met de door de heer
Borgman genoemde principes: geen
automatisme, en als de technologie
beschikbaar komt, dan in principe - ik
herhaal: in principe - voor iedereen.
De aandacht mag ook niet eenzijdig
uitgaan naar nieuwe technieken;
soms moet ook op de effectiviteit van
bestaande technieken worden gelet.
Welnu, die opening wordt dan ook
uitdrukkelijk geboden in de vraagstelling aan de adviesorganen. Ook in de
antwoorden op de schriftelijke vragen
ben ik overigens op deze zaken
ingegaan.
De heer Schutte meen ik te moeten
vragen, geduld te hebben tot de te
verwachten adviezen zullen zijn
uitgebracht. Daarbij zal zeker de door
hem genoemde medische-effectrapportage een rol gaan spelon, al zie ik
op dit moment nog niet, in hoeverre
zulks thans al een realiteit geacht kan
worden.
Tegen de heer Van Dis zeg ik dat
ook bij de toekomstscenario's kritische
vragen een rol spelen. Daarbij gaat
het om bepaalde vooronderstellingen.
Bijvoorbeeld: als de ethische opvattingen gelijk blijven, dan verwachten wij
dat de toekomst er zo uit zal zien. Of:
als de ethische opvattingen veranderen, dan zijn die en die effecten te
verwachte. Zo werkt een scenario.
En bij de scenario's, gericht op de
ontwikkeling van de technologie en
van de ziekenhuizen, worden verschillende ethische veronderstellingen
betrokken.
Een grens van geheel andere aard
in dit debat was die tussen volksgezondheid en maatschappelijke
dienstverlening.
In het onderdeel met betrekking tot
de maatschappelijke dienstverlening
is over de samenhang al uitvoerig
gesproken. In dit stadium wil ik nog
zeggen dat deze grens gelukkig,
ondanks alle problemen van organisatorische en financiële aard, begint te
vervagen. In dit verband herinner ik
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aan het debatje over de verhuizing;
wij zitten nog steeds met twee
verschillende locaties.
Het spanningsveld dat altijd in de
debatten met de Tweede Kamer
aanwezig is, is dat tussen de wensen
op centraal niveau geuit - bijvoorbeeld
in deze Kamer - en de wensen van
deregulering, zowel in deze Kamer als
daarbuiten geuit. Ik zal hierop niet
uitvoerig ingegaan, hoewel in mijn
dagelijkse werk - ik mag niet altijd in
uw midden zijn - de spanning steeds
aanwezig is. De ene keer wordt de
noodzaak tot regelen bepleit en de
ander keer zijn er heel gewettigde
verlangens naar minder regels, maar
minder papier, naar minder bureaucratie.
Het is gemakkelijk om hierover op
academisch niveau te oreren. Het is
echter buitengewoon moeilijk om dit
in de dagelijkse praktijk te realiseren.
Toch blijf ik ook op dit punt optimist:
Eens naakt een nieuwe toekomst met
andere regels!
Als illustratie noem ik het betoog
van de heer Toussaint, waar hij op
volstrekt begrijpelijke en legitieme
gronden enkele malen om aanwijzingen vroeg aan het Centraal Orgaan
Tarieven Gezondheidszorg; meer
regelingen dus. Tegelijkertijd hebben
de heer Dees en anderen in deze
Kamer gepleit voor minder papier bij
de ziekenfondsen, het COTG en het
departement. Ik heb zelfs al het idee
dat wij met elkaar met de ene hand
geven, dat wij met de andere hand
gelijk weer terugnemen. Dit heeft ook
alles te maken met de spanning
tussen kwaliteit èn vrijheid van
handelen van en in de medische
sector.
De heer Toussaint (PvdA): Moet ik uit
deze uiteenzetting van de staatssecretaris begrijpen dat hij mijn legitieme
wensen inwilligt?
Staatssecretaris Van der Reijden:
Daar kom ik nog op terug. Nu neemt
de heer Toussaint wel een erg grote
sprong. Daar is het nog een uur te
vroeg voor! Hij krijgt in ieder geval
nog antwoord.
Een laatste grote lijn die in dit debat
werd getrokken, was die van de
ziektecategorieën. Terecht is door de
heer Borgman aandacht gevraagd
voor de minder spectaculaire ziekten,
zoals reuma. Het is wel eens nuttig
om zo'n echte volksgezondheidsindeling van het beleidsveld voor je te
zien. Ik neem mij dan ook voor om in
de komende nota 2000 aparte aandacht
te besteden aan ziektecategorieën.
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Immers, het gaat nog eerder om de
gezondheid van de burger dan om de
middelen - zoals ziekenhuizen en
eerste-lijnshulp - waarmee wij de
gezondheid proberen te bereiken. Ik
loop nu al vooruit op het jaar 2000,
terwijl ik op dit moment nog veel
vragen moet beantwoorden.
De heer Mik sprak al over het jaar
2010. Hij hield een boeiend betoog. Ik
meen dat de heer Mik ons eigenlijk
zijn eigen scenario voortoverde.
Daaruit bleek dat zijn denken een
wijde horizon heeft. Ik zeg dit niet
badinerend en ook niet sarcastisch.
Het denken van de heer Mik sloot
goed aan bij het recent gehouden
congres in Scheveningen van de
World Health Organization dat ik
mocht openen. Tijdens dat congres
werd heel duidelijk aangetoond dat
planning en decentralisatie op den
duur de gezondheidskosten kunnen
drukken. Wat dat betreft, beschouw ik
het betoog van de heer Mik als steun
voor mijn beleid.
Het is bijzonder nuttig als af en toe
eens over de grenzen - ik bedoel de
landsgrenzen - wordt gekeken. Ik
spreek in dit opzicht uit eigen ervaring.
Het is altijd weer een stimulans om
dat te doen en om daarna zelf over de
Nederlandse feiten en wensen verder
te kunnen denken en spreken. De
opmerkingen van de heer Mik leken
mij duidelijk patiënt-gericht of, anders
gezegd, functie-gericht. Uiteraard zal
de heer Mik niet van mij verwachten
dat ik mij in dit debat al vastleg op de
precieze inhoud van zijn ideeën.
Toch zat er, als ik het wat huiselijk
mag uitdrukken, muziek voor mij in.
Eigenlijk sluit het functiegerichte
denken ook goed aan bij het denken
over zowel de integrale invoering van
projecten uit de WVG, het Sociaal en
Cultureel Planbureau als, last but not
least, de debatten die wij eerder in dit
Huis hebben gevoerd over gehandicaptenzorg. Het betoog van de heer Mik
sloot ook aan op onze departementale
activiteiten in verband met de komende nota 2000. Als ik de heer Mik goed
heb beluisterd, kan ik deze nota 2010
noemen. Misschien kan hij in tweede
termijn aangeven waarin het fijne
verschil van die tien jaar zit.
De heer Mik (D'66): De eigen leeftijd!
Mevrouw Cornelissen (CDA): De
eigen leeftijd van wie?
Staatssecretaris Van der Reijden: De
heer Mik is nog heel jong, vandaar dat
hij ver vooruit kijkt.
De heer Borgman heeft al gewezen
op het mondeling overleg dat volgende
maand zal plaatsvinden over het
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bouwbeleid en de beddenreductie. Hij
maakt daar nu alvast enkele opmerkingen over. Het ging daarbij om het
onderscheid tussen diverse soorten
ziekenhuizen. Ik moge erop wijzen dat
in de richtlijnen ex artikel 3 van de
Wet ziekenhuisvoorzieningen dat
onderscheid wel degelijk wordt
gemaakt. Dat onderscheid wordt ook
dagelijks in de praktijk gehanteerd. In
het licht van de huidige beddenreductie maar ook van de toekomstige
beddenreductie zal een herijking
moeten plaatshebben van het zogenaamde stratificatiemodel.
Het facet kleinschaligheid zal verder
moeten worden belicht. Nu immers
wordt het onderscheid wat te zwaar
geaccentueerd door het beddenaantal:
bij een x-aantal ben je een centrumziekenhuis en mag je die specialismen
hebben. Je zou dat ook kunnen
omdraaien: bij dit pakket aan specialismen krijg je de status van centrumziekenhuis, waarbij het aantal bedden
er dan minder toe doet.
De heer Borgman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De staatssecretaris stelt
dat je dit kunt omdraaien. Ik beoogde
het om te draaien. Wij zijn het daarover
kennelijk eens.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
moest nog één zin uitspreken,
namelijk dat bij een komende wijziging
van de richtlijnen aan dit aspect door
mij zeker de aandacht zal worden
gegeven, die het naar mijn mening
verdient. Ik bevestig dus hetgeen de
heer Borgman zoeven zei.
De heer Borgman heeft een opmerking gemaakt over identiteit. Ik wil
kort citeren uit de toespraak die ik op
23 oktober jongstleden in Arnhem
heb gehouden ter gelegenheid van
het honderdjarig bestaan van het
Hervormd Diakonessenhuis. Ik heb
toen als slot van een beschouwing
over de rol en betekenis van de
provinciale besturen bij de ziekenhuisplanning gesteld dat de provinciale
besturen zich naar mijn mening ervan
dienen te vergewissen dat ook zij in
hun beleid voldoende rekening
houden met de pluriformiteit van de
samenleving. Zij moeten dit naar mijn
mening doen op straffe van verlies
van een deel van de betekenis van
hun vergaande advieskracht.
Ik heb daaraan toegevoegd dat, als
de provincies onvoldoende rekening
houden met geestelijke stromingen
- ik heb in deze Kamer al eens gezegd
dat ik daarmee het hele terrein van
geestelijke stromingen bedoel; dus
ook de antroposofie - de bewindsman
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dat moet doen, eventueel zelfs tegen
de zin van de adviserende provincies
in. De bewindsman is en blijft immers
de enige die politiek verantwoordelijk
is voor de beslissing. Hij kan daarop
worden aangesproken in de Staten-Generaal.
Ik ervaar in de praktijk dat sommigen
aan deze uitspraak de mening ontlenen
dat de bewindsman niet alleen
respect moet hebben voor de eigen
identiteit van inrichting en instelling,
maar daaraan ook de plicht moet
ontlenen, tegen de zin van een
provincie in zorg te dragen voor het
behoud van de huidige functies, bij
voorbeeld van de centrumfunctie.
Vervolgens zou daaraan weer de
plicht kunnen worden ontleend, aan
de identiteitsvraag het aantal bedden
te koppelen. Dat gaat mij te ver. Naar
mijn mening wordt op die wijze
teruggedraaid wat in deze Kamer is
overeengekomen, te weten decentralisatie van het beleid.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan
toe aan de opmerkingen van de heren
Dees en Borgman over planning en
invoering van de WVG. De heer Dees
sprakover de planning en de invoering
en de heer Borgman vroeg hoe het nu
eigenlijk staat met de invoering van
de WVG en de WGM. Op het laatste
voorstel zal ik niet ingegaan. Daarover
wachten wij eerst de adviezen af.
Over de WVG zal begin volgend jaar
een voortgangsnotitie worden
uitgebracht. Aangezien hierover nu
eenmaal toch vragen zijn gesteld, wil
ik er ook iets over zeggen.
De heer Dees heeft uitgebreid
gesproken over de planning en de
invoering. In grote lijnen kan ik zijn
betoog onderschrijven. Ik zal zijn
suggesties ook in mijn beleid betrekken. Met betrekking tot de punten
waarin hij zijn betoog samenvatte,
moge ik het volgende opmerken.
De heer Dees is voorstander van de
integrale invoering van de WVG per
provincie of regio. Ik kan hem daarin
volgen. Ook vanuit het land bereiken
mij steeds meer verzoeken van
provincies of sub-regio's om de WVG
in hun gebied integraal te mogen
invoeren. Binnenkort zal ik in het
interprovinciaal overleg en in het
overleg met de VNG, dat is de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, hierover spreken. Daarna zal ik
van mijn bevindingen aan de Kamer
rapport uitbrengen.
De heer Dees dient echter te
bedenken dat ook onze capaciteit
beperkt is, zowel in personele als in
financiële zin. Integrale invoering is
echt niet niks. Uitbreiding van de
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integrale invoering per provincie of
regio, zal daarom toch gefaseerd
moeten plaatsvinden. Alles kan niet in
één keer. Een schema, waarin wij
jaarlijks het aantal integrale uitvoeringsprojecten uitbreiden, lijkt mij dan
ook gewenst.
Object van planning, vormen
volgens de heer Dees de voorzieningen
en niet de verstrekkingen. Hij sprak
mij daarover bestraffend toe. Hij heeft
op dit punt ook volstrekt gelijk.
Misschien heb ik bij een eerdere
gelegenheid een andere indruk
gewekt. Ik heb mij gisteren ook al
afgevraagd, wanneer ik mij in die zin
zou hebben uitgelaten. Ik wil echter
nu graag het misverstand uit de
wereld helpen.
In mijn adviesaanvraag over
aanbodbepaling, financiering en
prijsvorming binnen taakstellende
financiële kaders ga ik op dit onderwerp nader in. Ook naar mijn gevoel
- ik kan de heer Dees op dit punt
volledig volgen - is volstrekte duidelijkheid gewenst.
De derde opmerking van de heer
Dees ging over de planningsrichtlijnen.
Hij wil dat deze niet meer inhouden
dan hetgeen in verband met de
rechten van de verzekerden minimaal
aanwezig moet zijn, terwijl definanciële richtlijnen het plafond voor de
planning moeten aangeven. In
beginsel kan ik met deze gedachtengang instemmen. Voor de uitvoering
van de planning is dit idee op dit
moment echter nog niet toepasbaar.
Duidelijk is dat de financiële kaders
het plafond dienen aan te geven.
Verder wijs ik erop, dat mijn beleid
erop gericht is verschuivingen aan te
brengen van relatief intensieve
residentiële zorg naar minder intensieve zorg zoals dagbehandeling en
ambulante hulp. Ook denk ik in dit
verband aan beschermende woonvormen en aan gezinsvervangende
tehuizen.
Ten einde deze verschuivingen
mogelijk te maken, moeten er voor de
intramurale voorzieningen maximum
normen worden gesteld. Binnen zo'n
norm, bij voorbeeld voor de intramurale psychiatrie, kunnen de plannende
overheden zelf differentiëren in de
gewenste capaciteit voor de verschillende vormen: intramuraal, PAAZ'en,
beschermende woonvormen en
dagbehandeling.
De normen voor extramurale zorg
kunnen d s " het karakter krijgen van
minima. In mijn eerder genoemde
adviesaanvraag heb ik dit punt nader
uitgewerkt. Op deze wijze wordt ook
de contraproduktieve werking van de
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planningsrichtlijnen, die de heer Dees
signaleert, voorkomen. Zijn suggestie
om de rechten van de verzekerden te
koppelen aan de richtlijnen, vind ik
alleszins de moeite waard. Ik zal deze
suggestie nader bestuderen en er
later op terugkomen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom
voorts te spreken over de stelselwijziging. Ik herinner mij nog heel duidelijk
deopmerkingenvande heerWöltgens.
In feite was dat in zijn ogen de
processie. Over dit onderwerp zijn
ook door andere sprekers opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Ik
moet de Kamer echter teleurstellen. Ik
moet op dit punt kort zijn. Het desbetreffende wetsontwerp is inmiddels
door Hare Majesteit de Koningin ter
overweging aan de Raad van State
aangeboden.
Het past mij op dit moment niet om
inhoudelijk op de materie in te gaan.
Als het gaat om het te volgen tijdpad,
lijkt het mij juist, mede te delen dat de
streefdatum van invoering, 1 januari
1985, niet haalbaar zal zijn. Diverse
leden, met name de heer Wöltgens,
hebben dat verondersteld. Ik hecht
desalniettemin ten zeerste aan
invoering zo spoedig mogelijk daarna.
Ik denk niet aan een datum later dan 1
juli 1985.
Ik streef nogmaals, zelfs naar een
datum die ervoor ligt. Dit is echter
koffiedikkijkerij. Ik wil hierop dan ook
niet verder ingaan. Volledigheidshalve
voeg ik hieraan toe, dat tot het
moment van invoering de bejaardenverzekering en de vrijwilligenverzekering in hun huidige vorm blijven
bestaan. De premie voor de vrijwillige
verzekering zal worden bevroren op
het huidige niveau, evenals de premie
voor de laagste klasse van de bejaardenverzekering. De vrijwillige bijdrage
van particuliere verzekeraars aan de
vrijwillige verzekering zal in 1985
gedurende een aantal maanden
worden voortgezet. Besprekingen
daarover zijn thans nagenoeg afgerond.
De heer Borgman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Hoe beoordeelt de
staatssecretaris de leegloop bij de
vrijwillige verzekering? Noodzaakt
hem dit niet, als er kennelijk een
langere termijn van voorbereiding
nodig is, om op zijn minst overgangsmaatregelen voor te bereiden?
Staatssecretaris Van der Reijden:
Mijnheer de Voorzitter! Op de eerste
vraag van de heer Borgman kan ik
zeggen, dat ik de leegloop niet
beoordeel. Ik zie daarin namelijk een
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bevestiging van mijn stelling, dat
wanneer de vrijwillige verzekering
blijft bestaan, de jacht op de verzekerden zal blijven voortduren, onverschillig het feit of dit nu het premieniveau
van f 160 betreft of dat de bejaarden
overgebracht zijn naar de verplichte
verzekering. Er zal altijd spanning
blijven bestaan tussen de solidariteit
die men in de verzekering opbrengt
en hetgeen men wil opbrengen. Dat
heeft in het verleden al problemen
veroorzaakt en dat zal ook zo blijven.
De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Is de staatssecretaris
het niet met mij eens dat mensen, die
inmiddels als slachtoffer van de jacht
van het toneel zijn verdwenen naar de
particuliere verzekeraars, er verstandig
aan doen op hun schreden terug te
keren, omdat zij wellicht anders de
rechten zullen verspelen die in nader
overleg zullen worden vastgesteld?
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
heb dat geluid eerder gehoord. Ik heb
al eens eerder in deze Kamer gezegd,
dat ik circulaires heb gezien die
ziekenfondsen sturen aan hun
verzekerden. Ik kreeg inzage in deze
circulaires, niet alleen door het
departement maar ook door familierelaties. Degenen die nu de vrijwillige
verzekering hebben verlaten, hebben
dat niet gedaan omdat zij benauwd
zijn om onderdak te vinden. Dit staat
los van het feit dat de acceptatieplicht
nog niet is ingevoerd.
Als men zich dus bij de particuliere
verzekeraars meldt, zal het oude
regime nog van kracht zijn. Mijns
inziens zijn veel mensen overgegaan
op een particuliere verzekering,
omdat zij de premie daar lager vinden
en de voorwaarden beter. Bovendien
heb ik niet de indruk dat het aantal
inschrijvingen bij de particuliere
verzekeraars dat deze maanden weer
zal oplopen - dat gebeurt overigens
altijd in de tweede helft van het jaar - ,
hoger is dan andere jaren. Ik wil
echter van deze gelegenheid gebruik
maken om te zeggen dat de bejaarden
zich bepaald geen zorgen behoeven te
maken. Door ingezonden stukken en
artikelen in ochtenbladen heb ik
hierop ook enige visie.
De grootste discussie zal straks - ik
denk ook in de Kamer - over de
vrijwillige verzekering gaan. Ik zou
daar nu ook een heleboel over kunnen
vertellen. Ik doe dit echter liever niet,
omdat het wetsontwerp bij de Raad
van State ligt. De bejaarden hoeven
zich geen zorgen te maken. De
overgang naar de verplichte verzekering zal hen namelijk in elk geval heel
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veel rechtsveiligheid en in een groot
aantal gevallen ook een veel lagere
premie geven. Deze premie zal, zoals
de heer Toussaint zal aanspreken,
procentueel naar inkomen worden
geheven.
De heer Dees (VVD): Voorzitter! Ik wil
ook een vraag stellen. Deze betreft
niet zozeer de inhoud van de aangekondigde wetsvoorstellen. Daarover
zullen wij hier nog uitvoerig komen te
spreken. De vraag houdt wel verband
met het niet halen van de datum van
1 januari. Met het niet halen van die
datum heb ik als zodanig niet zoveel
moeite, omdat het om wetsvoorstellen
gaat die een zorgvuldige voorbereiding
en behandeling vereisen.
Ik heb een vraag van financiële
aard. De desbetreffende maatregel
werd blijkens de miljoenennota
gezien als een maatregel die in
verband met de bezuinigingen
noodzakelijk was en werd aangekondigd als een maatregel die een
verschuiving van collectieve naar
particuliere lasten betekent. Zo staat
deze ingeboekt in het financieel
programma van het kabinet voor
1985. Nu de staatssecretaris aankondigt dat die datum niet wordt gehaald
en hij verder geen datum noemt,
moet hij volgens mij, zeker bij een
begrotingsbehandeling van volksgezondheid, aangeven wat de financiële
en budgettaire gevolgen hiervan zijn.
Het lijkt dat op deze wijze een gat
wordt geschoten in het programma
van de miljoenennota. Zal dat gecorrv
penseerd worden? Hoe zit dat?
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
streef in de eerste plaats naar het
structureel verdisconteren van deze
zaak. Als gevolg van het verschuiven
van de invoeringsdatum zal er
incidenteel een gat vallen. Het is voor
mij op dit moment volstrekt niet
mogelijk om aan te geven hoe dat
gedempt zal moeten worden. Het is
nog niet geconstateerd en het is niet
mogelijk om te weten over hoeveel
maanden het gaat. De orde van
grootte is mij dus niet bekend. Ik heb
er wel over nagedacht, maar ik denk
niet dat ik op dit punt nu ook mijn
laatste hersenkennis aan de leden
moet overbrengen. Het is natuurlijk
niet het allerlaatste wat wij ons voor
1985 voorgenomen hebben aan
stelselwijziging te doen. Ik herinner
mij nog goed dat er vorig jaar voorstellen lagen om tot pakketverkleining
respectievelijk tot mogelijkheden van
eigen risico over te gaan. De heer
Dees had die motie niet ondertekend.
Mevrouw Kamp had dat gedaan. Ik
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herinner mij dat als de dag van
gisteren.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Die
motie was wel van de VVD.
Staatssecretaris Van der Reijden: Dat
klopt. Ik roep die motie en de hele
discussie die wij vervolgens gehad
hebben, in herinnering. Ik vind het
echter veel te vroeg om daar nu over
te spreken.
De heer Borgman (CDA): De staatssecretaris was bezig mijn eerste interruptie te beantwoorden, met name het
tweede deel ervan. Misschien kan hij
dit nu doen. Ik wil mijn vraag graag
herhalen.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
weet nog wel wat de vraag was. Ik
vroeg de Voorzitter alleen of ik die
vraag moest beantwoorden of moest
afwachten wat de heer Toussaint
wilde opmerken.
De Voorzitter: Gaat u nu maar door.
Laten wij afspreken dat er geen twee
vragen meer achter elkaar worden
gesteld.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
heb al gezegd dat de premie voor de
vrijwillige verzekering wordt bevroren
op het huidige niveau, evenals de
premie voor de laagste klasse in de
bejaardenverzekering. Dan weet
iedereen dus waar hij qua premie aan
toe is. Nu doelt de heer Borgman
waarschijnlijk op de situatie die
onzeker dreigt te worden, indien de
f180 miljoen solidariteitsbijdrage of
aflaat komt te vervallen. Afhankelijk
van het aantal maanden dat het uitstel
zal duren, zou in de huidige regeling
al soelaas gevonden kunnen worden.
Het mocht namelijk afgeboekt worden
op de vorming van de vergrijzingsreserve.
Die afspraak 'overschrijdt' de
jaarwisseling. Alleen daarom al
zouden wij ons daarover geen zorgen
behoeven te maken; ten minste,
wanneer het niet zo lang duurt als de
heer Wöltgens gisteren veronderstelde. Ik heb ook doen spreken met de
verzekeraars om hen op de in mijn
ogen dure plicht te wijzen, die zij zijn
aangegaan toen zij destijds voor het
koele oog van de camera de overeenkomst VNZ/KLOZ hebben duidelijk
gemaakt. Dat was een overeenkomst
voor drie jaar. Per jaar zou er wel over
het bedrag gestoeid kunnen worden.
Ik heb hen op die dure plicht gewezen.
Het stemt mij tevreden dat men ook
bereid is gebleken die te honoreren.
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Daarnaast is er nog een beetje
zekerheid ingebouwd in de vaststelling
van de premies ziektekostenverzekering voor het volgend jaar. Die zullen
niet verhoogd worden. Een en ander
is inclusief een eventuele steunoperatie van particuliere ziektekostenverzekeraars. Het ombuigingsbeleid werkt
namelijk zo goed, dat voor het eerst in
de geschiedenis, in ieder geval sinds
vele jaren, geen verhoging van de
premies van de ziektekostenverzekeringen optreedt. Wellicht had het zelfs
een verlaging kunnen zijn. De bewindslieden hebben daartoe echter niet
besloten, mede gezien de overweging
die ik zojuist noemde. Dat betekent
toch dat het niet alleen de mindere
loon- en prijsstijgingen zijn die de
heer Dees gisteren te berde bracht,
die een rol spelen, maar zeker ook het
beleid ter zake.
De heer Dees (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik kom terug op de mededeling van de staatssecretaris, dat
althans het onderdeel stelselwijziging
per 1 januari niet doorgaat. Ik heb
hierover drie essentiële vragen.
1. Hoe is de planning verder? Naar
welke datum wordt dan wel gekoerst?
2. Welk financieel gat ontstaat door
dit uitstel? Hoe hoog is dat bedrag
wat hiermee is gemoeid?
3. Kunnen wij alternnatieve,
compenserende maatregelen verwachten van het kabinet om de zaak
sluitend te maken?
Het antwoord op deze drie vragen is
onverbrekelijk verbonden, moet
onverbrekelijk verbonden zijn, met de
aankondiging van de staatssecretaris
dat de invoeringsdatum wordt
opgeschort.
De Voorzitter: Wij hadden afgesproken
dat er maar één vraag tegelijk zou
worden gesteld. Dit is een pakketje.
Misschien wil de staatssecretaris in
procedurele zin kort antwoorden.
Anders lijkt het mij een hoofdpunt
voor een tweede termijn.
De heer Dees (VVD): Zover was ik ook
al!
Staatssecretaris Van der Reijden:
Misschien kunnen wij de tweede
termijn op dit punt vermijden, als ik
nu antwoord geef op die vragen.
Alhoewel dit vraagstuk nog niet in het
kabinet is besproken, zal ik voorlopig
mijn eigen oordeel daarover geven. Ik
ben ook verantwoordelijk. Ik zeg er
dus nadrukkelijk bij dat een en ander
in het kabinet nog niet besproken is,
ook de vraag niet of er onmiddellijk in
1985 compensatie geboden moet
worden. Een en ander ligt natuurlijk
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wel ten grondslag aan de discussie
over de compensatie.
Ik vind het wat moeilijk om een
juiste datum te noemen. Ik weet
helemaal nog niet hoe lang bij
voorbeeld de Raad van State erover
doet. Het is theoretisch denkbaar dat
ik over veertien dagen het wetsvoorstel
terug zal krijgen. Ik acht het niet
waarschijnlijk, maar het is denkbaar.
Ik mik op 1 april, maar zeker niet later
dan 1 juli. Die datum kwam gisteren
in het debat met de heer Wöltgens
naar voren. Dan kan men zelf de
bedragen invullen.
Het gaat om een ombuiging van
grofweg een miljard in totaal, ten
minste als u het ombuiging wil
noemen. Ik geloof dat u dat niet wil.
Dus betekent het dat een uitstel van
drie maanden een vierde betekent, en
een uitstel van een half jaar de helft.
Aangezien de zaak nog niet in het
kabinet is besproken, geef ik geen
verdere invulling.
De heer Toussaint (PvdA): Het bedrag
v a n f l mld. was in het financiële
overzicht ingevuld, terwijl deze
plannen al lang voor Prinsjesdag
namens het kabinet bekend werden
gemaakt. Hoe moet ik dat nu rijmen
met de omstandigheid dat de staatssecretaris nu zegt geen hoogte te
kunnen krijgen van de grootte van het
gat, omdat hij niet precies weet
wanneer een en ander kan worden
ingevoerd? Dat begrijp ik niet. Wat
zijn dan nog de cijfers in het financiële
overzicht waard?
Staatssecretaris Van der Reijden: De
heer Toussaint zit langer in deze
Kamer dan ik. Hij heeft dus waarschijnlijk meer eelt op zijn ziel als het om
wetsvoorstellen gaat. Op het moment
waarop de begroting werd ingevuld
op dit punt - dat is vrij lang geleden was het wetsvoorstel in hoofdlijnen
gereed maar moest het nog naar één
van de organisaties die ook de heer
Toussaint goed bekend is, namelijk de
Ziekenfondsraad. Na ommekomst van
het advies is het opnieuw bijgesteld.
Toen spoorde de begroting niet
helemaal meer met het tijdschema. Ik
weet niet hoe lang het nog duurt. Ik
weet helemaal niet hoe lang de
Kamer daarover wil doen. De heer
Wöltgens gaf gisteren overigens een
schot voor de boeg: dus kan het niet
eerder, want de Kamer... Ik zal te
zijner tijd graag een beroep op u
doen, mijnheer de Voorzitter. Ik kan
daarover nu echter geen nadere
informatie geven.
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De heer Wöltgens (PvdA): Wij zijn het
er wel over eens dat het geen ombuiging betreft.
Staatssecretaris Van der Reijden: De
heer Dees en u zijn het daarover eens.
De heer Wöltgens (PvdA): Eigenlijk
zou u het daar ook mee eens moeten
zijn. Nu het geen ombuiging is, maar
een lastenverlichting, zij het dan in
statistische zin, vraag ik mij af waarom
dat gat gevuld moet worden. Ik
begrijp dat niet. Of het nu per 1 juli of
per 1 oktober ingaat, het gaat erom
dat die collectieve lastendruk op een
bepaald niveau komt. Dan zie ik niet
in dat die voorafgaande maanden hoe
dan ook ingehaald moeten worden.
Staatssecretaris Van der Reijden: Met
alle respect, u heeft een eerdere
discussie in deze Kamer gemist.
De heer Wöltgens (PvdA): Dat zal
best.
Staatssecretaris Van der Reijden:
Daar kan ik u alleen maar mee
gelukwensen. Het gaat namelijk om
een discussie die buitengewoon
moeilijk is. Aan de basis van dit
kabinet, waarvan ik het geluk heb deel
uit te kunnen maken, ligt een akkoord.
Bij de baring van dat akkoord is er iets
misgegaan met de boreling. Er is toen
een ombuiging op papier gezet
waaraan vervolgens een tweeërlei
uitleg werd gegeven. De echte
ombuiging zoals u en de heer Dees
die noemt, behoort dan boven de
streep en de onechte ombuiging
onder de streep. Dat is wat ik er
voorlopig van kan zeggen. Misschien
dat wij daarover in tweede termijn
nog kunnen praten. Ik zou dat erg
graag willen doen, want het is een
heel boeiend onderwerp.
De heer Schutte (GPV): Komt de
staatssecretaris nog op de door mij
gestelde vraag over de eventuele
gevolgen voor de premies met
betrekking tot de vrijwillige verzekering, als de maatregelen niet per 1
januari doorgaan maar op een later
tijdstip?
Staatssecretaris Van der Reijden:
Daarop heb ik al geantwoord. Die
premies worden gehandhaafd.
De heer Schutte (GPV): Er is dus geen
sprake van een risico voor een
feitelijke verhoging?
Staatssecretaris Van der Reijden:
Neen.
Mijnheer de Voorzitter! Er is ook erg
veel aandacht besteed aan de versterking van de eerste lijn. Een aantal
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vragen ging over de honorering van
huisartsen en de praktijkomvang van
de huisartsen. Sommige sprekers en
spreeksters legden daarbij ook een
verband met de tweede lijnszorg. De
versterking van de huisartsenzorg heb
ik uitdrukkelijk in mijn vaandel staan.
Ik vind het jammer dat daarover door
welke oorzaak dan ook toch twijfel is
gerezen. Het vorige jaar is de praktijknorm verlaagd tot 2500 patiënten.
Sinds 1966 stond die op 2600. Voor
1983 en 1984 heb ik jaarlijks f 25 min.,
dus in totaal f50 min., extra uitgetrokken. Dat is een structureel bedrag
waaruit het grootste deel van de
praktijkverkleining in 1983 is gefinancierd. Er is, zoals gisteren werd
verondersteld, geen bedrag verdwenen. Een deel van het structureel
beschikbare bedrag van f50 min. is
gebruikt; een ander deel daarvan
wordt betrokken bij de financiering
van een pakkn: van maatregelen voor
de jaren 1985 en 1986. Wellicht is het
mogelijk iets in 1984 te doen in de
sfeer van de nascholingsstructuur.
Juist is dat er in 1985, in tegenstelling
tot de jaren 1983 en 1984, geen extra
bedrag voor versterking van de
huisartsenzorg is gereserveerd.
Bij het pakket van voorstellen,
waarover ik binnen enkele dagen met
de LHV hoop te kunnen spreken - ik
ga ervan uit dat de wil aan beide
kanten bestaat om tot overeenstemming te komen - zijn een aantal zaken
aan de orde die van groot belang zijn.
Ik denk hierbij aan de goodwill, de
intentieverklaring, het voorschrijven
van geneesmiddelen, het norminkomen, de nascholing en de praktijkomvang. Laat er geen misverstand over
ontstaan dat ik uitdrukkelijk streef
naar een verlaging van de normpraktijk, gekoppeld aan een feitelijke
praktijkverkleining en werkgelegenheid van jonge artsen. De liefde
- hoezeer op dit punt ook door mij
begeerd - kan echter niet van één
kant komen. De huisartsen zullen wel
bereid moeten zijn, zichtbaar te
maken hoe de praktijkverkleining leidt
tot versterking van de eerstelijnszorg.
Het jaar 1985 zal gebruikt worden
voor het voorbereiden van toetsingspunten voor praktijkverkleining die
leidt tot betere huisartsenzorg.
De heer Toussaint (PvdA): Ik heb het
idee dat de staatssecretaris nu
voorleest wat hij schriftelijk heeft
geantwoord. Dat lijkt mij niet de juiste
gang van zaken. Ik stel voor dat hij
zich - ook met het oog op een zo
doelmatig mogelijk gebruik van de
tijd dat wij hier samen aanwezig zijn -
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beperkt tot de zaken die hij niet
schriftelijk heeft vermeld.
Staatssecretaris Van der Reijden: Dat
is uitstekend. Als het de wens van de
Kamer is, houd ik subiet op.
De Voorzitter: Dat spreekt vanzelf. Ik
heb het niet gecontroleerd, maar het
is de regel dat wat schriftelijk is
beantwoord niet nog eens mondeling
wordt voorgedragen.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
heb geen idee of in de schriftelijke
antwoorden staat dat ik over enkele
dagen met de huisartsen zal spreken.
De heer Toussaint (PvdA): Dan moet
de staatssecretaris nog maar eens
nalezen wat hij ons schriftelijk heeft
laten weten.
Staatssecretaris Van der Reijden: Dat
zal ik graag doen, als ik ook een
exemplaar van dat boek kan krijgen.
Zoals gebruikelijk is de heer Toussaint
meer gelijk, dan andere gelijken.
Mevrouw Terpstra (VVD): Ik wil de
staatssecretaris graag een vraag
stellen naar aanleiding van hetgeen
hij heeft verteld over zijn overleg met
de huisartsen en zijn uitdrukkelijke
verzekering dat hij erop uit is, de
huisartsendienst als onderdeel van de
eerste lijn te versterken. Hij merkte
wat aarzelend op dat er in 1984
misschien nog iets is te doen in de
richting van na- en bijscholing en
meer van dat soort zaken. Waar moet
het geld daarvoor vandaan komen?
Staatssecretaris Van der Reijden: Dat
is over - ik durf het haast niet meer te
zeggen, want de heer Toussaint kijkt
nu zo streng naar mij - van het
bedrag dat voor 1983 en 1984 was
gereserveerd. Dat bedrag is niet
helemaal uitgegeven. Het gaat erom
dat het niet in het volgend jaar wordt
gecontinueerd.
Mevrouw Terpstra (VVD): Kan de
staatssecretaris ook nog zeggen
waarom in 1986 weer wel zo'n bedrag
is opgevoerd in het FOGM?
Staatssecretaris Van der Reijden: Dat
is waarschijnlijk omdat de Kamer
andere prioriteiten heeft gehanteerd
toen het om de begroting voor 1984
ging. Er zal wel iets zijn weggevallen,
waardoor er weer ruimte is gevonden.
Een bedrag van f25 min. op een
begroting is een veelbegeerd goed.
Dat kan vele malen worden ingezet.
Dat was waarschijnlijk de reden om
het er in 1985 af te halen. Kennelijk is
de ruimte er in 1986 weer wel, omdat
andere verplichtingen vervallen. Zo
gaat het. Ik kan daar niet veel anders
over zeggen.
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Ik zal de huisarts dan maar laten
zitten waar hij zit, namelijk op de
tribune, en mij wijden aan de differentiatie van de budgetkortingen. Dit is
naar mijn mening een van de moeilijkste punten in het gesprek van
hedenmiddag. De heer Wöltgens
heeft hierover gesproken en de Partij
van de Arbeid heeft hierover een
amendement ingediend. Wij praten in
feite over een reeks van instellingen,
zoals ziekenhuizen, psychiatrische
inrichtingen, verpleeghuizen en
zwakzinnigeninrichtingen. Wij spreken
dezer dagen over de vraag of taakstelling voor 1985 - en vervolgens ook
voor 1986 - redelijk is en mag worden
opgelegd aan de twee 'zwakkere'
velden in het geheel van het inrichtingswezen, namelijk de verpleeghuizen en de zwakzinnigeninrichtingen.
Er zijn in feite twee zaken die een
rol spelen, namelijk het budgetsysteem
en de personeelsrichtlijn. Het budgetsysteem is in 1983 ingevoerd in de
ziekenhuizen op basis van 1982.
Vervolgens heeft een verhoging van
0,5 plaatsgevonden in de twee jaren
die erop volgen, terwijl er in 1985 een
korting zou komem van 1 % en in 1986
van 2%. Daarover waren, zoals een
enkel kamerlid het heeft uitgedrukt,
de NZR en ik het eens. Dat is misschien
een wat extensieve interpretatie van
het gevoelen, dat in elk geval tussen
de NZR en mij bestond, dat het op
zich geen onredelijke zaak was. De 1 %
en 2% golden ook voor de overige
instellingen, dus de psychiatrische
inrichtingen, de verpleeghuizen en de
zwakzinnigeninrichtingen.
De discussie is op gang gekomen
op het moment dat er 1 % aan werd
toegevoegd, en toen het nodig werd,
op grond van nieuwe ombuigingstaakstellingen, de 1 % te verhogen tot 2%
en de 2% tot 3%. Dat is de lijn die
gold voor de gebudgetteerde inst~Mingen.
De verpleeghuizen en de zwakzinnigeninrichtingen waren tot voor dit
jaar niet gebudgetteerd. Zij vielen tot
1983 onder een systeem, onder een
richtlijnenstelsel. Dat stelsel is
bevroren in 1983 en 1984, zodat alleen
daaruit al een achterstand is ontstaan
tussen de zwakzinnigeninrichtingen
en de verpleeghuizen enerzijds, die de
verhoging met 0,5% dus zijn misgelopen, en de ziekenhuizen anderzijds. Ik
spreek niet over de externe oorzaken
die de bijstelling van het budget
mogelijk maakten. Dat is wel verwerkt
in beide systemen. Dat was het eerste
uiteenlopen van de twee soorten
instellingen.
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In de tweede plaats hebben wij dit
jaar met een budgetteringssysteem te
maken voor alle inrichtingen waarover
ik spreek. Het budgetteringssysteem
- de heer Wöltgens heeft het gisteren
in kritische zin gezegd maar ik ben het
er voor een groot deel mee eens zoals wij dat nu kennen is een vrij
primitief systeem. Het is minder
primitief dan de heer Wöltgens het
gisteren deed voorkomen en dan ik
het nu zeg.
Simpel gezegd is het een pot met
geld waaruit alles moet worden
gedaan. Het beginsel van het budgetteringssysteem is, dat de instellingen
de vrijheid hebben binnen die pot te
handelen zoals zij het willen. Dat is
ook de achtergrond van de kritische
opmerkingen van de heer Wöltgens
over de werkgelegenheid. Daarover
kom ik echter nog te spreken.
Door deze operatie zou in 1985 en
1986 uit deze pot voor elke inrichting
een hoeveelheid geld dreigen te
verdwijnen. Als 2% budgetkorting
wordt toegepast missen de algemene
ziekenhuizen f154 min., de psychiatrische ziekenhuizen f36 min., de
verpleeghuizen f59 min. en de
inrichtingen voor zwakzinnigenzorg
f36 min. Terecht zoekt de heer
Wöltgens dit nu op in het FOGM. Ik
vermeld het echter nog even voor de
goede orde. In die pot zou in 1985, en
eigenlijk al in 1984, iets komen
waarvan de NZR en zijn geledingen
zeggen dat zij er recht op hebben,
namelijk een anciënniteitsbijdrage
1984.
In 1985 zou deze weliswaar materieel
ter beschikking komen, maar zij werd
in 1984 al in de pot gestopt. Dit
betekent dat de algemene ziekenhuizen
erbij krijgen f 180 miljoen, de psychiatrische ziekenhuizen f24 miljoen, de
verpleeghuizen f39 miljoen en de
inrichtingen voor zwakzinnigenzorg
slechts f 10 miljoen. Men ziet direct de
twee uitersten: de algemene ziekenhuizen hadden een pot, waaruit het
volgende jaar f 154 miljoen gaat en
waarin komt f 180 miljoen; de inrichtingen voor zwakzinnigenzorg hadden
een pot waaruit gaat f 3 6 miljoen en
waarin komt f 10 miljoen. Dat is de
budgettaire situatie betreffende dit
soort inrichtingen.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Ik wil
graag weten welke indicatoren ten
grondslag liggen aan die anciënniteits
bijdragen.
Staatssecretaris Van der Reijden:
Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag
mevrouw Cornelissen via u of ik
daarop straks mag antwoorden. Ik wil
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dat doen als ik spreek over de dagverpleeg richtlijn, het basisbeginsel van
de verdeling. Dan komen wij ook te
spreken over de problematiek van
de 'onredelijkheid' van die verdeling,
die er, blijkens de intonatie waarmee
mevrouw Cornelissen sprak, is.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Ik
verneem graag of u het met die
onredelijkheid eens bent. Ik wacht uw
antwoord graag af.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
kom daar zo op. Mijnheer de Voorzitter!
Het is duidelijk, dat er sterk uiteenlopende zaken zijn in deze intramurale
sector van de volksgezondheid.
Naast hetgeen ik geschetst heb, is
er nog een ontwikkeling geweest,
welke is terug te voeren tot een groot
aantal jaren. Ik heb hier wat cijfers
over de periode 1975-1983. Ik kom
dan langzamerhand tot het antwoord
op de vraag van mevrouw Cornelissen.
Uit deze cijfers - ik heb het over de
periode 1975-1983, omdat ik zoeven
heb gezegd dat in die periode het
richtlijnenstelsel gold; daarna werd
het bevroren - blijkt dat de gemiddelde
jaarlijkse mutatie in procenten van het
personeel per honderd bezette
bedden in de algemene en categoriale
ziekenhuizen 3 was en in de verpleeghuizen - ik neem het andere uiterste
- 0,6, dus een vijfde ervan.
Als mevrouw Cornelissen vraagt of
ik dit redelijk vind, zeg ik: ik heb
daarover op dit moment nog geen
oordeel; ik constateer slechts feiten.
Hoe kwam deze verdeling tot stand en
hoe werd een en ander in het FOG
gestructureerd? Dat kwam, omdat de
richtlijnen werden vastgesteld door
het COTG en dat orgaan deed het op
basis van het advies van de Nationale
Raad Volksgezondheid, waarin de
Nationale Ziekenhuisraad zitting heeft.
Kennelijk - meer zeg ik niet - hadden
de verpleeghuizen relatief gezien dus
iets minder prioriteit bij de verdeling
van de beschikbare ruimte. Dat is niet
van vandaag of gisteren, het is een
proces, dat al vele jaren aan de gang
is. De vraag is dan geëigend - en
misschien stelt mevrouw Terpstra die
wel - of dit zo door moet gaan.
Mevrouw Terpstra (VVD): De eerste
constatering is, dat dit niet alleen voor
de verpleeghuizen maar ook voor de
zwakzinnigenzorg geldt en de tweede
constatering is dat het haaks staat op
de veranderende populatie als gevolg
van de grotere zorgbehoefte van de
mensen. De constatering mijnerzijds
is: dat mag niet zo door blijven gaan.
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Staatssecretaris Van der Reijden:
Daar kom ik nu aan toe, mijnheer de
Voorzitter. Ik wil graag schilderen,
waarom ik daarop in mijn inleiding zo
ben ingegaan en wat ik geconstateerd
heb tijdens mijn bezoeken aan
zwakzinnigeninrichtingen en verpleeghuizen. Dit was het eerste gegeven.
In de tweede plaats is het een
gelukkige omstandigheid maar in dit
opzicht tegelijk 'de makke', zoals men
in Amsterdam zegt, dat het aantal
bedden in zoveel nieuwe verpleeghuizen en zwakzinnigeninrichtingen zo
sterk is toegenomen. Over de periode
1978-1983 is het aantal bedden in de
ziekenhuizen afgenomen met 1,4%
per jaar. In de verpleeghuissector is
dit aantal toegenomen met bijna 2%;
voor de zwakzinnigenzorg kan in
genoemde periode een toename met
1 % worden genoteerd. Men ziet die
verpleegster dus al harder lopen maar
ze gaat nóg harder lopen als wij zien
naar de bezettingsgraad, die het
hoogst is in de zwakzinnigeninrichtingen en de verpleeghuizen, namelijk
ruim 98%, en het laagst in de algemene
ziekenhuizen.
Ik spreek hiermee niet het oordeel
uit dat het allemaal schande of bar is,
om met mijn minister te spreken. Ik
geef feiten weer, die een rol spelen in
de discussie die wij vandaag voeren.
Mevrouw Terpstra (VVD): Misschien
is het verhaal helemaal compleet als u
erop wijst dat in de verpleeghuizen en
in de zwakzinnigeninrichtingen er
geen sprake is van langer een bed
laten bezetten - of iemand erin
stoppen om de produktie te vergroten maar dat het altijd gaat om mensen
die er niet buiten kunnen blijven. Dit
isvoor mijnfractie een heel belangrijke
factor.
Staatssecretaris Van der Reijden: De
volgende factor is dat wij bijzonder
intensief bezig zijn geweest met de
verpleeghuizen en de zwakzinnigeninrichtingen. Ze hebben veel aandacht
gehad, bijna verstikkend. Immers, wij
hebben dagverpleging mogelijk
gemaakt; waardoor in de inrichtingen
zélf ten slotte alleen de meest zorgbehoevenden overblijven. Zij vragen de
meest intensieve personele aandacht.
Vroeger was het nog een beetje
gemengd maar in sommige verpleeghuizen heb ik nu kunnen constateren
dat ongeveer 80% van de bewoners
in een rolstoel zit. Het is allemaal
buitengewoon zorgintensief geworden.
Een andere factor heeft te maken
met het niveau van het management.
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De ziekenhuiswereld is al lang een
sector, waarin ondanks alle vallen en
opstaan toch een redelijk management
aanwezig is. Vroeger ging het wat dit
betreft om de geneesheer-directeur;
tegenwoordig is er een economisch
directeur, die zich het liefst algemeen
directeur noemt zodat hij de baas is.
Hij deelt economische directieven uit.
Het beheer van zo'n ziekenhuis is in
het algemeen heel redelijk. Waar het
gaat om de verpleeghuizen en de
zwakzinnigenzorg hebben wij te
maken met een bedrijfstak die
buitengewoon snel geëxpandeerd is.
Ik heb hierdoor de indruk gekregen
dat het management soms wat achter
is gebleven. Op zich zelf is dit al
hinderlijk maar ik zou het vandaag
niet behoeven te vermelden, ware het
niet dat de beschikbare richtlijnverruiming door die directies niet is benut
zodat bij de verpleeghuizen voor f30
miljoen is blijven 'zitten'. Wat betreft
de zwakzinnigeninrichtingen geldt
hier een omvang van f 15 miljoen.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Ik neem
daarvan met enige zorg kennis. Het
gaat hier om een onderuitputting die
naar ons oordeel in het nadeel van de
zorg uitwerkt.
Maar mijn vraag ten aanzien van
dat management was vooral, of dit
verschijnsel ook niet hierdoor wordt
veroorzaakt - ik spreek uit enige
ervaring - dat de richtlijnen voor het
directieniveau dermate beperkt zijn,
dat het onmogelijk is om goede
managers aan te trekken. Ik ken
verschillende voorbeelden van
inrichtingen die met dit probleem te
maken hebben. Gelet op de groei van
het aantal verpleeghuizen - een kleine
5000 bedden sinds 1978 - lijkt het mij
noodzakelijk, de bewuste richtlijn van
het COTG te wijzigen.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
vind dit een goede opmerking van
mevrouw Cornelissen, maar ze past
nog niet in mijn betoog.
Ik vat de draad weer op. De opleidingseisen in deze snel expanderende
en toch iets minder 'geleide' bedrijfstak
zijn sterk verzwaard. Daarnaast
hebben Kamer en regering, van
goede wil zijnde, allerlei eisen gesteld
ten aanzien van de participatie van
patiënten en familie; er zijn ondernemingsraden gekomen, overlegstructuren enz. Dat is de volgende reden
waarom de verpleegkundige 'nog
harder moest gaan lopen'. Ten slotte
is er in het personeelsbestand dan
nog een verschuiving opgetreden
tussen de echte verpleegkundige hulp
en de hulp van degenen die in deze
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sector ook nodig werden geacht, zoals
fysiotherapeuten, sociale wetenschappers en dergelijke. Allemaal 'knabbeltjes uit de koek', die vroeger louter
voor de verpleegkundige hulp
bestemd was.
Deze hele gang van zaken gaat
zowel voor de zwakzinnigenzorg als
voor de verpleeghuizen op, zij het met
enige verschillen. Vandaar dat ik in
navolging van de Engelse literatuur
zou kunnen spreken van 'Cinderellaservices', van Assepoesters in het
veld van de verzorging. Het is een
technische term om de ernst van de
zaak aan te geven, ik bedoel er zeker
niets spottends mee. De term is zelfs
al in de economische literatuur
doorgedrongen; er moet dus echt wel
iets aan de hand zijn. Er is dan ook
echt iets aan de hand. Deze ene
procent extra ombuiging heeft ervoor
gezorgd, dat wij allen - de Kamer, de
regering en het veld - klaar wakker
zijn en dat wij beseffen, dat er iets aan
de hand is waaraan bliksemsnel iets
gedaan moet worden.
Mevrouw Terpstra (VVD): Het dit
betoog onderstreept de staatssecretaris in feite wat in eerste termijn
namens de VVD-fractie is gezegd, dus
dat die extra korting zowel in de
zwakzinnigenzorg als ten aanzien van
de verpleeghuizen niet mag doorgaan.
Als de staatssecretaris daarmee
instemt, ben ik al een gelukkig mens.
Staatssecretaris Van der Reijden: Dat
is wat de Engelsen 'jumping to
conclusions' noemen. Ik was nog niet
klaar met mijn mijn inleiding.
Mevrouw Terpstra (VVD): Het is een
vraag!
Staatssecretaris Van der Reijden: Dat
weet ik wel, maar als ik daarop 'ja' zei,
zou ik te vroeg tot een conclusie
komen. Ik ben zover nog niet.
De heer Toussaint (PvdA): Het is voor
deze staatssecretaris altijd wat
moeilijk om conclusies te trekken.
Staatssecretaris Van der Reijden: Dat
valt reuze mee. Ik kan bij voorbeeld al
zeggen dat ik de Kamer aanvaarding
van uw motie ontraad omdat ik het
helemaal geen goede motie vind. Ik
kan dus best snel conclusies trekken.
Ik zal nu echter verdergaan met het
aangeven van een oplossing, omdat
ik die van u dus niet goed vind.
Voorzitter, het probleem is dus
enerzijds acuut - het gaat om 1985
- en anderzijds is het structureel. Er is
in de laatste tien jaar iets misgegaan,
en daar moeten we iets aan doen.
Maar in feite zijn de mogelijkheden
daartoe zeer beperkt. We kunnen de
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budgettering aanpakken, evenals de
personeelsrichtlijn. Dat laatste is
aanzienlijk minder eenvoudig dan het
lijkt, omdat we natuurlijk niet voor
niets ook in de zwakzinnigenzorg en
in de verpleeginrichtingen dit jaar tot
het budgetteringssysteem zijn
overgegaan. Nu kunnen Kamer en
regering wel ingrijpen en dit weer
overboord gooien, maar daar ben ik
eerlijk gezegd nog niet aan toe. De
grote pijn in de zwakzinnigenzorg is
- in guldens benaderd - die 1 % extra
korting, a raison van 18 miljoen.
Daar staat de anciënniteitsregeling
tegenover, die dit jaar niet aanwezig
was. Toch heeft een en ander kunnen
functioneren, weliswaar met de
steeds sneller lopende verpleegkundige! Hierover is overeenstemming
bereikt met de N2R. Men zou hiertegen
dan ook niet geprotesteerd hebben.
Het meest acute probleem betreft dat
bedrag van 18 miljoen. Er is 10
miljoen voor de anciënniteitsregeling.
Er speelt nog een kwestie. De Voorzitker van de NZR heeft mij bij schrijven
van 16 november te kennen gegeven
dat het bestuur een besluit heeft
genomen over de verdeling van de
budgetkortingen. Hij doelde daarbij
op de differentiatie die hier is besproken.
Wat is er gebeurd? Er zijn ook
produktieafspraken gemaakt tussen
instellingen en ziekenfondsen. Dat
weet de heer Toussaint ook. Uit die
produktieafspraken is een extra
opbrengst van 30 miljoen gekomen.
Dit bedrag van 30 miljoen heeft men
verdeeld. Op welke basis gebeurde
dit, zo vroeg mevrouw Cornelissen.
Dat gebeurde op dezelfde basis als
die waardoor in het verleden ongelijkheid ontstond in de verpleegnorm en
waardoor nu ongelijkheid ontstaat in
de anciënniteitsregeling. Deze
verdeling levert voor de zwakzinnigeninrichtingen een aantal miljoenen
op; laten wij voor het gemak 3
miljoen zeggen.
Mevrouw Cornelissen (CDA): De
staatssecretaris spreekt over een brief
van de NZR van 16 november. Wij
hebben ook een brief gekregen van de
NZR. Ik weet niet of het toevallig is,
maar ook onze brief is gedateerd: 16
november. Ik lees in deze brief niet
wat de staatssecretaris ons zojuist
heeft medegedeeld. Heeft de staatssecretaris het wellicht over een andere
brief?

is o m tot differentiatie over te gaan,
waardoor de aanslag verlaagd zou
kunnen worden van 2% naar 1,8%.
Men kan zich dan afvragen of het
mogelijk is - ik beantwoord deze
vraag bevestigend, omdat de heer
Toussaint anders zou denken dat ik
het nog niet weet - voor de staatssecretaris om met het oog op alle cijfers
nog eens met de NZR te gaan praten.
Er zou dan over gesproken moeten
worden of het bedrag van 30 miljoen
niet verdeeld kan worden over de
sectoren die het meest in de knel
zitten. Het probleem voor de zwakzinnigenzorg zou dan in één keer uit de
wereld zijn. Het zou ook voor de
verpleeginrichtingen een geweldige
opluchting kunnen inhouden. Dit is
een kwestie van onderhandelen. Het
is natuurlijk denkbaar dat ik een
aanwijzing geef aan het COTG. Ik wil
van zo'n ultimatum echter niet uitgaan
bij het begin van het gesprek. Op deze
manier zou niettemin onmiddellijk
een oplossing zijn gevonden voor het
jaar 1985.
Mevrouw Cornelissen (CDA): De
staatssecretaris bracht dit duidelijk in
de vragende vorm. Ik verzoek hem om
zo snel mogelijk naar de NZR te gaan
en een zo goed mogelijk onderhandelingsresultaat te bereiken. Dat is ons
liever dan een aanwijzing. Juist op dit
terrein probeert men langs de weg
van overleg tot een aantal moeilijke
beslissingen te komen. Wij stellen dus
zeker prijs op goed overleg. Als dit
echter niet tot goed resultaat leidt,
moet ovtrwogen worden een aanwijzing te geven.
De heer Wöltgens (PvdA): Als ik het
goed heb begrepen, gaat de staatssecretaris toch de motie van de PvdA
uitvoeren. Hij doet dit niet via budgettering maar via allerlei potjes die
kennelijk nog op het vuur staan!
De staatssecretaris brengt toch een
zekere differentiatie aan. Hij heeft de
geschiedenis geschilderd van de
zwakzinnigenzorg. De geschiedenis
van de verpleegtehuizen schilderde
hij eveneens in sombere kleuren. Ik
constateer nu dat hij daarin toch
verbeteringen wil aanbrengen en wel
op de gedifferentieerde wijze die wij
in onze motie voorstelden. Ik begrijp
daarom niet waarom hij aanvaarding
van die motie ontraadt. Ik vind het
echter prima dat de motie op deze
wijze toch wordt uitgevoerd!

Staatssecretaris Van der Reijden:
Misschien! Het is in elk geval zeker
- los van de brief - dat de NZR bereid

Staatssecretaris Van der Reijden: U
en ik verschillen niet van mening over
het eindpunt dat wij aan de weg zien,
maar over de weg zelf. Ik ben op een
andere startbaan bezig dan u. Het
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resultaat is hetzelfde. Wij hopen
beiden het stadium van 'take off' te
bereiken.
Wij hebben nu wel het probleem op
de korte termijn - 1985 - opgelost,
maar nog niet het fundamentele
probleem. Ik ben mijn betoog begonnen met het uiteenzetten van dat
fundamentele probleem. Eén ding zit
mij daarbij dwars. Wij zijn namelijk al
overgegaan op het systeem van
budgettering. Het zou hoogst uitzonderlijk zijn als ik dit via een richtlijn
voor het personeel zou afdwingen.
Toch kan ik mij in mijn gesprek met
de Ziekenhuisraad niet beperken tot
het jaar 1985. Ik zal ook de situatie in
1986 en de jaren daaropvolgend met
hen moeten bespreken. Via de
Nationale raad kan daarover dan ook
in het COTG gesproken worden. Dit
proces kan zo namelijk niet doorgaan.
Zelfs als wij de extra ombuiging
ongedaan maken, blijft toch de
verpleegkundige nog steeds veel te
hard lopen.
De heer Borgman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Het leek wel, alsof de
staatssecretaris op dit punt inderdaad
een interruptie verwachtte! Ik ga
ervan uit dat de staatssecretaris mijn
motie zal uitvoeren. Ik had namelijk
gevraagd de ombuiging van 145 min.
in 1986 op de gezinszorg ongedaan te
maken en alle mogelijke alternatieven
te onderzoeken. Het gaat natuurlijk
niet aan, de problemen voor 1985 op
te lossen en tegelijkertijd het zwaard
boven onze hoofden te laten hangen
ten aanzien van de ombuigingen in
1986.
Het is mooi dat de ombuiging op de
gezinszorg niet doorgaat. Wij zijn daar
erg gelukkig mee, maar om nu,
getuige het FOGM te zeggen dat dit
maar in de gezondheidszorg gezocht
moet worden, gaat ons te ver. Wij
willen allemaal de eerste lijn versterken. Daarop zal dus niet bezuinigd
worden. Dat betekent dan wel dat in
de intramurale sector bezuinigd zal
worden. Wij kunnen dan weer
opnieuw beginnen. Ik heb daarover
gisteren met mevrouw Terpstra
gediscussieerd. Ik zou daarover nu
graag het oordeel van de staatssecretaris vernemen.
Staatssecretaris Van der Reijden:
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil daar wel
iets van zeggen. Een van de consequenties is dat het probleem daardoor
alleen maar erger wordt.
Alle alternatieven ken ik nog niet,
wel drie. Het eerste alternatief zal de
heer Borgman niet erg aanspreken,
namelijk dat de oplossing toch maar
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in de gezondheidszorg en in de
intramurale sector gezocht moet
worden. Daarvoor doet hij al die
moeite niet. Het is echter wel een
mogelijkheid om om te buigen, die
hem niet het meeste zal aanspreken.
Misschien heb ik de motie van de
heer Borgman niet goed gelezen. Als
ik haar echter goed begrepen heb,
dan moet ik niet alleen alle alternatieven bekijken, maar deze ook aan deze
Kamer voorleggen. Welnu, als ik alle
alternatieven aan deze Kamer voorleg,
dan is het goed mogelijk dat ondanks
het feit dat de fractie van het CDA
deze mogelijkheid niet als eerste ziet,
ik toch tot de conclusie kom dat ik
geen andere mogelijkheid heb. Er
ontstaat dan een nieuwe situatie. Ik
neem aan dat de fractie van het CDA
zich daarover dan opnieuw zal
uitspreken.
Een tweede mogelijkheid is om te
bekijken of, als er toch in de gezondheidszorg naar mogelijkheden
gezocht moet worden - ik doe dan
een stapje terug - deze gevonden
moeten worden bij de aanbieder van
de zorg, in dit geval de intramurale
aanbieder van de zorg. Wij willen
namelijk de extramurale zorg versterken. Daar kunnen de bezuinigingen
dus niet gezocht worden. Wij moeten
dus wel naar de consument kijken, dat
wil zeggen de vraagzijde van de
markt. Ik vermoed dat de motie zo
bedoeld is.
Ik heb de heer Dees erop mogen
wijzen dat wij met een wijziging van
het stelsel nog niet aan het einde van
de rit zijn. Er zijn zaken denkbaar als
eigen risico, eigen bijdrage of pakketverkleining. Daarom wordt in de
motie waarschijnlijk over alternatieven
gesproken. Die zouden dan de
ombuigingstaakstelling - daarover
hebben wij het steeds bij die f 145
miljoen - overnemen.
Dan is er nog de laatste mogelijkheid.
Gisteren heeft de minister daarop zijn
visie al gegeven. Die mogelijkheid is
om ervan uit te gaan dat de gezinsverzorging is vervat in de totale begroting
van WVC. Men zou daarbij af moeten
stappen van het idee dat er een
Minister van Welzijn en Cultuur is en
een Staatssecretaris van Volksgezondheid. Dat is ook niet waar. Dat botst.
Men kan niet zeggen dat die twee
eikaars zorgen maar moeten overnemen. Het gaat hierbij om een WVCprobleem. Daarom moet dit probleem
ook binnen de begroting van WVC
worden opgelost.

respectievelijk in de sector intramurale
inrichtingen, maar dat zien wij dan
nog wel. Voorlopig doe ik mijn best
de Kamer op tijd alle mogelijke
alternatieven te presenteren, precies
zoals de motie vraagt.
De heer Dees (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Het antwoord van de
minister op dit punt was niet voor
100% duidelijk. Uit de woorden van
de staatssecretaris leid ik nu af dat de
alternatieven voor die f 145 miljoen
uitsluitend binnen de sfeer van
welzijn, volksgezondheid en cultuur
moeten worden gevonden.
Staatssecretaris Van der Reijden:
Jawel. Zij moeten niet gevonden
worden bij de overplaatsing van de
PTT, zo de heer Dees dat bedoelt.
De heer Dees (VVD): Ik houd van een
duidelijk antwoord.
Staatssecretaris Van der Reijden: Het
was maar een grapje, althans voor mij
is het een grapje. De alternatieven
moeten dus niet gevonden worden bij
de totale rijksbegroting, maar bij de
begroting van WVC. De minister heeft
gisteren nog gezegd, dat hij rekening
wil houden met al hetgeen hier in de
Kamer is gezegd toen de discussie
ging over ombuigingen bij het
sociaal-cultureel werk, bij opvangcentra enzovoorts. Men kan er de
Handelingen nog eens op nalezen.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Het antwoord van de
minister lag in het verlengde van de
vraag van de heer Borgman over de
structurele aanpak van problemen
voor 1985. Kan zo'n structurele
aanpak ertoe leiden dat, afgezien van
die omweg met betrekking tot die f 30
miljoen voor het produktiepotje
etcetera, toekomstige budgetteringen
een meer gedifferentieerd karakter
gaan aannemen dan zij tot nu toe
hebben gehad?

Misschien vallen er dan ook wel
enkele druppels in de gezondheidszorg

Staatssecretaris Van der Reijden:
Daarover wil ik nog graag iets zeggen,
ook aan het adres van mevrouw Van
Es. Dat is namelijk iets wat ik in feite
ook naar voren heb gebracht bij de
presentatie van het FOG. Ik heb toen
helemaal niet gezegd wat mevrouw
Van Es veronderstelt, 's Avonds heb ik
op de televisie nog eens herhaald wat
ik toen heb gezegd. De nieuwslezer
kwam echter met een tekst die helaas
verwarring heeft verzaaid. Ik heb toen
gezegd dat het budgetteringssysteem,
zoals wij dat nu hebben, nog wel even
kan blijven bestaan, maar dat ik niet
verwacht dat het huidige systeem nog
een volgende volle kabinetsperiode te
handhaven is.
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De heer Wöltgens heeft het huidige
systeem gisteren nogal primitief
genoemd. Als basis wordt daarin 1982
aangehouden. Bijstelling heeft niet
plaatsgevonden. Destijds zaten in het
systeem al onzuiverheden. Er waren
ziekenhuizen die hun best hadden
gedaan, maar er waren ook ziekenhuizen die niet zuinig waren geweest. Zij
bleven echter bij hetzelfde uitgangspunt. Voor degenen die het niet goed
hadden gedaan, was dat een heel
gunstig uitgangspunt, maar voor
degenen die het wel goed hadden
gedaan was het een heel krap uitgangspunt.
De verschillende inrichtingsvormen
werden op dat moment als het ware
vastgepind. Nu was 1985 bedoeld
geweest om daarin verandering te
brengen. Dat was de afspraak met de
NZR. Dat is ook duidelijk naar voren
gebracht. Ik denk dat het niet mogelijk
is, in een volgende regeerperiode het
oude uitgangspunt aan te houden.
Dat zou betekenen dat de basis weer
1982 is en dat weer een grove bijstelling plaatsvindt met een procentje
erbij en een procentje eraf. Dat lijkt
mij onjuist.
Mijns inziens is een dergelijk
systeem ook niet te handhaven tussen
de verschillende inrichtingssoorten.
Daarom neem ik de opmerking van de
heer Wöltgens niet alleen heel
serieus,maar ik beaam die ook.
Wanneer men het systeem wil
handhaven zullen de spanningen
binnen dat systeem veel te groot
worden. Wil het systeem in stand
kunnen blijven dan, zal men tot een
aanpassing van het budgetteringssysteem moeten komen. Of dat moet
gebeuren door toch weer een beetje
de richtlijnen terug te halen of door
aanwijzingen van .verschillende
kostenplaatssoorten binnen het
budget of wat dan ook, laat ik even in
het midden. Dat er een aanpassing
moet komen en dat wij daarover
moeten praten, staat voor mij als een
paal boven water. Zo kan het geen
tweede periode van vier jaar doorgaan.
Dat bedoelde ik.
De heer Wöltgens sprak over de
werkgelegenheidsontwikkeling. Ik zal
bij behandeling daarvan ingaan op de
ingediende motie. Als het gaat om het
opstellen van specifieke werkgelegenheidsplannen, dan ligt er wat de
WVC-beleidsterreinen betreft, een wat
zwaardere verantwoordelijkheid bij de
sociale partners, dit in tegenstelling
tot de beleidsterreinen van Onderwijs.
Ik zal het niet overdrijven, want ik wil
hiermee niet zeggen dat de heer
Deetman zo'n gemakkelijke portefeuille
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heeft. Het is echter binnen het
onderwijs gemakkelijker om een en
ander te sturen dan bij ons. Dat is ook
het grote probleem bij de diverse
ombuigingen.
Als het veld niet meewerkt, haal ik
geen enkele ombuigingsoperatie. Ik
realiseer mij dat erg goed. De sociale
partners hebben overigens niet stil
gezeten. De heer Wöltgens refereerde
aan een arbeidsduurverkorting tot 38
uur en het leerlingenplan van de
werknemersorganisaties.
Met hem ben ik van mening dat een
minder dan volledige herbezetting tot
volume-effecten zal leiden. Het
kabinet beraadt zich nog over de
bedragen die aan de gepremieerde en
de gesubsidieerde sectoren voor
herbezetting ter beschikking worden
gesteld. Ik kan echter wel zeggen, dat
ik streef naar een zo volledig mogelijke
herbezetting.
Op het leerlingenplan van de
vakbonden heb ik in eerste instantie
positief gereageerd, ook al zitten
hieraan haken en ogen. Het plan is
dezer dagen in de Volkskrant verschenen. Ook op het Friese plan, een
activiteit van gedeputeerde staten van
Friesland, heb ik positief gereageerd.
Ookdaaraan kleven enkele problemen.
Deze komen geleidelijk in discussie.
Daarnaast heeft WVC een eigen
variant ontwikkeld die nu, zowel
interdepartementaal als in het veld,
onder andere door de vakbonden,
wordt besproken. Het zal overigens
nog enige tijd vergen om tot een
afgerond kabinetsstandpunt te
komen. Ik schat dat een en ander
medio januari bekend zal zijn.

op fricties, geen behoefte heb aan de
motie-Wöltgens.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik begrijp de staatssecretaris niet geheel. Ook mevrouw
Cornelissen heeft gevraagd of er niet
te denken valt aan een personeelsrichtlijn. Hij zegt zojuist, dat wij met dit
systeem niet meer in de toekomst
kunnen werken. Misschien zullen wij
zelfs terug moeten keren tot een
differentiatie die ook tot richtlijnen
kan leiden. Aangezien werkgelegenheid zo'n belangrijk punt is en hij erop
wijst dat de tekorten in de zwakzinnigenzorg en de verpleegtehuizen
ontstaan zijn doordat men de richtlijnen onbenut heeft gelaten, lijkt het
mij zowel wat de toekomstige gevolgen van de budgettering betreft, als
ook wat de onbenutte arbeidsplaatsen
betreft heel verstandig als de staatssecretaris zo'n richtlijn zou doen
uitgaan.
Staatssecretaris Van der Reijden: De
heer Wöltgens zegt in zijn motie op
stuk nr. 66 echter: 'verzoekt de
regering, via een aanwijzing aan het
COTG te bewerkstelligen
' Ik denk
dat ik dat niet moet doen. Het zit hem
in de aanwijzing die ik wel kan geven,
maar waardoor ik, indien het niet
vanuit de partijen zelf komt, het
budgetsysteem zoals het nu functioneert, in de war gooi. Ik geef er dus
verre te voorkeur aan om het wel te
bespreken met de NZR. Dat is geen
punt. Ik moet met de NZR toch over
die andere zaak spreken. Ik zal dan
dus ook over deze zaak spreken. Ik wil
echter niet zo ver gaan om een
aanwijzing te geven aan het COTG.

Ik wil nog even terugkomen op
hetgeen ik al zei over de ontwikkeling
van het aantal arbeidsplaatsen. Die
ontwikkeling wordt namelijk door een
veelheid van factoren bepaald. De
instellingen hebben echter in het
kader van de budgettering een
duidelijk eigen verantwoordelijkheid
om beschikbare middelen in arbeidsplaatsen om te zetten. Het past dus
niet - dat was ook mijn aarzeling bij
het vorige punt - in de gedachten
over de budgettering, om gelden voor
anciënniteit en herbezetting daarbuiten te houden, al kunnen deze zaken
technisch gezien worden vervat in
aparte richtlijnen, waardoor de
uitgetrokken bedragen herkenbaar
worden. Daardoor is het mogelijk dat
er op instellingsniveau controle op de
werkgelegenheidseffecten plaatsvindt,
bij voorbeeld door de ondernemingsraad. De conclusie is echter, dat ik,
gezien het voorgaande, met het oog

De heer Wöltgens (PvdA): Vanuit de
onderhandelingspositie heb ik daar
veel begrip voor. Ik denk dat de
staatssecretaris ook goede maatjes
moet blijven met al deze lieden. Het is
echter goed voor deze mensen om te
weten dat er een Kamer achter hem
staat die op een gegeven moment zou
vinden dat hij wel het middel van de
aanwijzing kan gaan gebruiken.
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Staatssecretaris Van der Reijden: De
heer Wöltgens vraagt mijn oordeel.
Het spreekt vanzelf dat de Kamer
hierover haar eigen oordeel kan
hebben. De heer Wöltgens bedoelt
dat die twee zaken niet eens altijd ten
detrimente van de een of de ander
behoeven te werken.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Ik neem
aan dat ook deze organisaties kennis
nemen van hetgeen in het debat naar
voren wordt gebracht. De staatssecretaris heeft een aantal oorzaken

genoemd van de onderbezetting. Hoe
moet dan ook verklaard worden dat
instellingen nu pas, in november
1984, het budget voor 1984 toegewezen krijgen? Dit is niet bij één instelling
gebeurd, maar bij diverse. Hoe
kunnen zij nu goed budgetteren?
Iedereen weet hoe moeilijk het is,
zeker als men het eerste jaar met een
budget moet werken. Als de staatssecretaris dan toch met het COTG gaat
praten, wil hij dan niet vragen om
minstens aan het begin van het jaar
een voorlopig budget toe te wijzen en
om dit zo nauwkeurig mogelijk te
doen?
Staatssecretaris Van der Reijden:
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij nog
eens verdiepen in de feitelijke gang
van zaken op dit punt en dan naar
bevind van zaken handelen.
De heren Wöltgens en Toussaint
hebben ook een motie op stuk nr. 67
ingediend. Daarin gaat het om het
bouwplafond. Zij constateren terecht
dat een bedrag van het bouwplafond
1983 onbesteed is gebleven en dat
over dat overschot uiteraard niet
meer kan worden beschikt. Vervolgens
noemen zij de exploitatiekosten voor
1985 en 1986. Het proces van bouwen
is in 1984, na de heroverweging, weer
opgestart. Ik ben uitermate in de
verleiding om hierop in te gaan. Er
zijn op dit punt heel duidelijke dingen
te vermelden. Hierover zal echter een
aparte discussie komen in de Kamer.
Ik kan daar dus beter mee wachten.
Het is echter een onderwerp dat ons
allen, maar ook het veld raakt. Ik weet
dat de leden daar honderden brieven
over krijgen.
De exploitatiegevolgen van het
bouwen komen pas tot uiting na het
gereed komen van de bouw. Dit
betekent dat het exploitatiekader
1984-1986 niet wordt gehaald.
Daarom vindt een verschuiving plaats
van de overschotten ter zake naar de
periode 1987-1990. Van de besteding
van deze gelden voor andere doeleinden kan geen sprake zijn. De door
mij bedoelde overschotten zijn
vastgelegd en noodzakelijk voor het
opvangen van de gevolgen van de
bouw. In dit opzicht is er dus iets wat
ongebruikelijk is. Een overschrijding
van de budgetten is inderdaad
mogelijk.
De heer Wöltgens (PvdA): Voorzitter!
Het is mij niet helemaal duidelijk
waarom dit zo ver naar achter doorgeschoven wordt. Zouden er dan niet
genoeg besteksgerede plannen zijn
die op korte termijn via de vergunningprocedure enzovoorts heen kunnen
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komen en tot uitvoering kunnen
komen?
Staatssecretaris Van der Reijden:
Voorzitter! Ik zal er een paar dingen
over zeggen. Ik herhaal dat wij er veel
uitvoeriger over komen te spreken. De
provincies hebben duidelijke prioriteitenlijsten vastgesteld. Ik heb deze
vervolgens met hen vastgesteld,
zodat iedereen, de provincies, de
gemeenten, de instellingen, de
aannemers en de architecten, precies
weet welke projecten er in 1984, 1985
en 1986 in aanbouw kunnen worden
genomen. Dit is niet, zoals vroeger,
een vrijblijvende lijst. Neen, dit is een
lijst die tot en met 1986 precies
aangeeft welke projecten aangevangen mogen worden.
Dat geeft exploitatie-effecten en die
zijn tot in lengten van jaren precies uit
te rekenen. Daarbij doet zich nu al het
probleem voor, dat projecten die in
1984 en 1985 moeten worden gestart,
niet besteksgereed zijn en niet
vergunningsgereed. De provincies
hebben hun voorkeuren uitgesproken
en tot gelding gebracht, maar op die
lijsten staan zelfs projecten waar nog
niet eens een verklaring bij was. De
provincies vonden die zo belangrijk
voor het functioneren van de gezondheidszorg in hun regio, dat ze aan die
projecten de voorrang wilden geven.
Wij moeten een en ander proberen
te realiseren in een verschrikkelijk
tempo. In sommige gevallen lukt het
niet. Dan handelen wij naar bevind
van zaken. Wij proberen dan te
vermijden dat er werkelijk nieuwe
projecten op de lijst geschoven
worden door de provincies. Dit geeft
namelijk weer rechtsongelijkheid. Ik
doe wel eens een keer mijn ogen
dicht, bij voorbeeld toen het over
hartchirurgie in Nijmegen ging. Er
moest toen f 1,2 min. worden gevonden. Omdat een andere bouw wat
trager verliep, hebben wij dat bedrag
tijdelijk daarvan geleend. Dat kan dus
wel eens in de tijd verschuiven.

ten, op basis van het huidige beschikbare materiaal, vast.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mag ik
hieruit concluderen, dat u de aanneming van de motie ontraadt?
Staatssecretaris Van der Reijden: Heb
ik dat nog niet gezegd? Dan bij deze;
u heeft gelijk.
De heer Wöltgens (PvdA): Anders
had u ze gesteund!
Soms is het beter in de Kamer dat
moties worden verworpen en uitgevoerd, dan omgekeerd; dus aangenomen en niet uitgevoerd. Dat komt ook
vaak voor. Verleden jaar was er een
motie-Lansink over het extra bouwplafond van een half miljard. In het
schriftelijk antwoord lees ik - volgens
mij stond het absoluut niet in de
motie - dat de helft daarvan onder het
normale bouwplafond is weggestopt.
Staatssecretaris Van der Reijden: Het
behoefte ook niet in de motie te staan.
De heer Wöltgens (PvdA): Het was
ook niet de bedoeling.
Staatssecretaris Van der Reijden:
Nee, nee wij moeten de motie goed
citeren. In de motie stond alleen maar
dat, naar de mening van de heer
Lansink en de Kamer die de motie
heeft aangenomen, er projecten in
aanmerking dienen te komen voor
een extra bouwplafond - ik zeg het
onzorgvuldig - omdat zij bijdragen
aan een positief exploitatie-effect.
Daarbij is geen bedrag genoemd. Het
had dus f 100 of f200 min. kunnen
zijn. Ik heb, heel onparlementair
uitgedrukt, bij de Minister van
Financiën f500 min. bouwvolume
extra kunnen 'lospingelen'. Dat
betekent f 1000 min. investeringen. De
Minister van Financiën - ik had het
over een paar weken willen zeggen heeft daarbij bedongen dat een deel
van die investeringskosten ter zake
van het volume van de projecten
moet zijn terug te vinden op de
reguliere prioriteitenlijst. Alleen zo
kunnen provincies aangeven dat zij er
werkelijk belang in stellen. Ik geef een
voorbeeld, want u doet net

In het algemeen proberen wij
projecten die niet worden gehaald, te
vervangen door andere projecten, zo
mogelijk uit dezelfde provincie, die op
de lijst voor volgend jaar staan. In de
tijd gemeten, kleine verschillen daar
gelaten, zijn de exploitatie-effecten
vastgelegd tot in lengten van jaren.
Het laatste deel, voor '87-90, zal zijn
beslag krijgen voor 1 maart van het
volgend jaar of hooguit 1 april. Op dat
moment liggen ook voor die projecten,
zelfs voor een periode tot ver in de
negentiger jaren, de exploitatie-effec-

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
beweer ook niet dat, als dit een
daverend succes zou hebben - ik heb
het nu over de volstrekte vervulling
van de motie-Lansink - de Minister
van Financiën bij voorbaat verschrikkelijk ongenegen is om mij nog eens
een gunst te bewijzen. Eerst moeten
wij de procedure vaststellen. Die is
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De heer Wöltgens (PvdA): Dan kunt u
die lijst uitbreiden.

dat de provincies moeten aangeven
dat zij prioriteiten stellen.
Voor dat probleem zit bij voorbeeld
de provincie Gelderland die drie
projecten heeft. Die zijn de provincie
Gelderland alle drie even lief. De
projecten zijn Doetinchem, Arnhem
en Nijmegen. Die provincie zal toch
een prioriteit moeten aangeven via
die prioriteitenlijst, al begrijp ik best
dat de provincie Gelderland ook kan
redeneren dat nog maar eens dat
bedrag van f500 min. ter sprake moet
worden gebracht.
De heer Wöltgens (PvdA): U maakt er
f500 min. van en geen f250 min.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
maak er geen f250 min. van. Het lijkt
mij overigens beter daarover over
twee weken verder te praten, want het
is een vrij specifieke discussie.
Mevrouw Terpstra (VVD): Ik heb er
helemaal geen bezwaar tegen daarover over twee weken te praten, mits
de staatssecretaris mij de verzekering
kan geven dat dat niet te laat is voor
het honoreren van sommige projecten
die duidelijk aan alle eisen voldoen en
op de prioriteitenlijst van de provincie
staan. Ik denk bij voorbeeld aan De
Stolpe in Hilversum. Daar is sprake
van een werkelijke directe financiële
baat.
De heer Wöltgens (PvdA): Ik heb hier
een hele lijst.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
kan inderdaad zo al uit mijn hoofd 25
namen noemen. Allereerst wil ik dan
toch de heer Wöltgens beantwoorden.
De helft van het bedrag moet op de
prioriteitenlijst drukken om zodoende
tot uitdrukking te brengen dat ook de
provincie prioriteit hecht aan dat
project en niet aan een ander project.
Dat is de bepaling.
Mevrouw Terpstra (VVD): Dat is dan
te laat!
Staatssecretaris Van der Reijden:
Neen, wij zijn dan helemaal niet te
laat, want de provincies en de instellingen hebben er duivels veel moeite
mee om door de procedure heen te
komen. Allereerst is er sprake van het
positieve exploitatie-effect. Ik heb al
eens het voorbeeld gegeven van de
situatie in Rotterdam. Indien Bergweg
en Eudokia samengaan, wil men van
760 bedden naar 380 bedden dalen.
Welnu, het is duidelijk dat de
exploitatie-effecten positief zijn. De
provincies moeten ook nog een
prioriteitenlijst opstellen. Bovendien
heb ik bepaald dat bij alleen die
nieuwbouw gemikt moet worden op
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de 3,0 promille omdat het onzinnig is
nu te besluiten tot het bouwen van
nieuwe ziekenhuizen, waarbij je het
risico loopt dat binnen drie jaar de
regering zegt dat niet 3,7 promille als
uitgangspunt mag worden genomen
maar 3,0 of 3,1 promille. Het is dan
natuurlijk van den dolle om te zeggen:
haal die bovenste etage er dan maar
af bij de opening.
Tot die situatie moeten wij niet
geraken. Daarom hebben die provincies er duivelse moeite mee om
tegelijkertijd de effecten van de
motie-Lansink in te schatten, de
prioriteitenlijst op te maken en de
plannen met betrekking tot de
beddenreductie gereed te maken. Ik
kan mevrouw Terpstra volstrekt
geruststellen: Ik hoop het gehele
proces te hebben afgerond voor 1
april van het volgende jaar. Ik hoop
een aantal ziekenhuizen al voor het
eind van het jaar te laten weten waar
men aan toe is. Er is geen sprake van
dat wij niet twee weken, zelfs niet
twee maanden zouden kunnen
wachten.
Vervolgens kom ik te spreken over
de motie van mevrouw Cornelissen
op stuk nr. 73. Mevrouw Cornelissen
bedoelt daarmee een belangrijke
stimulans te geven voorde ondersteuning van ouders die een gehandicapt
kind thuis verzorgen. Ook door de
ouderorganisaties wordt dit zo
ervaren. Voor de ondersteuning van
ouders die een gehandicapt kind thuis
verzorgen is een aantal zaken in gang
gezet. Ikwijsop degezinsbegeleidingsprojecten en de adviesaanvrage
thuisverzorging die onlangs naar de
Nationale Raad voor de Volksgezondheid en de Ziekenfondsraad is
uitgegaan.
Zeer belangrijk voor ouders van
thuisverzorgde gehandicapte kinderen
is de eerstelijnszorg. De eerstelijnszorg
is immers een aanvulling op de zorg
die mensen aan elkaar en hun
kinderen besteden. Dat onderstreept
mevrouw Cornelissen met haar motie
op stuk nr. 73. In die motie wordt de
regering gevraagd ervoor zorg te
dragen, dat een toereikend deel van
de voor de periode tot 1986 geraamde
groei voor het kruiswerk besteed
wordt ten behoeve van hulpverlening
aan gezinnen met een thuis verzorgd
gehandicapt kind.
Verder verzoekt zij de regering deze
noodzakelijke ondersteuning aan de
orde te stellen in het overleg met de
Centrale Raad. Ten aanzien van het
eerste deel van de motie merk ik op
dat het karakter van het kruiswerk met
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zich meebrengt dat het kruiswerk als
eerste algemene voorziening in de
eerste lijn, qua kennis en bezetting,
voldoende toegerust moet zijn om de
nodige verpleging en verzorging in de
thuissituatie te kunnen bieden aan de
te onderscheiden groepen patiënten
en cliënten, waaronder gehandicapten.
Op dit ogenblik is er nog weinig
bekend over de inzet van het kruiswerk
voor bepaalde doelgroepen. Hierover
is reeds gesproken met de nationale
kruisverenigingen.
Onderzoek naar effectiviteit en
resultaten van de hulp en naar de
waardering daarvan door cliënten
wordt bevorderd. In dit kader en
uitgaande van bovenstaande uitgangspunten ben ik gaarne bereid, in
overleg te treden met de nationale
kruisverenigingen om ervoor te
zorgen dat ook de hulpverlening ten
behoeve van ouders met een thuis
verzorgd gehandicapt kind voldoende
aandacht krijgt. Ik zal gaarne gevolg
geven aan het tweede deel van de
motie.
In de motie-Mik op stuk nr. 74 wordt
gesproken over de effectiviteit van
nieuwe therapieën, procedures en
technologieën. Bij de Gezondheidsraad en de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid liggen duidelijke
adviesaanvragen over dit onderwerp.
Ik wijs in het bijzonder op de vraag
aan de Gezondheidsraad hoe in de
toekomst nieuwe of bestaande
wetenschappelijke ontwikkelingen en
technieken systematisch kunnen
worden beoordeeld op grensaspecten.
Ook de Ziekenfondsraad heeft zich
- zoals in de schriftelijke antwoorden
al is gememoreerd - al met dit
vraagstuk beziggehouden en doet dat
nog. Hoewel het door de heer Mik
genoemde probleem mij buitengewoon aanspreekt, heb ik op dit
moment geen behoefte aan zijn
motie.
De heer Mik (D'66): Het gaat niet
alleen om de technologieën, maar ook
om de procedures. Dat heb ik in de
door u bedoelde adviesaanvraag niet
aangetroffen. Met procedures bedoel
ik het volgende. Men kan iemand die
kanker heeft bestralen en opereren en
dat in een bepaalde volgorde doen. Er
zijn tegenwoordig echter ook methoden waarbij men iemand die kanker
heeft en geopereerd wordt, op de
operatietafel moet bestralen. Daar zijn
dan weer aparte voorzieningen voor
nodig. Daar wil ik ook de aandacht op
vestigen.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
wil daar nog eens naar kijken. Ik zal er
in tweede termijn op terugkomen.
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Mijnheer de Voorzitter! De heer
Dees heeft een motie op stuk nr. 75
ingediend over de International
Health Development Foundation. Ik
heb niet zoveel moeite met de motie.
Er vindt al coördinatie plaats tussen
verschillende departementen met
betrekking tot de export van de
gezondheidszorg. De IHDF bestrijkt
een deel van de export. Ik heb
onlangs een gesprek gehad met het
bestuur van de IHDF. Men heeft mij
geïnformeerd over de moeilijke
situatie waarin het IHDF verkeert. Ik
vraag de aandacht van de Kamer voor
de artikelen over deze organisatie die
in de bladen zijn verschenen. Men is
actief, maar tegelijkertijd nogal
onstuimig begonnen. Dat is misschien
één van de redenen dat er problemen
zijn ontstaan.
Het is heel sympatiek en heel goed
dat het gaat om de exportbevordering
van medische apparatuur en medische
kennis en zelfs van personeel. Exportbevordering hoort echter eigenlijk
thuis bij Economische Zaken. Daar zit
het probleem van de subsidieverlening
op dit moment ook. Ik wil de Kamer
graag toezeggen dat ik zal doen wat ik
kan. Ik zal graag met mijn ambtgenoot
van Economische Zaken, de heer
Bolkestein, over deze zaak spreken.
In de motie-Dees op stuk nr. 76
wordt gevraagd om een aparte
dereguleringsoperatie. De heer
Toussaint heeft daar ook een paar
opmerkingen over gemaakt. Hij
gebruikte bij voorbeeld het woord
'machtscircuit' en hij sprak over de
discrepantie tussen planning en
financieringswetgeving. Ik wijs de
Kamer erop, dat het kabinet naar
aanleiding van het tweede gedeelte
van de besluitvorming over het
rapport Deregulering van Geelhoed,
nog geen besluit heeft genomen over
het wetgevingscomplex Volksgezondheid. Daarvan heeft de regering op
zich genomen, nog apart te rapporteren. Wij komen er dus al afzonderlijk
op terug. Daarmee zijn overigens niet
onmiddellijk de 371 circulaires
weggedereguleerd.
Het rapport van de commissie-Geelhoed constateert dat de laatste
gelegenheid om op de dereguleringsaspecten in te gaan de memorie van
toelichting bij de grote wetsontwerpen
is. In de memorie van toelichting op
de WGM wordt heel nadrukkelijk op
dit aspect ingegaan, niet alleen ten
aanzien van de WVG en de WGM
maar ook ten aanzien van het verband
met de Ziekenfondswetgeving en de
WTG. Ook daarop moet onze aandacht
zich richten.
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Daarnaast wordt nog een ander
spoor gevolgd. Er is een rapport
uitgebracht door Twijnstra Gudde BV
inzake gedereguleerde invoering van
de AWBZ, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet voorzieningen
gezondheidszorg, de Wet ziekenhuisvoorzieningen en de Ziekenfondswet.
Over dat rapport is advies gevraagd
aan de integrale invoeringsprojectgroep WVG en aan de Nationale Raad
voor de Volksgezondheid. Ik stel mij
voor om, als ik de brief schrijf over de
verdere invoering van de WVG, op dit
punt nader in te gaan.
Ten slotte moge ik nog wijzen op de
werkzaamheden die inmiddels zijn
aangevangen door het driemanschap
onder voorzitterschap van de heer
Vonhoff, waarbij de planningsprocedures in het brandpunt van de belangstelling staan. Wat mij betreft is de
motie van de heer Dees overbodig.
Mevrouw Van Es heeft op stuk nr.
77 een motie ingediend over de
specialisten. Ik ben met haar gaarne
van mening dat het zeer positief is te
waarderen als vanuit de beroepsgroep
zelf ideeën naar voren komen die tot
doel hebben bij te dragen tot de
oplossing van de werkgelegenheidsproblematiek van artsen. Mevrouw
Van Es verzoekt het rapport, dat mij is
toegezonden en dat mij bekend is, te
vertalen naar algemene ziekenhuizen.
Het generaal akkoord voorziet al in
een oplossing, zij het een andere dan
mevrouw Van Es bedoelt, voor het
scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen.
Om die reden ontraad ik aanvaarding
van de door mevrouw Van Es voorgestelde motie.
Op stuk nr. 78 heeft mevrouw
Beckers een motie ingediend over de
oprichting van een fonds voor
patiëntenconsumentenorganisaties.
De overwegingen van mevrouw
Beckers om te komen tot een stichting
voor patiënten-consumentenorganisaties vind ik sympathiek. Daarvoor kan
ik wel begrip opbrengen. Sinds het
uitbrengen van de notitie Patiëntenbeleid in 1981 zijn er dan ook middelen
op de rijksbegroting gereserveerd om
patiëntenorganisaties te steunen. Die
middelen zijn aanzienlijk toegenomen.
Daarnaast is ook het Praeventiefonds
bereid gebleken om projecten op dit
terrein te ondersteunen.
Gegeven de in de voortgangsnota
Patiëntenbeleid in 1983 vermelde
criteria voor ondersteuning van
patiëntenorganisaties welke in de
UCV Patiëntenbeleid van mei 1984
door de Kamer zijn onderschreven,
deel ik niet het oordeel van mevrouw
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Beckers dat thans onvoldoende
middelen voor ondersteuning van
patiëntenorganisaties op de rijksbegroting beschikbaar zijn. Uiteraard is
het wel denkbaar dat particulieren het
initiatief nemen tot oprichting van
een stichting die ten doel heeft
patiëntenconsumentenorganisaties
financieel te ondersteunen. Het
oprichten van een dergelijke stichting
is naar mijn mening echter geen taak
voor de rijksoverheid, die andere,
hiervoor reeds vermelde mogelijkheden heeft, om steun te verlenen aan
patiëntenorganisaties. Derhalve
ontraad ik aanvaarding van deze
motie.
Het amendement op stuk nr. 80
brengt mij tot de opmerking, dat ik
uitbreiding van het aantal projecten
praktische thuishulp thans niet nodig
acht, gezien het aantal nu reeds
lopende projecten, waarvan ik de
resultaten nog afwacht.
Over de hulpverlening aan autistische kinderen en gezinsbegeleiding
van gezinnen met kinderen met onder
meer een autistiform gedrag wordt
zeer binnenkort een nota aan de
Kamer aangeboden. Daarin is vermeld,
dat deze vorm van hulpverlening
behoort tot de taak van de RIAGG's.
Ten einde de RIAGG's in staat te
stellen deze taak te laten uitoefenen is
het ongewenst om de groei van het
volume van de RIAGG's in dit opzicht
te verminderen. Ik heb dan ook
bezwaren tegen dit amendement en ik
ontraad de Kamer aanneming ervan.

anders aan die nota niet zoveel
hebben. Op dit moment moet ik de
Kamer aanneming van dit amendement ontraden.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Ik neem
aan, dat u aanvaarding van het
amendement ontraadt, omdat u de
dekking - het weghalen van 1 %
volumegroei bij de RIAGG's - het
belangrijkste argument vindt. Ik hoop
niet dat de staatssecretaris er problemen mee heeft, het bedrag, dat wij
proberen vrij te maken voor ouders
met een gehandicapt kind thuis, te
besteden. Daaromtrent liggen wat
aanvragen te wachten.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
onderschrijf dit graag, mijnheer de
Voorzitter. Het is exact zoals mevrouw
Cornelissen zegt. Ik wil op dit moment
niet tornen aan de volumegroei van
het RIAGG.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil even
blijven bij de RIAGG's. Er zijn voorstellen gedaan om de volumegroei voor
de RIAGG's voor 1985 geheel of
gedeeltelijk terug te brengen. Met de
daarbij vrijkomende middelen zouden
mogelijkheden moeten worden
gecreëerd. Mevrouw Terpstra had een
voorstel in het kader van de zwakzinnigenzorg. Daarover hebben wij
gesproken. De uitbreiding van de
taken van de eerstelijnszorg in
verband metde24uurs bereikbaarheid
is aan de orde geweest. Bovendien
hebben wij gesproken over de
versterking van de thuiszorg betreffende gehandicapten.

Mevrouw Terpstra (VVD): De staatssecretaris zegt dat hij in elk geval thans
geen behoefte heeft aan uitbreiding
van de projecten praktische thuishulp,
omdat er binnenkort een evaluatie
komt, die wij moeten afwachten. Stel
dat die evaluatie zo positief is, dat de
Kamer meent dat er meer projecten
moeten komen. Mevrouw Cornelissen
wil er nu al geld voor beschikbaar
stellen. In de motie-Cornelissen-Terpstra wordt daarom ook gevraagd.
Wanneer en waar kunnen wij geld
vrijmaken, gezien het feit dat in het
begrotingsjaar, waarvoor wij nu het
budget vaststellen, daarvoor geen
geld opzij is gezet?

Ik wil erop wijzen dat in de nieuwe
Nota geestelijke volksgezondheid
- het kernpunt van mijn verzet tegen
het leeghalen van de groei van de
RIAGG's - die ik in juli van dit jaar
naar de Kamer stuurde, een aantal
veelgehoorde kritiekpunten inzake de
RIAGG's zijn genoemd. Deze kritiek is
deels terecht, deels ten onrechte
geuit. Ik wijs er graag op dat de
RIAGG mede op aandrang van de
Tweede Kamer destijds vanuit
kwaliteits-, efficiency- en effectiviteitsoverwegingen tot stand is gebracht
om de toentertijd bestaande verschillende ambulante voorzieningen te
integreren.

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
denk, Voorzitter, dat wij de uitslag van
de stemming over dit amendement
moeten afwachten. Ik denk dat de
regering er dan verstandig aan doet,
tegelijk te zeggen hoe de voornemens,
die daarin staan, zullen worden
uitgevoerd en op welke termijn.
Daarbij moeten ook de middelen
worden aangegeven. Ik denk dat wij

De RIAGG's functioneren thans nog
geen drie jaar. Gelet op het feit, dat
een dergelijk gecompliceerd integratieproces niet anders dan gepaard kan
gaan met kinderziekten, ben ik van
mening dat het geheel of gedeeltelijk
terugbrengen van de voorziene
volumegroei tot 1986 op dit moment
voorbarig is.
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Vooral tegen de achtergrond van
het toenemend beroep dat op deze
voorziening wordt gedaan en een
aantal in de nieuwe nota geestelijke
volksgezondheid geformuleerde
beleidsvoornemens, zal er in de
komende jaren eerder sprake zijn van
een taakverzwaring dan van een
verlichting van taken. In dit verband
vraag ik de aandacht voor autistische
en fobische patiënten, die gerekend
worden, te behoren tot het takenpakket
van de RIAGG.
Overigens hebben de effectiviteit en
de efficiency van de hulpverlening en
het functioneren van de RIAGG's mijn
bijzondere belangstelling. Een
onderzoek ter zake zal binnenkort van
start gaan. Tevens wil ik erop wijzen,
dat door de instellingen zelf in
toenemende mate aandacht aan deze
zaken wordt gegeven. De NVAGG,
waarmee ik nog de vorige week sprak,
heeft hiertoe een aantal instrumenten
in voorbereiding. Ook in die kring is
men nu echt klaar wakker.
Gelet op het feit, dat het RIAGG-beleid een van de hoekstenen is voor
het toekomstige beleid voor de
geestelijke volksgezondheid vind ik
het niet juist, de volumegroei voor
deze voorzieningen op dit moment te
verminderen.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Het
vorige jaar werd een door ons
ingediende motie aangenomen, die
handelde over de kosten-baten-analyse. Ik heb vernomen dat die analyse
tegen het einde van 1984 gereed zou
zijn. Mag ik aannemen dat wij die
analyse tijdig vóór de behandeling
van de nota inzake de geestelijke
volksgezondheid zullen krijgen?
Staatssecretaris Van der Reijden: In
elk geval.
Mijnheer de Voorzitter! In het kader
van motie nr. 70 is de heer Toussaint
uitvoerig ingegaan op de prijsvorming
van geneesmiddelen. Hij verlangt dat
hiernaar een onderzoek wordt
ingesteld. Ik wijs erop dat mijn
ambtgenoot de heer Van Zeil tijdens
het mondeling overleg van 7 november
de commissie voor Economische
Zaken een toezegging heeft gedaan.
Nu is het niet zo dat wij over de
prijsvorming helemaal niets weten. Ik
meen dat het spoedig inzetten van
een beleid dat is gericht op de
beïnvloeding van de prijsvorming,
van groot belang is, méér nog dan het
alleen verrichten van studies. De
prijsvorming kan worden beïnvloed
door bijstelling van de randvoorwaarden in de sfeer van het verstrekkingen-
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beleid, het margebeleid betreffende
de farmaceutische groothandel, de
apothekentarieven, het bevorderen
van het op de markt brengen van
generieke geneesmiddelen enz.
Het beleid ten aanzien van de eigen
bijdrage voor geneesmiddelen zal per
1 januari 1985 niet worden gewijzigd.
In de binnenkort aan de Kamer te
zenden brief over de evaluatie van de
eigen bijdrage zal ik op het in 1985 in
totaal op dit punt te voeren beleid
nader ingaan. Om deze reden heb ik
op dit moment aan de desbetreffende
motie geen behoefte.
Motie nr. 71 heeft betrekking op de
uitgaven van de Ziekenfondsraad.
Mijnheer de Voorzitter! Bij het
opstellen van de begroting van deze
raad wordt al rekening gehouden met
de uitgangspunten van de bezuinigingen, die worden gehanteerd ten
aanzien van de beheerskosten
betreffende de ziekenfondsen,
inclusief de extra korting van f 10
miljoen als onderdeel van de extra
bezuiniging ad f200 miljoen. Deze
terughoudendheid in de uitgaven
geschiedt op vrijwillige basis; de
Ziekenfondswet en de AWBZ kennen
mij geen mogelijkheden toe om direct
in te grijpen in de kosten van de
Ziekenfondsraad en zijn secretariaat.
Er is bovendien nog een ander,
technisch probleem: de kosten van de
Ziekenfondsraad worden met een
verhouding van ongeveer 1: 2 betaald
uit de middelen van AWBZ en ziekenfonds. Als ik nu de rijksbijdrage aan
de AWBZ kort ten gunste van de
landelijke organisaties, dan treft dat
niet direct de financiële posities van
de Ziekenfondsraad, maar het maakt
wel een extra premieverhoging van
de AWBZ nodig. En dat kan weer niet
omdat de ruimte beperkt is. Vandaar
dat ik aanvaarding van de motie en
het amendement ontraad.
Dan heb ik nog over de moties 68,
69 en 79. Daarbij is het beleid inzake
de medische specialisten het laatste
grote onderwerp dat we vanmiddag
nog moeten bespreken. Deze zaak is
door bijna alle fracties aan de orde
gesteld. Ik moge met een algemene
beschouwing op dit punt antwoord
geven op kritische opmerkingen
daarover van de heren Borgman en
Toussaint. Ook mevrouw Terpstra en
mevrouw Van Es hebben hierover
gesproken.
Evenals verleden jaar is de doelstelling gehandhaafd dat de reële kosten
van medische specialistische hulp in
1986 niet hoger dan in 1983 mogen
zijn. Dat betekent op zich zelf een
ombuiging van de autonome volume-
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groei die in het verleden optrad. Wij
schatten deze ombuiging op 3% per
jaar, hetgeen voor de jaren 1984, 1985
en 1986 drie keer 55 miljoen bedraagt,
in totaal dus 165 miljoen. Realisering
van deze ombuiging - stabilisatie van
de uitgaven dus - vindt plaats door
middel van effectuering van de
'intentieverklaring'. In dat kader zal
gekomen moeten worden tot afspraken over het verrichtingenniveau.
Ik herhaal wat ik in antwoord op
vraag 372 heb gesteld, namelijk dat
als de reële kosten toch uitstijgen
boven het niveau van 1983, corrigerende tariefsmaatregelen zullen werden
genomen. Maar vooralsnog heb ik er
vertrouwen in dat ziekenhuisdirecties,
medische staven en financiers in staat
zullen zijn, het totale volume van de
specialistische hulp niet meer te laten
toenemen of - dat kan ook - kostbare
verrichtingen te vervangen door
goedkopere. De met de LSV afgesproken macro-taakstelling beschouw ik
als een hard financieel kader.
Ik vat het in drie woorden samen. In
feite hebben we een nullijn voor de
jaren tot en met 1986 aangegeven. Als
dat niet was gedaan, dan zouden de
kosten van specialistische hulp
trendmatig zijn blijven toenemen. Er
ontstaat dus als het ware een driehoek
die in totaal 165 miljoen betekent. Dit
bedrag moet gerealiseerd worden
door discipline binnen het ziekenhuis.en daar hoort die intentieverklaring, die overeenkomst tussen
ziekenhuizen en LSV bij.
Daarnaast - en daar gaat de
belangstelling van de kamerleden het
meest naar uit - is er het generale
akkoord, waarmee voorzien wordt in
een demping van de kosten ten
bedrage van 165 miljoen. De tragiek is
dat het wederom om 165 miljoen
gaat, zodat beide zaken moeilijk uit
elkaar te houden zijn. Dus naast de
driehoek die ik zoeven schilderde, is
er nog een driehoek waarmee de
kosten gedrukt worden. Voor de drie
jaren 1984, 1985 en 1986 is er dus
geen sprake van telkens 1,8 miljard, er
moet dus in 1986 gekomen worden
tot een bedrag van 1,8 miljard min
165 miljoen. Dat is de inzet van het
generale akkoord. Het is niet zo dat dit
bedrag van 165 miljoen zonder meer
zou worden ingezet voor de kosten
van de instroom, zoals de heer
Borgman meende.
Er is eerst afgesproken dat sowieso
'kostendemping' moet plaatsvinden. Als
dit vaststaat, mag instroom worden
gepleegd. Deze wordt afgeboekt op
de onderste 'driehoek'. Dit betekent
dan nog niet dat de ombuigingstaak-
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stelling niet wordt gehandhaafd.
Afgesproken is dat wordt bekeken,
hoeveel voor de instroom nodig is.
Het kan zijn, zo staat het ook al in de
tekst van het FOGM van vorig jaar,
dat daarvan nog in 1986 invulling
plaatsvindt. Ik heb het nu over het
bedrag dat van de tweede ombuiging
is weggelekt naar instroom. De
instroom is overigens een voortreffelijke zaak. Dan is er de complicatie van
twee maal 165 miljoen. De zaken
worden enigszins door elkaar gehaald. Hierover bestaan duidelijke
afspraken met de LSV. Er is gekozen
voor twee invalshoeken, namelijk de
tariefsverlaging en de degressiviteit.
Ik kom bij het punt van het integreren
van de kosten van hulp van medisch
specialisten. De heer Toussaint ziet dit
als een feitelijk en functioneel dienstverband. De heer Borgman ziet dit als
een voorwaarde voor verantwoorde
budgettering. De gedachte is niet
onlogisch en ook niet nieuw. Er is al
meer over deze zaak gesproken.
De integratie van ziekenhuisbudgettering en de honorering van de
medisch specialisten biedt mogelijkheden voor een registratie van verrichtingen. Daar gaat het ook om. Wij
moeten eerst de verrichtingen
registreren, willen wij de degressiviteit
kunnen volvoeren. Ik ga ervan uit dat
de bestaande afspraken in het
generaal akkoord worden nageleefd
en zo nodig worden gerealiseerd. In
dit verband merk ik aan het adres van
mevrouw Van Es op dat de tweede zin
van haar betoog, die naar mijn mening
niet juist was, juist over deze zaak
ging.
Het uitstel van enkele maanden - 12
miljoen - is niet te wijten aan de
specialisten, maar aan een contactstoornis tussen het KLOZ dat het geld
moest aannemen en de LSV die het
geld moest afstaan. De pasmunt van
de een kwam niet geheel overeen met
die van de ander. Ik ben daar toen
- zoals ook in verschillende bladen
heeft gestaan - als 'goede man'
tussen gaan staan. Er is een overeenkomst bereikt, zodat het KLOZ per 1
november de gelden voortaan
structureel aanpakt. Ik voorzie dat de
heer Dees zal vragen: Hoe doe je dat
dan met dat bedrag van 12 miljoen?
Welnu, dat bedrag wordt opnieuw ter
discussie gesteld in het overleg met
de LSV. Wij zullen opnieuw bespreken
hoe de totale taakstelling alsnog
- binnen het afgesproken tijdstraject gerealiseerd kan worden.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
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De Voorzitter: Na de pauze zijn eerst
aan de orde de stukken inzake het
F3-buisleidingproject (17738, nrs. 4 en
5). Daarna is wederom aan de orde
het deel Volksgezondheid van de
begroting van WVC, naar ik hoop en
verwacht in aanwezigheid van de
minister.
De heer Dees (VVD): Hoe laat komt
het deel Volksgezondheid aan de
orde?
De Voorzitter: Rond kwart over acht,
half negen. Misschien iets vroeger!
De vergadering wordt van 17.35 uur
tot 19.10 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van de
stukken inzake aanlanding aardgasen olieleiding F3-Eemshaven (17 738,
nrs. 4 en 5).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! U hebt ons met de agendering van dit onderwerp op dit moment
wel een forse kool gestoofd, niet
alleen mij, maar ook de heer Lankhorst.
Hij had over dit onderwerp het woord
willen voeren, maar hij heeft op dit
moment verplichtingen elders. Hij
heeft mij daarom gevraagd, mede
namens de fractie van de PPR het
woord te voeren. Ik doe dat met
genoegen.
De mogelijke aanleg van een olieen gasleiding van het F3-veld in de
Noordzee naar de Eemshaven laat
ons in zuivere vorm kiezen tussen een
optimaal financieel rendement van
het F3-project, en dus voor de NAM,
met daarbij behorend de mogelijke
aantasting van de Waddenzee door
uit de leiding gelekte olie en een iets
lager financieel rendement, waarbij
de Waddenzee onbedreigd blijft, dan
wel minder bedreigd. Ik kies nadrukkelijk voor dat laatste. Technisch
gezien, houdt dit in dat het oliegasmengsel op zee wordt gescheiden,
waarna de olie per tankschip naar de
Nieuwe Waterweg wordt gevoerd en
het gas per pijpleiding naar de vaste
wal wordt gebracht.
Over het aanlandingspunt van het
gas wil ik opmerken dat, indien
aanlanding in Noord-Holland om
financiële redenen werkelijk niet
mogelijk is, aanlanding in Noord-Groningen kan worden geaccepteerd. Het
gaat daarbij nadrukkelijk alleen om de
aanlanding van gas en niet om de
aanlanding van gas en olie.

Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur
Waddenzee

Ik verneem graag, waarom de
minister niet ook hiervoor kiest.
Immers, meerkosten zetten de
haalbaarheid van het project wel
onder druk, maar maken het niet
onmogelijk. Als de bescherming van
de Waddenzee dit geld - enige
honderden miljoenen guldens - niet
waard is, wat zou het voorkomen van
een mogelijke olieramp dan wel
mogen kosten? Waar ligt bij de
minister de grens?
In zijn brief van 26 oktober jongstleden schrijft de minister ons, de
vergunning voor de aanleg van de
leiding te willen verlenen, onder de
voorwaarde dat niet eerder met de
aanleg mag worden begonnen dan
nadat een op te stellen rampenbestrijdingsplan zal zijn goedgekeurd. Hij
voegt daaraan toe, ervan overtuigd te
zijn dat een toereikend rampenbestrijdingsplan kan worden opgesteld. Dit
optimisme is op niets gestoeld.
Ambtelijke adviezen hebben tot nu
toe het beeld opgeleverd dat er geen
rampenbestrijdingsplan kan worden
opgesteld. Dat is uiterst zorgelijk,
omdat de gevolgen van een olielekkage in de Waddenzee toch buitengewoon ernstig zijn.
Ik kan niet aan de indruk ontkomen
dat de minister deze gevolgen
bagatelliseert omdat hij het vaste
voornemen heeft, het te zijner tijd in
te dienen rampenplan hoe dan ook
goed te keuren. Essentieel is, dat de
vergunning aan de NAM voor het
leggen van de leiding eerst wordt
verleend nadat gebleken is dat een
effectief rampenplan kan worden
opgesteld. Ik heb dan ook het dringende verzoek aan de minister, de
vergunning niet eerder te verlenen
dan nadat gebleken is dat er inderdaad
een effectief rampenbestrijdingsplan
is. Ik heb die wens in een motie
verwoord.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Tommei
en Lankhorst wordt de volgende
motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat lekkage van olie uit
de leiding tussen het F3-olie- en
gasvoorkomen en de Eemshaven
ernstige gevolgen met zich brengt
voor het milieu in de Waddenzee;
van oordeel, dat niet zeker is dat een
bevredigend rampenbestrijdingsplan
kan worden opgesteld;
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Voorzitter
nodigt de regering uit, de vergunning
krachtens de Natuurbeschermingswet
voor de aardgas- en olieleiding
F3-Eemshaven niet eerder te verlenen
dan nadat een effectief rampenbestrijdingsplan zal zijn ingediend,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.

land te hebben. Op dit punt wil ik
graag de Kamer een uitspraak
voorleggen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Zijlstra
en De Boois wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,

Zij krijgt nr. 6(17 738).

gehoord de beraadslaging;

D

van mening, dat afvoer van olie en
gas via een buisleidinguit het F3-veld
door de Waddenzee ongewenst is
wegens het risico van olieverontreiniging in het Waddengebied;

De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Voor de goede orde moet
gezegd worden, dat de aanleg van
een olie- en gasleiding door de
Waddenzee door de PKB-Waddenzee
niet geheel wordt uitgesloten. Met het
gekozen tracé lijkt dit echter wel het
geval te zijn. Doordat de meerderheid
van de Kamer zich op dit punt niet
verzette, achtte de Raad van State de
aanleg van deze buisleiding volgens
het gekozen tracé gelegitimeerd.
Het verzet van mijn fractie tegen de
aanleg van deze leiding is allereerst
gebaseerd op het feit dat de aanleg
van een dergelijke leiding tijdens de
werkzaamheden ongewenste effecten
heeft voor de omgeving. Een belangrijker punt vormt echter de permanente
bedreiging voor het gehele Waddenecosysteem die een olieleiding met
zich brengt vanwege de kans op
lekkage door breuk. Vanaf het begin
zijn wij van mening geweest dat er
andere mogelijkheden zijn om olie en
gas af te voeren en dat deze afvoer
niet door de Waddenzee behoeft te
lopen. Het is waar, ook een leiding
door de Noordzee brengt risico's met
zich. Door adequaat en snel optreden
is dan echter de omvang van ongelukken te beperken.

spreekt als haar mening uit, dat
afvoer via de Noordzee met aanlanding
in Noord-Holland technisch mogelijk
is en minder milieu-risico met zich
brengt en daarom de voorkeur
verdient,
en gaat over tot de orde van dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 7(17 738).
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Misschien wil de NAM,
gesteund door de meerderheid van de
Kamer, toch vasthouden aan afvoer
door de Waddenzee. In dat geval
dient de schade van onverhoopt
plaatsvindende ongelukken zo beperkt
mogelijk te blijven. De minister heeft
in de brief van 20 oktober jongstleden
een voorzichtig standpunt ingenomen
ten aanzien van het rampenbestrijdingsprogramma en de blanco
cheque is van nadere beperkingen
voorzien.

Mijn fractie blijft van mening dat
een olieleiding door de Waddenzee
een te groot risico met zich brengt
voor een gebied dat een ongeluk, hoe
beperkt ook, niet kan incasseren. De
afvoer van olie en gas kan ook op een
andere wijze plaatsvinden, bij voorbeeld door aanlanding in Noord-Holland. Dit brengt wel relatief geringe
meerkosten met zich. De argumenten
om van deze mogelijkheid toch geen
gebruik te maken, zijn niet erg
overtuigend. Het lijkt er meer op dat
hierbij sprake is van onwil.

De aanleg van de leiding mag nu
pas beginnen als er een rampenbestrijdingsprogramma is. Welnu, die zijn er
in soorten en maten. Wij hechten aan
een exacte omschrijving van de
maatregelen om verspreiding van olie
te voorkomen en om olie op te
ruimen in de verschillende gevallen
die zich kunnen voordoen. Het zal
geen eenvoudige zaak zijn. Het is
daarom gewenst dat de commissie
Uitvoering beheersplan verontreiniging olie, kortweg CUBVO, van de
Rijkswaterstaat via onderzoek en
experimenten actief betrokken wordt
bij de voorbereiding van het rampenbestrijdingsplan.

De exploitatie van het F3-veld zou
toch al niet meer zo lonend zijn. Wij
achten de exploitatie van dit veld wel
nuttig, maar de afvoer dient daarbij
wel plaats te vinden via de Noordzee
en een aanlandingspunt in Noord-Hol-

Wij vinden tevens dat advisering
door de Waddenadviesraad nodig is.
Deze adviezen moeten, o m de
procedure niet te verlengen, binnen
één maand na indiening van het
rampenbestrijdingsplan worden
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uitgebracht. Op dit punt wil ik graag
een toezegging van de minister. Zo hij
die niet kan geven, overweeg ik in
tweede termijn hierover een motie in
te dienen.
De aansprakelijkheid voor schade is
allerminst goed geregeld. Ook de
nadere toelichting in de brief laat dat
zien. Het is een algemeen probleem.
Door vervuiling van water, bodem en
lucht kunnen velen schade ondervinden, bij voorbeeld omdat men
afhankelijk is van het produktievermogen van natuurlijke hulpbronnen. Tot
nu toe is voor degenen die van
vervuiling van het milieu schade
ondervinden, geen passende genoegdoening gevonden.
Vissers, boeren en boseigenaren
kunnen hierover steeds beter meepraten. Het wordt tijd dat dit beter
geregeld wordt. Wij zijn er voorstanders van, dat de Nederlandse Aardolie
Maatschappij in alle gevallen aangesproken kan worden voor het vergoeden van schade, ook al betreft het een
ongeluk dat door derden is veroorzaakt. De gigantische schade aan het
gehele Wadden-ecosysteem die door
olielekkage kan worden veroorzaakt,
kan niet verhaald worden op een
recreant of een visser die zo'n ongeluk
onbedoeld veroorzaakt.

D
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De regering heeft opnieuw
het voornemen de Nederlandse
Aardoliemaatschappij een vergunning
te verlenen voor de aanlanding van
aardgas en aardolie uit het F3-veld via
Warffum naar de Eemshaven. De
Waddenzee dient daartoe te worden
doorsneden. Een eerder verleende
vergunning is niet in werking getreden
door het beroep van de Vereniging tot
behoud van de Waddenzee, die doGr
de Raad van State in het gelijk is
gesteld. De vergunning voldeed niet
aan een aantal voorwaarden.
In een nieuwe conceptvergunning is
de regering tegemoet gekomen aan
die bezwaren, met aanvankelijk de
uitzondering van één zeer essentieel
punt, namelijk het beschikbaar zijn
van een rampenbestrijdingsplan. De
betreffende paragraaf in die vergunning had slechts een procedureel en
geen inhoudelijk karakter. Op 3
oktober jl. heeft over deze nieuwe
concept-vergunning een mondeling
overleg plaatsgevonden, dat was
aangevraagd door de fractie van de
Partij van de Arbeid en het CDA, met
het verzoek aan de bewindsman om
nog geen definitieve beslissing te
nemen alvorens overleg met de
Kamer had plaatsgevonden.

1820

Lansink
In dat mondeling overleg is de
bewindsman op een aantal vragen
ingegaan, maar ter zake van het
rampenbestrijdingsplan en enkele
aanverwante facetten bleef een
antwoord uit. Ik doel op het voorkomen
van breuk en lekkage, de opsporing
daarvan en op de aansprakelijkheid
voor schade. De bijzondere commissie
voor de Waddenzee, besloot vervolgens eensgezind het verslag van het
mondeling overleg op de agenda van
de Kamer te plaatsen. De bewindsman
heeft intussen de Kamer een nadere
brief gestuurd, waarin op alle aan de
orde gestelde punten nadrukkelijk
wordt ingegaan. Het algemene
oordeel van de fractie van het CDA op
die brief kan daarom positief zijn.
Van belang is echter dat de nieuwe
vergunning harde voorwaarden bevat
voor alle aspecten die bij de aanlanding
van gas en olie via de Waddenzee een
rol spelen. De regering moet leergeld
hebben betaald voor de eerder
gevolgde procedure. Hoewel een
nieuwe beroepsprocedure niet
behoeft te worden uitgesloten, is de
nieuwe concept-vergunning aanmerkelijk beter dan de vergunning die
vernietigd is. Door de brief van 26
oktober 1984 zijn een aantal punten
die door mijn fractie tijdens het
mondeling overleg aan de orde zijn
gesteld, ook duidelijker toegelicht.
De politieke beoordeling door mijn
fractie tijdens het overleg van 3
oktober was geconcentreerd op de
stelling dat tijdig, zo mogelijk voor de
vergunningverlening, een rampenbestrijdingsplan beschikbaar moest zijn.
Zo'n plan zou een ontbindende
voorwaarde moeten zijn voor de
effectieve inwerkingtreding van de
vergunning. De bewindsman is de
fractie van het CDA tegemoet gekomen
door in de vergunning de voorwaarde
op te nemen, dat allereerst uiterlijk
binnen een jaar door de Nederlandse
Aardoliemaatschappij een rampenbestrijdingsplan moet zijn ingediend.
Nog belangrijker is, dat niet met de
aanleg van de pijpleiding begonnen
mag worden alvorens goedkeuring is
verleend door de minister op dat
rampenbestrijdingsplan. Dit zou
binnen drie maanden na indiening
van het plan moeten geschieden. Dat
betekent dat een druk op het geld dat
daar in het zand is gelegd voor de
buisleiding, is weggevallen. Voorts
zullen in de aan de vergunning
verbonden voorschriften een aantal
elementen worden opgenomen
waaraan voldaan moet worden, zoals
de omschrijving van eventuele
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incidenten, de rampenbestrijdingsscenario's, de alarmeringsregelingen, de
coördinatie- en consignatieregelingen,
de inzet van menskracht en van
materieel. Dit was ook een van de
punten van kritiek van mijn fractie. Dit
zijn ook zeer belangrijke punten. Ik
vraag de minister slechts hoe de
ontbindende voorwaarde juridisch
wordt geformuleerd.
Ik kom tot de volgende conclusies.
De fractie van het CDA wijst nog eens
op het belang van de aardgas- en
oliewinning, ook in het F3-veld,
alsmede op de aanlanding in de
Eemshaven, uiteraard onder voorwaarde van een zeer zorgvuldig
beheer. Mijn fractie kan ook instemmen met de keuze van het tracé.
Hierbij zijn regionaal-economische
overwegingen zeker de moeite waard.
Deze mogen genoemd worden. Ik heb
waardering voor de nadere brief van
de minister waarin veel vraagtekens
worden weggenomen en die een
duidelijke besluitvorming mogelijk
maakt.
Mijn laatste vraag aan de minister is
echter de volgende. Ik zie graag een
beoordeling van een follow-up te
zijner tijd. Daarbij zijn twee zaken van
essentieel belang. Allereerst dient er
in de tijdspanne die nog beschikbaar
is voor de aanleg ook de CUBVO te
worden betrokken. De heer Zijlstra
sprak hierover al. Ik ondersteun zijn
vraag van harte. In de tweede plaats
is het ook van belang dat de voorlopige
Waddenadviesraad advies kan
uitbrengen. Dat mag niet vertragend
werken, maar dat behoeft ook helemaal niet. Naar mijn overtuiging kan
dat advies worden uitgebracht, een
maand nadat het plan is ingediend. Ik
vraag hierop een duidelijke toezegging
van de minister en ik ondersteun,
nogmaals, de gedachten hierover van
de heer Zijlstra.

D
De heer P. M. Blauw (VVD): Voorzitter!
De verrassende wijze waarop dit
agendapunt behandeld wordt, is er de
reden van dat ik de tekst van mijn
collega Jorritsma moet voorlezen,
want zij is uitstedig.
In het kader van de gehele werkgelegenheidsproblematiek en de
regionale economie in het noorden
van het land heeft de aanleg van deze
pijp eigenlijk te lang geduurd. Dat wij
niet tegenstaande nu hierover, naar ik
hoop, de laatste afrondende discussie
hebben, komt voort uit het feit dat er
een aantal waardevolle elementen
met betrekking tot natuurbehoud in
het afwegingsproces meegenomen
moesten worden, evenals een aantal
procedurezaken.

Waddenzee

Wij hebben bij het mondeling
overleg van 3 oktober al gezegd dat
de tracékeuze of alternatieve aanlandingsplaatsen voor ons eigenlijk
amper meer ter discussie staan. Ik
moet zeggen dat de VVD-fractie na
het mondeling overleg al redelijk
tevreden was en dat de brief van de
minister van 26 oktober jongstleden
alleen nog maar meer garanties heeft
toegevoegd.
Ik maak nog een opmerking over
het rampenbestrijdingsplan. Nu in de
vergunning wordt opgenomen dat het
bestrijdingsplan binnen een jaar na
afgifte van de vergunning ter
goedkeuring ingediend moet zijn, lijkt
de zorg van sommige fracties dat de
NAM een te groot risico loopt een
pijpleiding aan te leggen die ten slotte
niet gebruikt zal worden, niet meer
van toepassing. De VVD-fractie deelde
deze zorg overigens niet, omdat zij
ervan uitgaat dat, als men bereid is
een dergelijk risico te dragen, de
overheid een bedrijf daartegen niet
behoeft te beschermen.
Is de conclusie juist dat de minister
in overleg met de NAM tot deze
wijziging heeft besloten? Is het met
andere woorden zo, dat de NAM in
staat is binnen een jaar een rampenbestrijdingsplan, inclusief aan te
geven beschikbaar materieel, op tafel
te leggen? Overigens wil ik namens
mijn fractie benadrukken dat met de
aanleg van deze; leiding, gezien de
geweldig zware eisen - deze zijn
terecht - het risico tot het uiterste
beperkt is. Het risico is bij voorbeeld
veel kleiner dan doorbraakkansen
van onze net verzwaarde en op
deltahoogte gebrachte dijk. Gezien
het economisch belang, zijn wij bereid
dan een minimaal risico te dragen.
Onzes inziens is het belang van
natuurbehoud van de Waddenzee, nu
deze oplossing gekozen is, tot een
maximum gegarandeerd. Immers, het
te ontwikkelen en aan te schaffen
materieel in het kader van het bestrijdingsplan kan in principe ook in een
bredere context in het hele Waddenzeegebied ingezet worden.
Ik heb nog een vraag over pagina 4
van de brief, waarop de minister
aankondigt alsnog een voorschrift op
grond van de natuurbeschermingswet
in de vergunning op te nemen.
Hierdoor wordt de NAM de verplichting opgelegd alle redelijkerwijs
mogelijke maatregelen te nemen, ten
einde te voorkomen dat de staat dan
wel derden ten gevolge van het
gebruik van de vergunning schade
lijden. Is dit via de eisen, gesteld in de
vergunning, niet reeds impliciet?
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P. M. Blauw
Wordt in het vervolg op deze aankorv
diging de zin van een dergelijk
voorschrift eigenlijk niet volledig
ontkracht? Ik krijg hierover graag wat
meer duidelijkheid.
Mijn fractie hoopt en vertrouwt
erop dat de minister in de beantwoording zo complex kan zijn en de zaak
zo afdoende kan behandelen
binnen een korte tijdsspanne, dat wij
volmondig en vol vertrouwen tot de
daadwerkelijke aanleg over kunnen
gaan. De tijd is meer dan rijp. De
noodzaak is meer dan aanwezig.

•
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Dat wij hier weer over
moeten spreken, is het gevolg van
een uitspraak van de Raad van State
die de vorige vergunning te licht
bevonden heeft. De minister heeft
hier dan ook duidelijk op geantwoord
door nu de voorwaarden wel te
stellen en wel zo ingewikkeld, dat je je
haast zou afvragen of het nog wel
interessant is om het te gaan doen.
Het is namelijk een reeks voorwaarden
waar je wel ' u ' tegen moet zeggen.
Een bedrijf zou hier zo van terug
kunnen schrikken dat het zegt dat het
niet meer hoeft. Gelukkig is dit niet
het geval. Men blijkt toch door te
gaan.
Het is natuurlijk duidelijk dat wij
dan moeten bekijken waar het over
gaat.
Het gaat dan niet over de tracé-keuze,
want die was al gemaakt en daar
heeft de Raad van State geen bezwaar
tegen gemaakt. Daarop moeten wij
dan ook niet meer ingaan. Het ging
wel om de voorwaarden voor de
oliegasleiding ter zake van F3. Die zou
aanlanden in Warffum. De voorwaarden die er nu zijn, zijn heel wat beter
dan de vorige. Wij moeten dus
trachten om nu zo snel mogelijk tot
zaken te komen.
Een punt is nog wel dat geulen nog
wel eens willen wisselen wat de
diepte betreft; dat is nog wel belangrijk. Zo lang de leiding voldoende diep
onder de grond zit, wordt er weinig
pijn geleden. Als de leiding goed
wordt gelegd, dan gebeurt er niet
veel. In de Waddenzee willen de
geulen echter nog wel eens wisselen
en dan wordt een leiding wel eens
onderspoeld. Dat lijkt mij gevaarlijk.
De geul wordt wel voldoende diep
gegraven, maar de diepte kan veranderen als er wisselingen plaatshebben.
Dat kan schade opleveren. Daar moet
op gelet worden.
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De maximale hoeveelheid kan nooit
meer dan 700 m 3 zijn, omdat de
leiding dan automatisch dicht valt.
Het gaat dus om de lengte van de
pijp. Meer kan er niet uitstromen. De
ramp is dus dan ook weer niet zo
geweldig groot. Het is wel beschermd
gebied. Daarvoor moeten wij oog
hebben. Ik denk dat er ook oog voor
is. In het blad 'Profiel' - dit is het blad
van Rijkswaterstaat - staat dat er
het rijksvaartuig 'Smal Acht' er één. Ik
jongstleden, bij windkracht 8. Ik moet
zeggen dat ik er steeds meer vertrouwen in krijg. Ik neem aan dat de
minister dat blad ook kent; ook de
omschrijving die erin staat.
Dan springt er één punt duidelijk
uit. Wij hebben een aantal schepen
om rampen te bestrijden. Daarvan is
het rijksvaartuig 'Smal Acht' er één. Ik
heb begrepen dat die geen dienst ter
zake kan doen, omdat die een te grote
diepgang heeft voor de Waddenzee.
Friesland heeft gelukkig de 'Heffezand'
die een veel mindere diepgang heeft
en die is daarvoor zeer geschikt. Er
zijn ook particulieren die bestrijdingsvaartuigen hebben daarvoor, onder
andere de 'Adelaar'.
Men is dus een hele vloot aan het
opbouwen o m , voor het geval er wat
zou gebeuren, klaar te staan. Op
zichzelf heb ik er geen bezwaar tegen
dat er op dit punt wat geprivatiseerd
wordt. Wat er gebruikt wordt, moet
natuurlijk ook worden goedgekeurd
door de daarvoor aangewezen
instanties.
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! 'Vallen' die schepen ook
over de drooggevallen zandplaten
waar alle olie op ligt?
De heer Van Rossum (SGP): Je hebt
iedere keer eb en vloed. Wanneer een
zandplaat droogvalt, dan is het eb. Na
12 uur staat die weer onder water. Je
moet er dan alleen op letten dat je
vaartuigen hebt die een niet te grote
diepgang hebben. In dit verband heb
ik onder andere de Adelaar genoemd.
Die werkt vlakbij Den Helder, ook in
ondiep water.
De heer Tommei (D'66): De heer Van
Rossum weet heel goed dat, wanneer
de olie eenmaal aan het zand vastzit,
je het er niet meer zonder meer
afkrijgt. Dan kun je niet doorgaan.
De heer Van Rossum (SGP): Nee, dan
moet je op andere manieren aan het
werk. Het gaat om maximaal 700 m 3 .
Daarvan verdampt tweederde. Dat
staat ook duidelijk in de stukken. Dan
blijft er dus 200 m 3 over. Die kunnen
wij zelfs nog afschrapen van de
zandplaat.

Waddenzee

De vergadering wordt van 19.35 uur
tot 19.45 uur geschorst.

D
Minister Braks: Mijnheer de Voorzitter!
Ik ben er verheugd over dat de Kamer
de agenda zodanig heeft kunnen
inrichten dat wij vanavond over deze
zaak kunnen spreken. Ik ben de leden
er erkentelijk voor dat zij met zoveel
instemming hebben gereageerd op de
nadere informatie die met onze brief
van 26 oktober naar aanleiding van de
discussie in de commissievergadering
van 3 oktober aan de Kamer is
verstrekt. Inderdaad zijn wij hiermee
tegemoet gekomen aan de feitelijke
invulling waarom gevraagd wac. dus
niet alleen in procedurele zin, v?n het
rampenbestrijdingsplan.
Het is onmiskenbaar dat de keuze
die voor de Waddenzee is gedaan met
betrekking tot de aanleg van deze
pijpleiding omstreden is geweest. Ik
doel hiermee met name op het tracé
zelve en de aard van de pijpleiding,
namelijk gecombineerd olie/gas,
aangezien het F3-veld geen andere
produktie kent dan olie en gas te
zamen. Ik heb begrepen dat met name
de heren Tommei en Zijlstra nog
steeds bezwaren blijven koesteren
tegen deze keuze. Al dan niet in
absolute zin blijven zij verzet aantekenen door nog te willen kiezen voor
een aanlanding, althans voor het
gasgedeelte, in Noord-Holland,
eventueel bij een scheiding in zee wat
de heer Zijlstra betreft. Ik geloof dat
onze keuze weloverwogen is gedaan.
Een heroverweging van deze beslissing is daarom mijns inziens niet
meer aan de orde. Om die reden
ontraad ik aanvaarding van de motie
van de heer Zijlstra waarin daarom
wordt gevraagd.
Gelet op de procedures, samenhangend met de PKB, is het duidelijk dat
dit een gepaseerd station is in het
licht van de uitspraak van de Raad
van State waarop de heer Van
Rossum duidde. De heer Zijlstra vroeg
in het bijzonder naar de schadeclausules die zijn opgenomen in het
contract met de NAM. De schadeclausules zijn zodanig dat alle schade
waarvoor de staat aansprakelijk
gesteld kan worden, automatisch
doorgeschoven wordt naar de NAM.
Dat is ook vastgelegd. Meer in het
bijzonder wees de heer Zijlstra nog op
de schade door derden.
Hij noemde vissers en recreanten.
Welnu, de constructie van de pijpleiding is zo degelijk dat zelfs in een
situatie waarin de leiding boven het
zand ligt er van schade geen sprake
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kan zijn. Als wij echter een formulering
moeten kiezen die ook deze schade
delegeert naar de NAM, dan zouden
wij raken aan de aansprakelijkheidsregels die in strijd zijn met het rechtsstelsel zoals wij dat tot dusverre in
Nederland kennen. De grote zorgvuldigheid die wij aan de dag hebben
gelegd, onder andere met betrekking
tot het voorschrift dat de pijpleiding
ten minste 2 meter onder de laagst
gemeten diepte van de vaargeul moet
komen te liggen, maakt dat dat risico
uitermate gering is.
De heer Van Rossum heeft nog een
vraag gesteld met betrekking tot de
instabiliteit van het gebied. Dat heeft
hij niet geheel ten onrechte vermeld.
Ook bij de keuze van het tracé hebben
wij daarmee al rekening gehouden. Er
is een zodanige keuze gedaan dat wij
kunnen zeggen dat dit gebied het
meest stabiele is wat daar is aangetroffen. Verder moet de pijpleiding 2
meter onder het ooit gemeten diepste
punt van de geul liggen. Tevens is er
het voorschrift dat er jaarlijks een
controle uitgeoefend moet worden op
de bedekking van de pijpleiding.
Bij een constatering dat dit minder
dantwee meteris, moet er onmiddellijk
actie worden ondernomen om dat te
verhelpen. De voorzorgsmaatregelen
zijn van een zodanige aard dat wij dat
risico niet als bijzonder groot behoeven
aan te duiden.
De heer Blauw heeft gevraagd of de
voorwaarden in het rampenbestrijdingsplan met de NAM zijn doorgesproken. Dat is inderdaad gebeurd.
Wij zijn er zeker van dat het plan
binnen een jaar kan worden opgesteld.
Is er, als men niet binnen een jaar met
een rampenplan komt, sprake van een
ontbindende voorwaarde, vroeg de
heer Lansink nadrukkelijk. Die vraag
doet zich eigenlijk niet voor, want
zolang er geen goedgekeurd rampenbestrijdingsplan is, wordt er niet met
de uitvoering van de pijpleiding
begonnen. Een formulering voor
ontbinding is dus niet noodzakelijk.
Dit geeft ons de zekerheid dat er
een dergelijke toetsing zal plaatsvinden voordat ook maar aan een eerste
fase van verwezenlijking van het plan
wordt begonnen. Het is onze overtuiging dat er een dergelijk rampenbestrijdingsplan kan worden ontwikkeld.
Mocht dat onverhoopt niet te realiseren
zijn, dan is er slechts in indirecte zin
sprake van een ontbindende voorwaarde. De basisvoorwaarde is namelijk
dat er niet met de bouw kan worden
begonnen, voordat er een dergelijkplan is.

Braks

De heer Lansink heeft gevraagd om
de CUBVO bij de advisering te
betrekken. De taakstelling van de
CUBVO was aanvankelijk een heel
andere. Die taakstelling heeft ertoe
geleid dat dit adviesorgaan op dit
moment slapend is; het functioneert
absoluut niet. Het zou vreemd zijn
zo'n niet functionerend adviesorgaan
nu in te schakelen. De mensen die
normaal in de CUBVO functioneren
zijn bij de opstelling van het rampenplan en meer in het bijzonder bij de
advisering betrokken. Het gaat daarbij
in feite om hetzelfde als hetgeen in de
CUBVO voor andere doelstellingen
had moeten worden gerealiseerd. Het
is overbodig om dit, als hij al zou
functioneren, dubbelop te doen.
Er is gevraagd of de voorlopige
Wadden-adviesraad geen advies moet
uitbrengen. Dat zou erg oneigenlijk
zijn. Het gaat hier namelijk om een
uitvoeringskwestie. Om het verlenen
van een vergunning en de voorwaarden die wij daarvoor moeten stellen.
De adviesraad moet ons adviseren
over belangrijke wijzigingen in de
beleidsstructuur van het waddengebied. Ik ben dankbaar voor het feit dat
de Kamer gelijk met haar suggestie
heeft gezegd, dat dit binnen een
maand na het indienen van het
rampenbestrijdingsplan door de NAM
moet gebeuren. De Wadden-adviesraad kan ongevraagd een advies
uitbrengen. Laat ze dat dan binnen die
maand doen.
Wij zouden de procedures echt wel
gaan belasten als wij een gericht
advies zouden vragen op een ver
afgeleid onderdeel van het beleid.
Bovendien is het in strijd met de wens
om de adviesfuncties in onze samenleving af te slanken. Ik zal de Waddenadviesraad wijzen op de mogelijkheid
om ongevraagd advies uit te brengen.
Dat moet dan wel binnen een maand
gebeuren. Ik heb namelijk afgesproken
dat ik na drie maanden een oordeel
zou geven over de degelijkheid van
het rampenbestrijdingsplan.
De heer Blauw wijst er terecht op,
dat de schadeplicht al in het contract
is opgenomen. Wij hebben met de
nadere formulering echter de zorgplicht van de NAM ten aanzien van
eventuele schadeclaims onderstreept.
De heer Van Rossum is goed op de
hoogte van de beschikbaarheid van
boten daar. Ik dacht nog even dat hij
het Statenjacht zou willen inzetten.
Dat heeft echter niet zo'n geringe
diepgang. De situatie zal in het
omstreden gebied van zeer beperkte
aard zijn. De zorg van de rampenbestrijding moet natuurlijk ook uitgaan
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naar pijpleidingen die buiten dit
natuurgebied liggen, op grond van
algemeen-milieuhygiënische overwegingen. Het gaat hier om een zeer
beperkte hoeveelheid olie.
Via de twee afsluiters is de maximale
uitstoot van niet vergasbare olie
ongeveer 225 m3. Ik ben het niettemin
eens met de zorg die de heer Tommei
tot uitdrukking bracht, namelijk dat zij
moeilijk bereikbaar kunnen zijn. Het
verwijderen van verontreinigd zand
kan inderdaad een aantasting betekenen van het in het geding zijnde
natuurgebied. De techniek maakt op
het ogenblik echter een zeer hoge
vlucht. Ik wijs slechts op hetgeen men
op het ogenblik bij het verwerken van
oppervlaktelagen in de landbouw
presteert. Ik ben er dan ook van
overtuigd dat het mogelijk moet zijn
voor de situatie hier een techniek te
ontwikkelen die bij afwezigheid van
voldoende diepgang een oplossing
biedt. Dergelijke dingen zullen wij
bespreken bij de beoordeling van het
feitelijke rampenplan.
De heer Tommei (D'66): De minister
weet dat die techniek er op dit
moment niet is. Ik verwijs naar de
adviezen van de CUBVO.
Minister Braks: Zoals ik al zei is het
bestaan van de CUBVO op dit moment
nogal moeizaam. Ik zeg het slechts in
het licht van de grote voorzorgsmaatregelen die inmiddels zijn genomen
met betrekking tot de inrichting van
de pijpleiding en de twee afsluiters. Er
wordt voortdurend visueel en technisch gecontroleerd. Ik noem ook de
voorzorgsmaatregelen op het stuk
van de corrosiebestrijding. De kans
dat de kleine hoeveelheid op zeer
korte termijn het Waddengebied zal
bereiken is uitermate klein.
Het is waar dat die technieken nog
niet beschikbaar zijn maar naar mijn
persoonlijke overtuiging zijn zij snel te
realiseren. De bietenoogst verloopt
momenteel voorspoedig met machines die in staat zijn op zeer korte
termijn belangrijke oppervlaktelagen
te verwerken. Ik wijs ook op de
aardappelrooimachines. De experts
onder ons wijs ik op de radijsplukmachientjes, die bijna iedere korrel zand
individueel kunnen beoordelen.
Ik daag met deze uitspraken de
NAM uit daar maar eens naar te
kijken. Wij nemen uitermate geringe
risico's, die liggen in de orde van
grootte van de risico's waarvan bij de
Deltawerken wordt uitgegaan. Die
risico's kunnen wij wel nemen, in
afwachting van de ontwikkeling van
de noodzakelijke technieken.
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Voorzitter

D

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd in tweede termijn te bepalen op
twee minuten per spreker.

De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter! Als
het tracé door de Waddenzee toch
doorgaat, als gevolg van een politieke
beslissing in dit Huis, moeten wij er
opzijn minst voorzorgen dat afdoende
technieken van oliebestrijding op de
Wadden ontwikkeld worden en dat
vooral - ik herhaal het - de verontreinigingsbestrijding van de zijde van de
CUBVO alle kansen krijgt. De minister
heeft gezegd dat de CUBVO slaapt.
De waterstaatsdirecties van Friesland, Groningen en Noord-Holland
hebben de CUBVO opgericht. Dit
orgaan is, zoals staat in de Leeuwarder
Courant van 26 september 1984, nu in
de experimentele fase beland.
Rijkswaterstaat heeft gezegd: het is
nu de tijd om mens en materiaal te
beproeven in de gesimuleerde
praktijk. Dat is precies wat ik bedoelde,
toen ik het had over het betrekken van
de CUBVO bij het opstellen van
rampenbestrijdingsprogramma's.
De minister heeft enkele argumenten
naar voren gebracht, die nauwelijks
ter zake doen. Ik dien hierbij een
motie in, die tevens betrekking heeft
op het advies van de Waddenadviesraad. Wij veronderstellen dat een
gericht advies wel nuttig is en dat het
goed is, dat vast te leggen.

Daartoe wordt besloten.

D
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Dit is eigenlijk een heel
merkwaardig debat, in de eerste
plaats omdat het naar mijn stellige
overtuiging geen praktische betekenis
heeft. De Raad van State heeft
overwogen dat de vergunning zou
moeten worden geweigerd omdat er
geen rampenplan is. In de vergunning
die de minister nu wil verlenen is ook
geen rampenplan opgenomen. Er is
alleen de verplichting, een rampenplan
op te stellen. Het scenario is dus
duidelijk.
Er komt opnieuw een beroep tegen
de vergunning. De Raad van State
kijkt of een rampenplan is opgenomen
in de vergunning. Het is er niet, ergo
daar gaat de vergunning opnieuw en
het huiswerk moet opnieuw worden
overgedaan. Er treedt weer vertraging
op. Het is opnieuw een blamage. Ik
vind het vernietigen van devergunning
een blamage, zeker voor het natuurbescherm ingsbeleid.
Kortom, Voorzitter, wij komen met
het volgen van deze route absoluut
niet verder. De minister versterkt het
nog door te zeggen: er is op dit
moment geen afdoende techniek,
maar ik vertrouw erop, dat die
techniek nog wordt ontwikkeld. In dat
verband sprak hij over bietenrooimachines en dergelijke. Ik heb het gevoel
dat de minister eens moet gaan kijken
bij de Waddenzee en in die buurt niet
met de bietenrooimachine moet
rijden.
Voorzitter! Ik denk dat de minister
op een heilloze weg is. Ik zou het op
prijs stellen, als hij wilde aangeven
waarom die vergunning juist nu
verleend moet worden - hij heeft
overigens niet op de motie gereageerd - met als voorwaarde dat er
binnen een jaar een rampenbestrijdingsplan moet komen, en waarom
hij niet kiest voor de vergunningverlening op het moment dat er een
rampenbestrijdingsplan is. Op dat
moment zou, als er een goed rampenbestrijdingsplan is - maar ik denk dat
dat niet te maken is - het bezwaar van
de Raad van State vervallen en is de
kans dat het project uiteindelijk
gerealiseerd wordt veel groter. Het
zou logisch zijn, als de minister die
route koos. Wil hij daarop uitvoerig
ingaan?
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Motie
De Voorzitter: Door de leden Zijlstra,
De Boois, Lansink en P. M. Blauw
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat een zorgvuldige
voorbereiding van het rampbestrijdingsplan nodig is;
spreekt als haar mening uit, dat de
Commissie Uitvoering Beheersplan
Verontreiniging Olie van Rijkswaterstaat daarbij actief betrokken dient te
zijn, onder andere door experimenten
met oliebestrijdingstechnieken op het
wad;
dat de Waddenadviesraad binnen één
maand na de indiening over het plan
dient te adviseren voor het goedgekeurd wordt,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 8(17 738).
De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter! De
minister heeft gezegd: de pijpleiding
ligt minstens twee meter onder het
zand. Hij heeft ook gezegd: de

Waddenzee

pijpleiding kan, hoewel het risico klein
is, gaan drijven. Als de pijpleiding
gaat drijven of een halve meter onder
het grondoppervlak ligt en een
recreant of een visser ermee in
aanvaring komt, wie is dan aansprakelijk, de NAM?

D
De heer Lansink (CDA): Voorzitter! Ik
ben de minister erkentelijk voor zijn
antwoord betreffende de ontbindende
voorwaarde. Door de brief en dit
antwoord ben ik gerustgesteld. Geen
aanleg zal plaatsvinden, begrijp ik,
voordat er een goedgekeurd plan is. Ik
stem daarmee in.
Ik ben teleurgesteld over zijn
antwoord inzake de CUBVO en de
Waddenadviesraad. Ik had een
royalere toezegging verwacht. Zijn
antwoord was mij te afhoudend.
Vandaar, dat ik graag mijn handtekening heb gezet onder de motie, die
collega Zijlstra ter zake heeft ingediend. Het plan kan toch, zodra het er
is, onmiddellijk worden doorgezonden
naar de Waddenadviesraad? Er
behoeft helemaal geen adviesaanvraag bij. Het kan direct worden
toegezonden met de vraag om er
binnen een maand op te reageren.
Tot de heer Tommei zou ik willen
zeggen, dat er een bestrijdingsplan is
in het kader van de nieuwe conceptvergunning. Men kan erover twisten
of het voldoende is, maar er is een
plan, zulks in tegenstelling tot de
vorige keer.
De heer Tommei (D'66): Dat is niet
ju ; st en dat heeft de minister ook
duidelijk uiteengezet. Er is slechts de
eis, dat er binnen het jaar een plan
komt. Dat is wat anders.
De heer Lansink (CDA): Wij hebben
erover gediscussieerd. In de conceptvergunning was er een paragraaf
over de rampenbestrijding - laat ik
het dan zó zeggen - en ik heb ook zelf
gezegd, dat dit procedureel en niet
inhoudelijk van karakter is. Overigens
moet ik er toch op wijzen dat, als er
wèl een volledig plan zou zijn, dan
ook niet uitgesloten zou zijn dat er
niet nog weer een beroep zou worden
ingediend.
Voor mijn fractie is van essentieel
belang, óók met het oog op het
regionaal sociaal-economisch beleid,
dat die olie en dat gas worden
gewonnen en worden verwerkt in de
Eemshaven. Ik heb me laten voorlichten over de wijze, waarop dit zal
gebeuren en ik heb er vol vertrouwen
in dat dit goed zal worden gedaan. Ik
blijf daarom met de heer Tommei van
mening verschillen, waar het om het
tracé en andere aspecten gaat.

1824

D
De heer P. M. Blauw (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn beantwoording. Hij heeft aangegeven dat een heroverweging van het
tracé niet meer aan de orde is. Dat
doet ons bijzonder goed. Factoren als
werkgelegenheid en regionale
component zijn van zodanige betekenis dat wij de mogelijke geringe
risico's moeten aanvaarden. Dat
neemt niet weg dat ik om de redenen,
die de heer Lansink heeft aangegeven,
mijn steun heb gegeven aan de
ingediende motie-Zijlstra, al was het
maar om over enkele maanden te
constateren dat het totale F3-project
kamerbreed wordt ondersteund.

D

daarop gericht was, door mij werd
afgewezen. Ik doe dit dan maar nu.
De heer Tommei (D'66): Als de
minister dat zegt, geeft hij er blijk van
dat hij de motie helemaal niet goed
heeft gelezen. Ik heb helemaal niet
gevraagd om een heroverweging.
Heeft de minister mijn motie wel voor
zich.
Minister Braks: U heeft gelijk, ik heb
meer gereageerd op uw betoog dan
op de motie. Desalniettemin biedt
uitstel van het verlenen van de
vergunning ruimte voor een heroverweging. Daarmee kom ik meteen op
de vraag, waarom de vergunning nu
verleend moet worden. Wel, omdat
de NAM nu zo langzamerhand eens
moet weten, waar zij aan toe is,
omdat ontwikkelingen in dit gebied
nu eindelijk eens duidelijk moeten
worden en omdat ik ervan overtuigd
ben dat we inmiddels zulke vergaande
voorzorgsmaatregelen genomen
hebben ten aanzien van de te nemen
risico's in het Waddenzeegebied, dat
het verantwoord is.
De heer Tommei sprak mij aan op
de risico's in het Waddengebied,
omdat dat een beschermd natuurgebied is. De risico's waarvan de heer
Van Rossum sprak, de risico's voor de
Noordzee, voor het gebied buiten de
Waddenzee, wil ik verder onbesproken
laten. Het lijkt me dat de CUBVO
daarbij een taak heeft. Maar ik vind in
ieder geval dat de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen voor het gedeelte
van de pijpleiding dat door natuurbeschermingsgebieden loopt, al dan niet
door privégebieden, zo goed zijn dat
er nu geen aanleiding tot verder
uitstel is. Dat is de belangrijkste reden
waarom ik de Kamer aanvaarding van
de motie van de leden Tommei en
Lankhorst blijf ontraden.

De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de minister voor
diens antwoorden. Echter, wat hij
over de CUBVO heeft gezegd, komt bij
mij wat wonderlijk over. Uit een
artikel blijkt dat de CUBVO de ernst van
de soorten olievervuiling onderzoekt,
nagaat wanneer zij moeten worden
aangepakt en bekijkt of de bestrijdingsmiddelen niet erger zijn dan de kwaal.
Ze zijn dus met alle aspecten bezig en
.... men kan dus niet zeggen dat de
CUBVO slaapt. Ik denk toch dat er
ergens .... een 'missing link' zit tussen
het Ministerie van Landbouw en dat
van Verkeer en Waterstaat.
Terecht wordt er hier uitvoerig
gesproken over de olieverontreiniging,
die kèn ontstaan als er een calamiteit
met de pijp plaatsvindt. In artikelen
wordt er echter op gewezen dat er
ook buiten de Waddenzee nogal wat
rampen kunnen gebeuren en gebeurd
zijn, die veel grotere schade hebben
veroorzaakt of kunnen veroorzaken
doordat olie de Waddenzee instroomt.
Wij moeten nu niet het ene doen en
De heer Tommei (D'66): De minister is
het andere nalaten. Bij de rampenbenu wel volstrekt duidelijk; de aap
strijding moet men óók kunnen
komt uit de mouw. De NAM moet
optreden als er een tanker vergaat
duidelijkheid krijgen, daarom moet de
voor de kust. Ik denk dat het risico van
vergunning nu verstrekt worden. Het
een breuk van de pijp minder groot is
hele rampenbestrijdingsplan is dus
dan dat van ongelukken met tankers
een wassen neus, het wordt in ieder
op de Noordzee. Ook de olie, die
geval goedgekeurd, al staat er niets
vrijkomt bij de laatste ongelukken,
in! Dat is hiermee wel heel duidelijk
moeten wij kunnen bestrijden.
geworden.

D

Minister Braks: Mijnheer de Voorzitter!
Inderdaad ben ik niet ingegaan op de
motie van de heren Tommei en
Lansink. Echter, ik dacht voldoende
duidelijk te hebben gemaakt dat een
heroverweging niet in het voornemen
van de regering lag, zodat wel
duidelijk was dat een motie, die

Minister Braks: Ik denk dat er, ook al
zou ik het plan op goede gronden
goedkeuren, altijd wel kritiek op zal
komen en dat dit argument altijd wel
opgeld zal doen. Daarom neem ik er
nu al afstand van en ik zal mijn
beslissing inzake het rampenbestrijdingsplan in ieder geval tegenover de
Kamer verantwoorden, opdat ik dan
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weet, hoe de meerderheid daarover
zal oordelen.
Wat de procedure bij de Raad van
State betreft voorspelt de heer
Tommei mij nogal wat onheil: Naar
mijn mening heeft hij het advies van
de Raad van State niet goed gelezen.
De raad heeft een negatief advies
uitgebracht omdat niet gebleken was
dat er in geval van een calamiteit een
rampenplan voorhanden zou zijn. We
hadden inderdaad slechts procedurele
voorwaarden aangegeven. Er moet
dus bij het gebruik nemen van de
pijpleiding een rampenplan zijn, dat is
de kern van het advies van de Raad
van State.
Op basis van de aperte mededelingen in mijn brief en van de voorwaarden die ik aan ingebruikneming heb
gesteld, wordt mijns inziens aan het
verlangen van de Raad van State
voldaan. Ik heb dus geen reden om
bang te zijn voor het risico dat de heer
Tommei schildert. Ik ben het in dit
opzicht geheel eens met de heer
Lansink.
Verder heb ik nog enkele voorbeelden genoemd. Het is zeker niet de
bedoeling, de genoemde instrumenten
te gebruiken, ik heb slechts op de
technische ontwikkelingen willen
wijzen die ik nog steeds verbazingwekkend vind.
De heer Zijlstra (PvdA): Er is in 1983
een rapport van ir. Bergman verschenen. Ook in dat jaar verscheen een
studie van het RIN. Rijkswaterstaat
concludeert op basis van die studies
dat de olie die op platen en kwelders
in het Waddengebied terechtkomt, er
vrijwel zeker niet meer uit verdwijnt,
ondanks alle 'radijsjesmachines' van
de minister.
Minister Braks: Vanwege de geringe
hoeveelheid olie waarom het zou
gaan, heb ik mij veroorloofd, dit mede
op grond van mijn eigen ervaring wat
anders te bezien. Ik hoop en verwacht
dat men op grond van ervaringen
elders tot andere conclusies kan
komen. Nogmaals, in een voorkomend
geval gaat het gelukkig om zeer
geringe hoeveelheden, vanwege de
voorzorgsmaatregelen die genomen
zijn. Dat mag niet vergeten worden.
De heer Zijlstra (PvdA): Ook dit mag
niet onweersproken blijven. Het gaat
om 600 m 3 olie. Twee derde daarvan
zou verdampen. In dezelfde studie
wordt vermeld dat de olie onder grote
druk in het water terecht zal komen en
zich zal vermengen tot een soort
'mousse' - geen mousse au chocolat,
maar een mousse au pétrol - met alle
effecten die ik zojuist heb aangegeven.
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Braks
Minister Braks: De omvang van de
olie die onder grote druk in het water
komt, zal veel geringer - zijn dan de
600 m 3 die de heer Zijlstra noemt. Het
gaat hoogstens o m een restant van
200 m 3 . Na een breuk zal de spanning
door het functioneren van de afsluiters
zeer snel teruglopen. De zeer grote
druk zal dan zijn verdwenen. Als het
een permanent proces was bij een
niet van afsluiters voorziene pijpleiding, zou de heer Zijlstra gelijk
kunnen hebben.
De heer Zijlstra (PvdA): In 1980
gebeurde er een ongeluk bij Thistle in
de Noordzee met dezelfde afsluiters
als die de minister nu voorziet. De
lozing van olie was drie tot vier keer
zo groot als op grond van theoretische
overwegingen mocht worden verondersteld.
Minister Braks: Deze zekerheid kan ik
op dit moment niet geven. Wij zullen
het rampenplan en de constructie van
de pijpleiding - op grond van de
overige voorwaarden die hieraan
gesteld zijn - zodanig beoordelen, dat
wij de grootst mogelijke zekerheid
krijgen dat deze verwachting wel
wordt ingevuld.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom bij
het verzoek van de heer Zijlstra,
gesteund door de heer Lansink, met
betrekking tot de inschakeling van de
CUBVO en de voorlopige waddenadviesraad. Mijn zorg betreft voordurend
vertraging die zal optreden. De
CUBVO heeft een zeer brede taakstelling. Ik denk hierbij vooral aan
situaties die zich voordoen buiten het
waddengebied dat wij nu bespreken.
Ik wil eens bezien of ik inderdaad
verkeerd ben ingelicht, zoals de heer
Van Rossum suggereerde. Als de
Kamer meent de motie van de heer
Zijlstra - ondersteund door de heer
Lansink - te moeten aanvaarden, zal
ik mij daartegen niet verzetten.
Met betrekking tot een eventuele
adviesaanvrage zal ik echter zodanige
voorwaarden aan de tijd stellen, dat
er op zich zelf geen vertraging behoeft
op te treden.
Men heeft de vraag gesteld wie
aansprakelijk is als een visser schade
heeft geleden, doordat de dekkingslaag tot een halve meter is gereduceerd. Hier kan de situatie ontstaan
dat de NAM aansprakelijk wordt
gesteld. Er kan sprake zijn van het
onzorgvuldig nakomen van de
voorwaarden. Immers, de dekkingslaag moet twee meter zijn. Als
nalatigheid van de zijde van de NAM
wordt geconstateerd met betrekking
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tot de gestelde voorwaarden, kan de
NAM aansprakelijk worden gesteld.
De kansen zijn gering dat zulke
situaties ontstaan. Ik heb al gewezen
op de gebruikelijke gang van zaken in
Nederland.
Ik ben bijzonder verheugd over de
opstelling van de heer Lansink, die
daarin wordt gesteund door de heer
Blauw, onder andere met betrekking
tot de noodzaak om voortvarend te
werken voor deze regio. Wij mogen
dat belang zeker niet uit het oog
verliezen. Ik ben van mening dat ik
zorgvuldigheid in acht heb genomen.
Met betrekking tot de wens van de
heer Lansink om toch tot advisering
over te gaan, laat ik het oordeel aan
de Kamer over.
Ik hoop hiermee naar tevredenheid
te hebben geantwoord.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande
dinsdag over de moties te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van hoofdstuk XVI
(Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)
van de rijksbegroting voor 1985, voor
wat betreft het deel Volksgezondheid
(18600-XVI)
en van de daarbij voorgestelde
moties.
De algemene beraadslaging wordt
hervat.
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De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil even kort op
enkele punten terugkomen. In de
eerste plaats betreft dit het uitstel van
de stelselherziening. De staatssecretaris heeft al eerder uit mijn betoog
kunnen opmaken dat ik met dat uitstel
niet erg ongelukkig ben. Aan wat in
het regeerakkoord is geregeld ten
aanzien van onder en boven de
streep, heb ik als lid van de oppositie
geen boodschap. Naar mijn gevoel is
het, zelfs binnen het denkkader van
het regeerakkoord, volstrekt onzinning
om op het moment dat de verschuiving
van collectieve naar particuliere
lastendruk zou zijn gerealiseerd, in te
gaan op de suggestie van de heer
Dees. Hij suggereerde namelijk dat
het gat dat zou kunnen ontstaan door
de invoering uit te stellen van het
nieuwe stelsel zoals de staatssecretaris
zich dat voorstelt, op de een of andere
manier moet worden gecompenseerd.

Waddenzee
Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur

Hij stelde dat er dan een gebrek aan
ombuigingen zou zijn. Er is in dit
geval echter geen sprake van ombuigingen. Daarover zijn de heer Dees en
ik het eens. Omdat er geen sprake is
van ombuigingen, zou dat al een
reden moeten zijn om te zeggen dat
het onzinnig is, dit in te halen. Op
zichzelf maakt het geen donder uit of
de datum van invoering 1 januari, 1
oktober of wat dan ook is.
De heer Dees (VVD): Er is wel sprake
van ombuigingen. Er vindt een
verschuiving plaats van de collectieve
lastendruk naar de particuliere
lastendruk.
De heer Wöltgens (PvdA): Ja, maar
dat noem ik geen ombuigingen. Ik
heb van u begrepen dat u dat ook
geen ombuiging noemt. Ik vond dat
heel sympathiek van u.
De heer Dees (VVD): Er is hierbij geen
sprake van bezuinigingen op de
begroting of op de kosten van de
gezondheidszorg. Dit vormt wel een
onderdeel van de ombuigingsoperatie
of herverkavelingsoperatie in de
kosten van de gezondheidszorg.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik ben daar heel simpel
in. Ombuigingen in de volksgezondheid houden bij mijn weten in dat er
voor volksgezondheid minder wordt
uitgegeven. Dat gebeurt niet door
deze verschuivingsoperatie. Er is dus,
nogmaals, geen sprake van een
ombuigingsoperatie. Als het doel is
de collectieve lastendruk in 1986 op
een bepaald niveau te brengen, dan
doet het er niets toe of de datum van
ingang 1 januari 1985, 1 oktober 1985
of 1 januari 1986 is. De heer Dees kan
dat van mij aannemen. Er is dus geen
enkele reden om naar extra compensatie te zoeken in de vorm van extra
ombuigingen.
Ik ben vreselijk geschrokken van de
suggestie van de staatssecretaris. Hij
heeft gezegd dat als er een gat valt,
hij wel eens zou kunnen denken aan
de heilloze plannen die de heren Dees
en Lansink enige tijd geleden gelanceerd hebben. Bovendien zou dat gat
nog groter kunnen worden als de heer
Borgman zijn zin moet krijgen ten
aanzien van de gezinszorg.
Staatssecretaris Van der Reijden:
Voorzitter! Als de heer Wöltgens
citeert, dan gebruikt hij ten minste
één woord te veel.
De heer Wöltgens (PvdA): Het woord
heilloos is inderdaad van mij. Sterker
nog: de fractie van de VVD heeft dit
ook gebruikt. Men kan zich vast nog
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wel herinneren, dat toen het plan via
de Telegraaf naar buiten lekte, de
fractie van de VVD de telex moest
gebruiken en alle andere snelle
instrumenten om duidelijk te maken
dat zij met dergelijke heilloze plannen
niets te maken wilde hebben. Ik ben
daar zeer dankbaar voor! Ik vind het
goed van de VVD.
Het is wel jammer voor de heer
Dees omdat hij nogal wat energie in
dat plan gestopt had. Dat de fractie
van de VVD dit plan heeft afgewezen,
houdt in dat er een meerderheid in
deze Kamer is die niets voor dat plan
voelt. Bij het bedenken van alle
mogelijke alternatieven ter dekking
van het 'gat' moet de staatssecretaris
niet voortgaan op deze naar mijn
mening en naar die van de heer
Nijpels heilloze weg.
Theoretisch vormt dit plan misschien
een alternatief, maar politiek gezien is
dat alternatief volstrekt onhaalbaar.
Bovendien is het volstrekt idioot:
enerzijds help je de gezinszorg met
145 min., anderzijds laat je ongeveer
dezelfde groep mensen opdraaien
voor de kosten van een deel van de
volksgezondheid via een eigen
bijdrage. Je kunt dan net zo goed
meteen een eigen bijdrage of een
hogere eigen bijdrage vragen voor de
gezinszorg. Er is dan in ieder geval
een directe relatie.
Niet dat ik daar voor ben. Ook dat is
onzinnig. Nogmaals, dan vind ik dat
men eerder kan denken aan de
voorstellen die de staatssecretaris ons
nu voorlegt. In die voorstellen is
duidelijk sprake van een verschuiving
van de tweede lijn naar de eerste lijn.
Dat gebeurt dan grensoverschrijdend,
althans zolang, om het zo maar te
noemen, de zaken niet verhuisd zijn.
Eerlijk gezegd komen die voorstellen
dan nog veel sympathieker over. Ik
hoop dan ook dat de heer Borgman
heel nadrukkelijk afstand neemt van al
die mogelijke alternatieven die de
regering zou kunnen overwegen om
die f 145 miljoen korting ongedaan te
maken.
De heer Borgman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Sinds het lid Dolman niet
langer functioneert als dé financiële
woordvoerder van de fractie van de
PvdA, is dat de heer Wöltgens. Ik wil
hem de volgende vraag voorleggen.
Betekent dit betoog nu dat hij de
motie, waarin wordt gevraagd om
naar alternatieven te zoeken voor die
korting van f 145 miljoen op de
gezinszorg, niet juist vindt? Die
korting gaat nu niet door. Wij hebben
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gevraagd om naar alternatieven te
zoeken en de korting niet automatisch
door te schuiven naar de tweede lijn.
Vindt de heer Wöltgens dat die motie
niet juist is?
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik vind altijd dat de
regering alle mogelijke alternatieven
moet bedenken voordat zij een
bepaalde ombuiging voorstelt. Dat is
altijd nodig. Uiteraard gaat het altijd
om een afweging. Men moet zich
afvragen of het nadeel van ergens iets
weghalen opweegt tegen het voordeel
dat men ergens anders kan behalen.
Dat is dus een soort kosten-baten-afweging. In zoverre kan ik met de
motie van de heer Borgman meegaan.
Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen
dat met de motie een open deur
wordt ingetrapt.
Van de tienduizenden alternatieven
die denkbaar zijn, noemt de staatssecretaris het volgende. Allereerst
noemt hij de mogelijkheid om het
geld bij de intramurale zorg weg te
halen. Oké, daarover is discussie
mogelijk. De staatsecretaris stelt dit
voor. Wij hebben hiervan gezegd dat
deze oplossing denkbaar is.
De tweede mogelijkheid die door de
staatssecretaris is genoemd, is de
suggestie van de heren Dees en
Lansink nog eens een keer in overweging te nemen. Hij zit namelijk met
twee gaatjes: het gat van die f 145
miljoen en het gat van de te late
invoering van de stelselherziening.
Daarbij wordt dan gedacht aan de
eigen bijdrage. Dat is natuurlijk echt
desastreus. Dat heb ik ook duidelijk
gemaakt. Ik hoop dat de heer Borgman,
nu hij toch voor de interruptiemicrofoon staat, van de gelegenheid
gebruik wil maken om te zeggen dat
hij zo iets absoluut niet wil.
De heer Borgman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Het is natuurlijk voor mij
ook leuk om eens een keer met een
macro-econoom te mogen discussiëren. Vandaar die opening. Wat denkt
de heer Wöltgens bij voorbeeld van
een pondspondsgewijze verdeling
van die f 145 miljoen over het gehele
Departement van WVC? Dat zou men
alleen al kunnen doen om eens het
automatisme te doorbreken dat, als er
eens een echte ombuiging bij volksgezondheid nodig is, de besparing altijd
uit de tweede lijn moet komen, dus
ook uit de intramurale sector.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Toen u nog financieel
woordvoerder van de fractie van de
PvdA was, diende de fractie van de
VVD zeer regelmatig tegenbegrotingen

Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur

in. De heer Van Aardenne excelleerde
daarin. Hij heeft daaraan ook zijn
gehele carrière te danken. Die tegenbegrotingen behelsden echter heel
simpele voorstellen. Eén van de
meest gekke voorstellen was: 1 %
korten op alle overheidsuitgaven. Ja,
maar op die manier kunnen wij
natuurlijk allemaal ombuigen. Dit zijn
echt van die methodes die een
politicus niet voor zijn rekening zou
moeten nemen. Zo iets is absoluut
idioot. Men moet prioriteiten stellen.
Het beheersen van de overheidsuitgaven betekent prioriteiten stellen.
Overal 1 % weghalen is natuurlijk een
a-politieke manier van optreden en
zo'n voorstel slaat natuurlijk helemaal
nergens op.
Misschien wil de heer Borgman nu
ook zo'n suggestie doen: 1 % van de
gehele WVC-begroting afdoen.
Sprekend als iemand die zich zo nu en
dan ook met financiën bezighoudt,
moet ik zo iets toch afwijzen. Waarom
dan niet denken aan 2%, 3% of
misschien wel aan 5% korting? Dan
hebben wij meteen het gehele
financieringstekort teruggebracht.
De heer Borgman (CDA): Het alternatief
is dus dat die ombuiging van f145
miljoen er moet komen en dan maar
moet plaatsvinden bij de intramurale
sector.
De heer Wöltgens (PvdA): En u wilt
de ombuiging doen plaatsvinden bij
alle andere sectoren, bij voorbeeld bij
dagverblijven voor ouderen, voor
gehandicapten enzovoorts. Dat stelt u
hier eigenlijk voor. Dat is natuurlijk te
gek om los te lopen gelet op de
verhoudingen die er bij de prioriteiten
binnen de begroting van WVC dienen
te gelden.
De heer Borgman (CDA): Ik kom
hierop in tweede termijn terug.
De heer Wöltgens (PvdA): Ja, mijnheer
de Voorzitter, ik begrijp dat de heer
Borgman op die manier de tijd heeft
om na te denken.
De heer Borgman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Dat is nu flauw. Ik was net
op dreef. Ik heb een aantal ideeën. Ik
zie echter ook dat u bedenkelijk kijkt.
Dat was de reden om te zeggen dat ik
in tweede termijn op dit onderwerp
terug zou komen. Er zijn namelijk nog
andere alternatieven, mijnheer
Wöltgens.
De heer Wöltgens (PvdA): Maar als ik
nu naar de voorzitter kijk, moet ik
eerlijkheidshalve zeggen dat ik hem
wel eens bedenkelijker heb zien
kijken. Maar goed, ik gun de heer
Borgman graag even rust.
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De heer Dees (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Wöltgens deed zo
laatdunkend over plannen van de
heer Lansink en mij. Ik wijs er even
op, dat de ideeën die ten grondslag
lagen aan die plannen, steeds meer in
rapporten van gezondheidszorgeconomen - een gezondheidszorgeconoom
is wat anders dan een financieel
specialist - terugvindt. Bovendien wil
ik de heer Wöltgens herinneren aan
de passage die in het rapport-Van
Kemenade staat over de tandheelkunde en de fysiotherapie.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Als de heer Dees hier
aanbiedt om het rapport-Van Kemenade uit te voeren, dan zal ik proberen
mijn fractie ervan te overtuigen dat
wij dat te zamen moeten doen. Ik ben
er heilig van overtuigd dat dit van de
VVD wat meer bekeringsdriften zal
vergen dan van mijn fractie.
De heer Dees (VVD): U neemt nu
afstand van dat rapport. Zo bont als u
het echter in het rapport over de
tandheelkunde en de fysiotherapie
hebt gemaakt, zo bont zult u een en
ander in de plannen van de heer
Lansink en mij niet aantreffen.
De heer Wöltgens (CDA): Neen, dat is
wat anders. Dat is een gigantische
verschuivingstruc, waarbij de lasten
verschoven worden en waar op de
kosten voor volksgezondheid geen
cent bezuinigd wordt. De kosten die
tot nu toe statistisch gezien onder de
collectieve uitgaven vallen worden
verschoven naarde particuliere
verzekeringen.

enerzijds ontraadt en dat hij deze
anderzijds uitvoert. Het is in deze
Kamer een prettige ervaring, mee te
maken dat ontraden moties worden
uitgevoerd en aangenomen moties
- ik wees op de motie-Lansink - vaak
helemaal niet worden uitgevoerd. Als
oppositie kun je soms dan ook
werkelijk enige vreugde beleven.
De staatssecretaris voert de motie
uit door feitelijk een gedifferentieerde
korting toe te passen op de verschillende sectoren van de intramurale
zorg, zij het dat hij dit niet via het
budget verwezenlijkt doch via potjes
uit het FOG. Ik heb het bedrag van f30
min. niet zo snel kunnen vinden. Ik
ben hem dus zeer dankbaar. Voorts
ben ik dankbaar dat de problemen
met de zwakzinnigenzorg die de
staatssecretaris in duidelijke bewoordingen heeft geschilderd, hierdoor
kunnen worden opgelost.
Het bekeringsproces van de staatssecretaris moet een betrekkelijk korte
termijn hebben omvat. Hetgeen hij
hier vertelde, had natuurlijk zeker
weerslag kunnen vinden in het FOG.
Het is fijn dat dit gebeurd is en men
kan niemand daar hoog genoeg voor
prijzen. Hij heeft tijdig ingezien dat hij
dat plankje heeft misgeslagen met zijn
pondspondsgewijze budgetkortingen.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
vrees dat u mij dan niet goed hebt
begrepen.
De heer Wöltgens: Dat zou kunnen.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
zal de zaak in tweede termijn nog
eens uitleggen.

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Als ik een persoonlijke
keuze zou moeten maken tussen het
creëren van een standaardpakket en
de keuze van de heren Lansink en
Dees, welke keuze gelukkig niet werd
gevolgd door de eigen fracties, dan
kies ik liever voor het standaardpakket
dan voor de onrechtvaardige lastenverschuiving die de heren Lansink en
Dees hebben voorgesteld.
Over de budgetkortingen wil ik het
volgende opmerken. Ik ben de
staatssecretaris dankbaar voor zijn
mededeling dat hij onze motie

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Niettemin komen wij
langs een omweg, te weten het
bedrag van f30 min., op hetzelfde
vliegveld aan. Dit bedoelde ik toen ik
sprak over de uitvoering van de
motie.
Erg belangrijk is echter dat de
staatssecretaris ons tijdig meldt hoe
het hier aangekondigde overleg
afloopt. Dat dient zó tijdig gemeld te
worden, dat wij als Kamer kunnen
ingrijpen op hetgeen er in 1985 zal
gebeuren. Een ander belangrijk punt
is het volgende. In onze motie ging
het niet alleen om inrichtingen voor
zwakzinnigenzorg, maar ook om
verpleegtehuizen en andere sectoren
die ook genoemd worden, waarbij
een herverkaveling plaatsvindt. Ik
kom dan in de problemen.
Als ik bezie wat de budgetkorting bij
voorbeeld betekent voor de verpleegtehuizen, dan is 2% f47 min. De helft
daarvan is 1 % . Ik weet het eigenlijk
niet precies meer, maar een en ander
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De heer Dees (VVD): Daar is geen
sprake van. In de voorstellen van de
heer Lansink en ondergetekende
bleven de tandheelkunde, de fysiotherapie en ook andere vormen binnen
een traject van een verplichte verzekering, zij het dat deze verzekering een
wat ander karakter had dan de
traditionele ziekenfondsverzekering.

is na te gaan. Daarvoor hebben wij
immers onze mensen. Als wij een en
ander echter bij elkaar optellen, dan
komen wij op een bedrag uit dat
hoger is dan f 3 0 min. Dit bedrag is
meer dan de inhoud van het produktiepotje. Dit betekent dat er voor
algemene ziekenhuizen en alle andere
instellingen totaal niets meer overblijft.
Ik gun het de staatssecretaris dat hij
hierbij een succes behaalt.
Ik kan mij echter niet voorstellen dat
hij de inhoud van het produktiepotje
kan verhogen. Ik ontvang dan ook
graag van hem de toezegging dat hij
zal proberen de verschillende instellingen, waarover wij hebben gesproken
en die zo verpleegintensief zijn, gelijk
te behandelen. In alle gevallen dient
ervoor gezorgd te worden dat de
extra korting van 1 % de facto in 1985
niet zal worden doorgevoerd. Voorts
dient de staatssecretaris de Kamer
tijdig te berichten, zodat de Kamer
haar invloed kan uitoefenen op
hetgeen er in 1985 zal gebeuren.
Over de werkgelegenheid wil ik het
volgende zeggen. De staatssecretaris
wil, als ik hem goed heb begrepen,
weliswaar in het kader van de vriendelijke onderhandelingen en van de
mogelijkheid om door vriendelijkheid
wat binnen te halen uit het gehele
veld, niet onmiddellijk met richtlijnen
komen ter wille van het bezetten van
plaatsen waar dat mogelijk is.
Omgekeerd heb ik begrepen dat hij
het niet zo vreselijk erg zou vinden,
als die instellingen zouden weten dat
de Kamer vindt dat zo'n aanwijzing
uiteindelijk wel eens zou moeten
kunnen plaatsvinden. Ik nodig
mevrouw Cornelissen die nog de kans
heeft het spreekgestoelte te bestijgen,
dan ook uit heel uitdrukkelijk haar
steun toe te zeggen voor de motie die
wij hebben ingediend en waarin de
staatssecretaris wordt uitgenodigd
om zo'n aanwijzing in het uiterste
geval toe te passen voor het tot stand
komen van de COTG-richtlijn die tot
herbezetting leidt.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Op deze vriendelijke
uitnodiging van de heer Wöltgens wil
ik graag onmiddellijk ingaan. Hij heeft
duidelijk kunnen horen dat ik bij
interruptie aan de staatssecretaris heb
medegedeeld, dat ik een voorkeur heb
voor goed overleg, dat hij voornemens
is te gaan voeren zowel met de NZR
als met het COTG. Ik heb daar een
voorkeur voor boven een aanwijzing.
Ik zie een aanwijzing als uiterste
maatregel.
De heer Wöltgens (PvdA): Dat is
prima. Dan veranderen wij de motie
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Wöltgens
misschien een beetje. Eén ding is
echter zeker. De staatssecretaris heeft
in zijn eigen werkveld de uitdrukkelijke
ervaring dat, als er een dreiging op de
achtergrond staat van wettelijke
ingrepen, dit soms tot een gigantische
vriendelijkheid leidt aan de andere
kant van de onderhandelingstafel.
Neem het voorbeeld van de KLOZ,
de particuliere ziektekostenverzekeraars. Zouden zij er ooit uit zich zelf
toe gekomen zijn o m een bijdrage te
leveren aan de verevening van de
kwestie van goede en slechte risico's,
als zij niet langzaam maar zeker op de
achtergrond gevoeld hadden dat er zo
iets dreigde als een volksverzekering,
waardoor zij misschien hun hele
gebied zouden verliezen? In dat
opzicht kun je je afvragen of er niet
veel meer uit de onderhandelingen te
halen is, als wij niet als meerderheid
blijven vasthouden aan de volksverzekering.
Ik wijs op een interview in lntermediar met jonkheer Borel, directeur van
Centraal Beheer. Hij zei dat wij met
die verzekeringen helemaal op de
verkeerde weg waren door zo te
differentiëren naar risico's enzovoort,
omdat dit alleen maar leidt tot de
roep om uniformiteit en de roep om
wettelijke ingrepen.
De solidariteitsgedachte moet dan
wettelijk worden vastgelegd. Dus is
hij langzaam maar zeker ook teruggekeerd naar de solidariteitsgedachte,
hopend er zelf wat werkgelegenheid,
inkomen, een stukje brood enzovoorts
aan te kunnen overhouden. Dit is zeer
begrijpelijk. Daarom is het zeer goed
in de onderhandelingen, ook voor een
bewindsman, dat hij weet dat er een
Kamer achter hem staat die, als het
niet helemaal loopt zoals hij graag
zou willen, eventueel wil vragen of hij
zijn wettelijke bevoegdheden niet wil
gebruiken.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Het
pleidooi van de heer Wöltgens duidt
er juist op dat er voor onderhandelingen geen stok achter de deur behoeft
te zijn in de vorm van een motie. Hij
raadde dat in dit geval niet aan. Ik
denk dat dit debat voldoende ruggesteun voor de staatssecretaris vormt
om zijn onderhandelingen met succes
af te sluiten. Ik wil de heer Wöltgens
niet te lang in de waan laten dat ik zijn
motie zal steunen.

Mevrouw Cornelissen (CDA): Met veel
genoegen zelfs!
De heer Wöltgens (PvdA): Het gaat
mij erom dat in elk geval aan de
betrokkenen aan de andere kant van
de onderhandelingstafel duidelijk
moet worden gemaakt, dat de Kamer
bij het eventueel niet geheel lukken
van de onderhandelingen in meerderheid zal laten zien dat zij bereid is om
de staatssecretaris te vragen van zijn
aanwijzingsbevoegdheid gebruik te
maken. Als mevrouw Cornelissen kan
toezeggen dat die meerderheid ook
bij haar bestaat, dan hebben wij
volgens mij al veel gewonnen in dit
debat.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Als het
gaat om oplossingen voor de problematiek op het terrein van de zwakzinnigenzorg en de verpleeghuizen, dan
weet de heer Wöltgens dat wij ernst
gemaakt hebben met onze woorden.
Ik heb dit in eerste termijn gezegd. Ik
heb dat bij interventie gezegd. Ik zal
het nu ten derde male aan de heer
Wöltgens zeggen. Als onderhandelingen geen resultaten opleveren, dan
zullen wij andere maatregelen nemen.
Eén daarvan is de aanwijzing.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik ben mevrouw
Cornelissen zeer dankbaar.
Staatssecretaris Van der Reijden:
Voorzitter! Mag ik van de heer
Wöltgens begrijpen dat er een nieuwe
motie komt? Mijn hoofdbezwaar
tegen zijn motie van vanmiddag was
niet de intentie, maar het feit dat deze
zo gespecificeerd was, dat deze zo
nadrukkelijk aangaf waar de aanwijzing
zich eventueel precies op zou moeten
richten. Mag ik aannemen dat hij dit
meeneemt in zijn beraadslagingen?
De heer Wöltgens (PvdA): Het laatste
in elk geval. Wij zullen het in onze
beraadslaging meenemen. De
duidelijke uitspraken die mevrouw
Cornelissen nu heeft gedaan moeten
voor uw onderhandelingspartners in
elk geval ook een belangrijke aanwijzing zijn. Ik zal met mijn fractiegenoten
spreken over de vraag, of wij niet
eerst zullen afwachten hoe de onderhandelingen verder verlopen, voordat
wij alsnog dezelfde motie eventueel
ter beslising aan de Kamer voorleggen.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Ik neem
aan dat u ze aanhoudt voor alle
voorzichtigheid.

De heer Wöltgens (PvdA): Voorzitter!
Mag ik mevrouw Cornelissen verzoeken nog even bij de microfoon te
blijven staan?

De heer Wöltgens (PvdA): Daar is iets
voor te zeggen.
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De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris hartelijk voor zijn antwoorden in
eerste termijn. De inkt was hier en
daar nog niet droog. Dat kan er de
oorzaak van zijn, dat ik toch nog een
paar vragen heb.
Ik merk eerst iets op over de
fundamentele wetgeving, de WVG. De
staatssecretaris zegt dat er volgend
jaar een voortgangsnotitie komt.
Daarmee kunnen de mensen in het
veld natuurlijk niet uit de voeten. Zo
blijft het gestrompel van papier naar
papier. Een jaar geleden zei deze
staatssecretaris bij de behandeling
van de begroting van toen, dat de
WGM in de tweede helft van 1984 zou
komen. Als wij zo'n toezegging doen,
dan gebeurt dat ook, zei de heer Van
der Reijden toen. Ik blijf vaststellen
dat de verantwoordelijkheid, nu het
anders loopt bij deze bewindsman
ligt.
Dan kom ik te spreken over de WIG.
De staatssecretaris sluit nu niet uit dat
de WTG bijstellimg behoeft. Jazeker,
maar vindt die bijstelling ook plaats?
Daar gaat het om.
Vervolgens merk ik iets op over het
aanpakken van de machtscircuits. In
de volksgezondheid zit inderdaad veel
overbodige regelgeving. Dit zeg ik ook
in de richting van de heer Dees. Die
moet verdwijnen en het kan ook als er
fundamentele maatregelen worden
genomen. Wat is er eenvoudiger om
de inkomens van de medisch specialisten doeltreffend aan banden te
leggen, dan het invoeren van een
dienstverband?
In plaats daarvan is er al tien, twaalf
jaar een ongelooflijke rompslomp van
het zogeheten prijsinkomensbeleid.
Onhanteerbaar! Daardoor zijn de
medisch specialisten, wat hun
inkomen betreft, in feite onaantastbaar. Wij laten de specialisten eerst
verdienen en daarma proberen wij het
teveel verdiende weer uit hun portemonnee terug te halen. Verder weten
wij nog steeds niet hoeveel zij als
groep gemiddeld verdienen, terwijl
honderdduizenden in dit land de
eindjes niet aan elkaar kunnen
knopen. De regering zit echter nog
steeds te onderhandelen over de
vraag, wat het aanvaardbare inkomen
in 1983 was. Aanvaardbaar voor wie?
Voor die specialisten zelf!
De staatssecretaris wil een commissie van advies knopen laten doorhakken over de toepassing op de specialisteninkomens van de 3%-operatie
voor ambtenaren op 1 januari 1983.
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Toussaint
Daar moet de staatssecretaris zelf
tegenaan. Het is geen commissie van
arbitrage! De staatssecretaris loopt op
die manier weg van hetgeen hij
behoort te doen.
Ik kom nu te spreken over het
generaal akkoord ter zake van de
invoering van de degressieve tarieven.
Van hetzelfde laken een pak! Een
nieuw ongelooflijk ingewikkeld
systeem zet de deuren open voor
nieuwe trucs. Correcties achteraf! De
medisch specialisten worden niet op
voorhand, preventief, aan een
genormeerd inkomen vastgespijkerd.
Vanaf dat genormeerde niveau zou
men de inkomens moeten kunmen
verlagen, en het werk eerlijk verdelen
tussen de gevestigde specialisten en
inmiddels zo'n 1000 jonge mensen
met een dure opleiding die om werk
schreeuwen.
Dan kom ik te spreken over de f 165
min. Ik vond het een bijzonder warrig
verhaal dat de staatssecretaris hierover
hield. De staatssecretaris zei:
'Je vergist je, het gaat om twee keer
f165 min.'. Inderdaad, één keer gaat
het om f 165 min. vanwege het
prijsinkomensbeleid. Dat wil zeggen
dat de medisch specialisten jaren
geleden te veel hadden verdiend, en
het nog steeds moeten terugbetalen.
Dat bedrag zit er nog steeds op kosten
van de premiebetaler. Op die manier
wordt er omgebogen. De tweede keer
f 165 min. vanwege wat zo fraai heet
autonome groei. Dat is een mooie
kreet, maar voor een lelijke zaak. Een
en ander staat namelijk haaks op de
doelstelling en het uitgangspunt van
de staatssecretaris om ervoor te
zorgen dat de bestedingen met
betrekking tot medisch specialisten
gelijk blijven. Als die op één niveau
zijn gefixeerd, dan kan daaruit nooit
groei ontstaan van waaruit je de
instroom van jonge specialisten kan
financieren.
De staatssecretaris schrijft niet
alleen op de lat; hij schrijft kennelijk
ook met dubbel krijt. Om die reden
handhaaf ik mijn motie over de
integratie van de budgetten. Om
dezelfde reden handhaaf ik ook mijn
motie over het dienstverband op stuk
nr. 68, met het amendement met
betrekking tot een beperking van de
post praktijkkosten. Dat houdt in dat
er per specialist een bedrag van
f 10.000 wordt afgetrokken van
f135.000. Dat bedrag vermenigvuldigd
met 5000 levert een bedrag op van
f50 min. Dat bedrag is naar ons idee
dubbel en dwars nodig in de basisgezondheidsdiensten en in de jeugdtandzorg.
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Vervolgens kom ik te spreken over
de prijsvorming van geneesmiddelen.
De staatssecretaris heeft gesteld dat
de heer Van Zeil heeft toegezegd dat
er onderzoeken zullen worden
ingesteld. Jazeker, maar ik heb
daaraan wel het volgende verzoek
verbonden. Zorg ervoor dat aan de
Kamer de bevindingen worden
voorgelegd van die onderzoeken,
opdat wij kunnen bekijken wat er nu
precies aan de hand is voordat er
verdere maatregelen worden genomen op het gebied van de zogenaamde
eigen bijdrage.
Voorzitter! Het gaat hierbij om zeer
forse bedragen. Ik heb niet precies de
indruk dat de staatssecretaris dat
volledig in de gaten heeft. Ik heb wat
aan eigen nieuwsgaring gedaan. Ik
heb voorbeelden van een vijftal uit
het patent gelopen preparaten. Ik wil
de staatssecretaris in overwegimg
geven - dat betreft dan mijn tweede
bron - om ten aanzien van twintig van
de belangrijkste artikelen die de
afgelopen twee jaar uit het patent zijn
gelopen, te bezien hoe de prijsvorming
plaatsvindt. De twee andere bronnen
waren de geneesmiddelen waarop het
octrooi nog van toepassing is en de
zaak met betrekking tot de basishoeveelheden. Voor belangstellende
collega's heb ik tevens een exemplaar
van dit overzicht. Wellicht kunt u,
mijnheer de Voorzitter, dit overzicht in
de Handelingen laten opnemen.
De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen
het opnemen van een noot in de
Handelingen geen bezwaren bestaan.
[De noot is opgenomen aan het eind
van deze weekeditie.] 4
De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! De staatssecretaris laat
schriftelijk weten dat over de jeugdtandverzorging overleg zal plaatsvinden in juli. Ik had het over de financiële
middelen. Ik handhaaf daarom mijn
amendement ter zake.
Vervolgens ga ik in op de subsidie
voor de drempelvrije poliklinieken. De
staatssecretaris deelt schriftelijk mede
dat hij op een post f 21.000 wil
bezuinigen. Dat is niet aan de orde.
Aan de orde is dat er een verschil is
tussen de artikelsgewijze toelichting
en hetgeen er in bijlage 1 staat. De
zaak is te gecompliceerd om hier nu
in enkele woorden uiteen te zetten.
Voor alle zekerheid dien ik op dit punt
een amendement in.
De Stichting tot bestrijding van
geslachtsziekten heeft de staatssecretaris een advies doen toekomen dat
handelt over de verheffing van
basisgezondheidsdiensten tot drenv

pelvrije poliklinieken. Kan de staatssecretaris zeggen of hij die suggestie
overneemt?
Ik merk vervolgens wat op over de
interdepartementaal gecoördineerde
bestrijding van drankmisbruik. De
staatssecretaris zegt daarover een
maatschappelijke reactie te willen
afwachten. In ons parlementaire
stelsel behoort de Kamer het voortouw
te nemen bij maatschappelijke
discussies. Mag ik de staatssecretaris
verzoeken om het stuk dat ik zojuist
noemde, aan de Kamer te doen
toekomen, opdat wij op een doeltreffend ogenblik daarover met de
staatssecretaris van gedachten
kunnen wisselen?
Dan merk ik nog wat op over de
herschikking landelijke organisaties.
De bewindslieden verwijzen naar de
mondelinge reactie. Dat is verbazingwekkend. Wij hebben zeer zorgvuldug
een lijst gemaakt van organisaties die
met een uitermate krap budget
moeten woekeren en dus zelfs geen
mensen hebben om op de bureaucratische toer te gaan.
De staatssecretaris denkt dat wij de
dekking niet kunnen zoeken bij de
Ziekenfondsraad. Wij willen graag in
overweging nemen om te kijken naar
de beheerskosten van alle ziekenfondsen samen. Wat er voor preventie aan
financiële middelen omgaat is nog
minder dan een knoop aan de mantel
van de curatieve zorg. De staatssecretaris behoort die zaak op deze manier
te zien.
Ten slotte wil ik een opmerking
maken over de democratisering van
de ziekenfondsen. De staatssecretaris
zei dat er in de wet staat dat een
redelijke invloed van de verzekerde
gewaarborgd moet zijn. Ik heb niet
gezegd dat de wet niet zou worden
toegepast, maar dat de wet inmiddels
volstrekt is achterhaald. Wat in het
beleidsplan van de ziekenfondsen
staat, betekent niet anders dan een
ontwikkeling op termijn, maar het
gaat om de situatie nu.
De staatssecretaris heeft gezegd dat
het om privaatrechtelijke lichamen
gaat. Dat is waar, maar ze hebben ook
een publiekrechtelijke functie. De
staatssecretaris weet ook wel dat als
je verplicht verzekerd bent en je
woont in een bepaald gebied, je je tot
het ziekenfondsmoet wenden dat in
dat gebied opereert. De verzekerde
heeft dus totaal geen invloed. Daarom
dien ik alsnog een motie in.
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Motie
De Voorzitter: Door de leden Toussaint
en Wöltgens wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de verzekerden te
weinig inspraak hebben in de ziekenfondsen;
overwegende, dat in de Ziekenfondswet een ontoereikende bepaling
inzake democratisering is opgenomen
(art. 34, lid 4, sub d);
van oordeel, dat een 'verzekerdenraad'
of een soortgelijke instantie het
hoogste orgaan in het ziekenfonds
behoort te zijn;
verzoekt de regering, daartoe strekkende wetgeving in te dienen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 93 (18600-XVI).

D
De heer Borgman (CDA)): Mijnheer de
Voorzitter! Ik begin graag met de
regering te danken voor haar beantwoording. De CDA-fractie is geen
applausmachine en zal dat ook nooit
worden. Wij zijn dualisten. Ih hecht er
wel aan om duidelijk te maken dat wij
in de beantwoording christen-democraten hebben herkend. Dat is ongeveer het grootste compliment dat ik
de bewindslieden in alle nuchterheid
en zakelijkheid kan geven.
Vanmiddag debatteerden wij met
een man die vandaag tot dierenbeschermer van het jaar is uitgeroepen,
Staatssecretaris Van der Reijden. Mij
richtend tot deze bewindsman, wil ik
graag zeggen: wilt u alstublieft niet
meer, zeker niet meer in interviews,
aankondigen dat u aan het eind van
deze rit weggaat? Wij willen u graag
als bewindsman op deze post houden.
Als u de formele fout maakt, uw hart
publiek op uw tong te leggen, wil ik
solidair met u zijn door die formele
fout op precies dezelfde wijze te
maken en mijn hart publiek op mijn
tong te leggen en te vragen: wilt u het
alstublieft nog eens heroverwegen?
De reactie van de regering was een
goede en fundamentele beschouwing.
Graag onze complimenten daarvoor.
Ik heb echter wei een bezwaar. De
belijdenis - niet die op grond van de
Heidelbergse catechismus - en het
beleid van de bewindslieden lopen op
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een aantal punten niet parallel. Willen
zij de beleidsfilosofie, die zij hebben
meer in feitelijk beleid omzetten en
daarbij durf tonen? Ik zeg niet dat zij
geen durf hebben. Ik weet wel beter.
Ik heb gesproken over de huisartsen,
de huisartsenopleiding, de honoreringstructuur en de positie van huisartsen
ten opzichte van de tweede lijn. Ik heb
het schriftelijke antwoord gekregen
dat de regering het volstrekt eens is
met de CDA-fractie. Dat is dan mooi,
en op zijn minst meegenomen, maar
laten zij dat ook in beleid vertalen. Als
het dan niet kan zoals het moet, moet
het maar zoals het kan. Het moet
echter wel een keer gebeuren. Wij
kunnen niet bezig blijven met het aan
elkaar uitwisselen van beleidsvisies
en zeggen dat wij het daarmee eens
zijn. Er moet feitelijk beleid worden
gevoerd.
Er moet geen heksenjacht op de
specialistische verrichtingen komen.
Achter elke specialistische verrichting
zit namelijk wel altijd een patiënt. Er
moet ook geen heksenjacht komen op
de specialisten. Er moet wel beleid
worden gemaakt. Als wij willen dat de
ziekenhuizen budgetteren en dat het
beleid slaagt, moeten wij hun het
instrumentarium geven. Wat is er nu
op tegen, de specialisten in het
budgetteringssysteem mee te nemen!
Ik vind het de normaalste zaak van de
wereld. Ik krijg van de regering ook
niet echt tegenspel. Ik hoor van achter
de regeringstafel niet, dat de CDA-fractie ongelijk heeft. In heel bedekte
termen wordt gezegd, dat wij gelijk
hebben. Men voert overleg, men heeft
onderzoekscommissie zus en onderzoekscommissie zo. Wat echter nodig
is, is beleid, mijne heren. U bent ertoe
in staat. Voert u het alstublieft.
Als het gaat om de herallocatie en
substitutiemogelijkheden is het
duidelijk dat de bewindslieden het
beleid wel willen voeren. Daaraan
twijfel ik geen seconde. Het duurt
echter zolang. Ik verzoek de bewindslieden er daadwerkelijk aan te gaan
werken, dat wij straks regionale
budgettering kunnen invoeren. Als wij
dat op termijn willen invoeren, zullen
wij nu moeten beginnen. De toekomst
is immers vandaag begonnen. Wij
moeten er nu aan gaan werken.
Wat de verschuiving aangaat noem
ik één voorbeeld. Het is niet het meest
gelukkige maar het is zeer duidelijk. In
het kader van de structuren die wij in
ons voorzieningenpakket hebben
opgebouwd mag iemand wel heengaan in een ziekenhuis - het is
afschuwelijk als het over zoiets gaat
- a raison van f450 per dag maar de
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bewindslieden noch de kamerleden
zijn in staat, een zodanig stelsel op te
zetten dat mensen ook thuis kunnen
heengaan. Ik kan vreugdevoller
voorbeelden bedenken maar het gaat
even om het principe. Thuis heengaan
kan niet; daarvoor zijn geen structuren,
daarvoor is geen beleid. Onder welke
wet valt dat eigenlijk; hoe moet ik dat
financieren? De bewindslieden
moeten beleid maken, nu. Dat is hun
verantwoordelijkheid. Juist omdat ik
zoveel vertrouwen in hen heb doe ik
deze oproep om daar ernst mee te
maken.
Mevrouw Terpstra (VVD): De Kamer
heeft de motie-Kamp over een
financiële regeling voor de thuisverzorging, dus ook voor stervensbegeleiding thuis, van zieken aangenomen.
Vervolgens is een aanzet gegeven tot
beleid doordat de staatssecretaris
over de motie advies heeft gevraagd.
Ik ben ervan overtuigd, dat het zal
worden gerealiseerd.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Wij praten er al vijftien jaar over.
De heer Borgman (CDA): Het gaat mij
niet om de partijpolitiek. Juist omdat
er zo'n consensus in de Kamer is, van
links tot rechts, hoe wij het ook willen
etiketteren, moeten wij er ernst mee
maken. Ik verzoek de bewindslieden
er in tweede termijn zeer nadrukkelijke
dingen over te zeggen. Laten zij
alsjeblieft niet zeggen dat zij een
onderzoekscommissie zullen instellen
om een financiële structuur te vinden.
Dat hoor ik nu al zolang ik in de
Kamer zit, sinds 1978. Dat verwijt ik
de bewindslieden niet; ik constateer
slechts feiten. Ik verwacht van hen dat
zij er iets aan gaan doen.
Ik ben de heer Van der Reijden erg
erkentelijk voor hetgeen hij heeft
gezegd over de f 145 mln.-motie. Hij
gaat alternatieven zoeken. De heer
Van der Reijden heeft er ook een
aantal genoemd. Hij is er echter een
vergeten. De regering heeft inmiddels
een aantal jaren die f 145 min. meegenomen. Dat zou op zich nog een jaar
kunnen.
Ik zeg niet dat het moet. Het is heel
goed mogelijk, dat de staatssecretaris
in het kader van het algemeen
financieel beleid van dit kabinet heel
goede argumenten heeft om het niet
te doen. Ik wil die dan echter ook
horen. Ik denk dat het verdelen over
het totaal van de WVC-begroting een
zeer reële optie is. Duidelijk moet zijn
dat bij nieuwe ombuigingen niet kan
worden gezegd: natuurlijk de intramurale sector in de gezondheidszorg.
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Borgman
Dat kun je niet blijven zeggen. Ik hoor
daarop graag een reactie.
Ten slotte dien ik over het personeelsbeleid op WVC in zeer ruime zin,
dus inzake de medewerkers en de
trendvolgers, een motie in.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Borgman
en Beinema wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van mening, dat het belang van de
dienstverlening door tal van onder
meer roostergebonden instellingen
op het terrein van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur met zich brengt,
dat deze instellingen over voldoende
personeel moeten kunnen beschikken;
van mening, dat over eventuele
volumebeperkingen op deze terreinen
direct noch indirect behoort te
worden beslist in arbeidsvoorwaardenoverleg;
van mening, dat de huidige ombuigingen op deze instellingen al een
aanzienlijke beperking van de personeelsbezetting met zich brengen;
overwegende, dat als gevolg van een
onvoldoende herbezetting na arbeidstijdverkorting de personele bezetting
ontoereikend dreigt te worden;
verzoekt de regering, in deze sectoren
een herbezetting te realiseren die de
instandhouding van de noodzakelijke
dienstverlening verzekert,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 95 (18600-XVI).
De heer Wöltgens (PvdA): Deze motie
is mij bijzonder sympathiek, omdat zij
overeenkomt met iets wat ik in eerste
termijn heb gezegd. Als ik de staatssecretaris goed begrepen heb, wordt
deze motie al uitgevoerd. De bewindslieden hebben althans gezegd: ons
streven is erop gericht te zorgen voor
100% herbezetting. Uiteraard begrijp
ik, dat men nog een slag om de arm
moet houden. Vertrouwt de heer
Borgman de bewindslieden niet?
De heer Borgman (CDA): Tot en met!
In de totale discussie, die op dit
moment gaande is en waarin ook de
bewindslieden zich, terecht, weren
leek het ons goed, deze uitspraak aan
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de Kamer voor te leggen. Het is aan u
om te bepalen of u die uitspraak
steunt.

D
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Vanwege de tijd moet ik
helaas staccato spreken. Ik vind dat
erg jammer.
Ik dank de staatssecretaris voor zijn
toezegging dat hij bereid is om,
vooral ten aanzien van de problematiek
die zich voordoet in de intramurale
zorg op hetterrein van de zwakzinnigen
en de verpleeghuizen, met de NZR en
de COTG te praten. Om er zeker van
te zijn dat die stok achter de deur
aanwezig is - ik kijk naar de heer
Wöltgens - heb ik de motie van
mevrouw Terpstra ter zake mede-ondertekend. Ik wilde dit daarstraks niet
zo zeggen.
Over het amendement, dat ik heb
ingediend over de extramurale zorg
ter zake van de gezinsbegeleiding,
heeft de staatssecretaris gezegd: de
gezinsbegeleiding moet nog geëvalueerd worden. Ik merk op dat dit al
gebeurd is. Het bestaansrecht is
bewezen. Ik begrijp dat hij ervoor
pleit, de RIAGG's te beschermen. Ik
heb ook met pijn in het hart dekking
gezocht via een vermindering van de
volumegroei voor de RIAGG's.
De staatssecretaris sprak in dit
verband over de autistische kinderen.
Wij wachten natuurlijk de notitie ter
zake af. Wij moeten ons daarbij goed
realiseren dat een groot deel van de
autistische kinderen op dit moment al
valt onder sociaal-pedagogische zorg.
In dat kader krijgt men aanvullende
hulp van de RIAGG's. Het gaat om
projecten praktisch-pedagogische
gezinsbegeleiding en daar vallen de
autistische kinderen onder. Die
nadrukkelijke verzekering kan ik de
staatssecretaris geven. Wij hebben
grote belangstelling voor autistische
kinderen, ook die, welke niet geestelijk
gehandicapt zijn, hetgeen niet altijd
onderkend wordt, zoals wij weten. Wij
willen de RIAGG's zeker met het oog
daarop niet korten. Toch denk ik dat
de dekking kan worden gevonden
voor mijn amendement in de 2%
groei voor de RIAGG's.
Ik heb in het kader van de eerstelijnszorg twee antwoorden gekregen.
Met beide ben ik niet blij. Ik geef de
staatssecretaris de gunst van de
twijfel, maar met pijn in het hart.
Wat de samenwerking in de vier
kerndisciplines betreft, wordt het
primaat van de huisarts niet onderschreven. Akkoord, maar vindt echt
wel voldoende bevordering plaats via
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de samenwerkingsverbanden? Wij
hebben nog steeds te maken met drie
subsidieregelingen. Is dat het intrappen van een open deur?
Ter zake van de jeugdgezondheidszorg moeten wij eventueel een notitie
afwachten. Ik heb gedacht aan
consultatiebureaus voor zuigelingen
en voor kleuters, aan schoolgezondheidszorg, jeugdtandverzorging en de
basisgezondheidszorg. Die zaken
hebben wij met elkaar nog nooit goed
in samenhang besproken. Ik denk dat
het noodzakelijk is, dat wel te doen en
daarover een notitie van de staatssecretariste krijgen.
Ik heb in eerste termijn vanwege de
tijd niet kunnen spreken over vasolatine. Consequent vasthoudend aan de
lijn, die wij het vorige jaar hebben
getrokken, heb ik een motie van de
heer Dees ter zake met overtuiging
ondertekend.
Over de jeugdtandzorg zullen w i j in
mei 1985 een notitie krijgen. Dat wist
ik. De staatssecretaris had mij dit niet
behoeven te schrijven. !k heb gevraagd, deze zaak nu aan de orde te
stellen, omdat het in mei 1985
misschien niet meer nodig is, wanneer
er geen jeugdtandzorginstellingen
meer zijn voor de kinderen, die erbij
betrokken zijn.
Ik dank de staatssecretaris voor de
toegezegde hulp met betrekking tot
de poliklinische revalidatiecentra.
Ik ben echt teleurgesteld over het
antwoord met betrekking tot de
SOHA. Eindelijk is er eens sprake van
een particulier initiatief, waarbij men
iets doet voor ambulante zorg ten
aanzien van de opvang van de
alcoholisten. In de aangekondigde
nota zal aangetoond worden hoe
groot dat probleem in Nederland is.
De provincie is voorgegaan en dan
zegt de staatssecretaris: wij hebben
geen middelen. Is dat het bevorderen
van de eerstelijns preventieve ambulante zorg?
Vormt het bedrag ad f800.000, op
de begroting voor voeding niet een
bevestiging van de stelling, dat onze
aandacht voor de voeding het sluitstuk
van de begroting is?
Natuurlijk heb ik kennis genomen
van de inleiding van de heer Elzen in
Maastricht tijdens het congres van de
KNMP. Ik wens echter niet, dat ik
uitsluitend via de Staatscourant met
de staatssecretaris kan discussiëren
over een groot aantal belangrijke
voornemens. Met een aantal daarvan
kan ik instemmen maar ik zou het
toch plezierig hebben gevonden
wanneer deze zaken in een notitie aan
de Kamer waren aangeboden. Ik hoop
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Cornelissen
dat dit alsnog gebeurt opdat wij in
een goede discussie met elkaar tot de
meest efficiënte oplossingen kunnen
komen.

D
De heer Mik (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn positieveen uitvoerige
benadering van mijn bijdrage aan dit
debat. Uiteraard begrijp ik dat hij zich
niet aan alle ten dele futurologische
facetten van mijn betoog kan binden.
Het verheugt mij echter zeer dat hij de
grote lijnen ervan onderkent, erkent
en beschouwt als een steun in de rug
van zijn beleid. Veel van wat ik zei
'klonk hem als muziek in de oren'. Het
is dan ook met grote belangstelling
dat wij de nota 2000 tegemoet zien.
Wij verwachten, dat wij veel van ons
betoog hierzullen kunnen terugvinden.
Dat ik voor 2010 heb gekozen, hangt
vermoedelijk samen met een nóg
optimistischer plaatsen van mijzelf in
de toekomst dan de staatssecretaris al
doet als hij bij voorbeeld over de
Olympische Spelen spreekt.
Wat betreft mijn motie in relatie tot
de adviesaanvrage wees ik al op de
procedures als nieuw element. Nu
vraag ik aandacht voor de zinsnede
'onderzoek verrichten ter praktische
toetsing van de technologieën, meer
dan nu het geval is'.
Gelet op de tijd moet ik helaas
stoppen. Dat doe ik echter niet zonder
de staatssecretaris te hebben geconv
plimenteerd met zijn bijzondere
vasthoudendheid betreffende de
steun aan de RIAGG's.

D
De heer Dees (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ook ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoorden, die
aangeven dat men ook in de processie
van Echternach vooruitgaat. Hij
behoeft zich dit overigens niet
persoonlijk aan te trekken; ik wijt het
meer aan de weerbarstige structuren
van de gezondheidszorg. Daarom juist
heb ik over deregulering gesproken.
De staatssecretaris heeft aangekondigd dat de voorgenomen wijzigingen
in het verzekeringsstelsel niet meer
per 1 januari 1985 kunnen worden
geëffectueerd. Aan de hand van een
interruptiedebat bleek dat hij niet of
nog niet kan aangeven wat alle
gevolgen van dit uitstel zullen zijn.
Daarom - wij vinden dat de Kamer
recht heeft op alle informatie nodigen wij hem uit, op korte termijn
een brief aan de Kamer te sturen,
waarin informatie wordt verschaft
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met betrekking tot een aantal zaken,
zoals de gevolgen van het uitstel voor
de huidige bejaarden- en vrijwillige
verzekering en, voor de ombuigingstaakstelling voor 1985, de wijze
waarop het incidentele gat zal worden
gedicht en de vraag, hoe verder zal
worden geprocedeerd.
Mijn fractie heeft er verder behoefte
aan, de Kamer een uitspraak te
vragen over de negatieve geneesmiddelenlijsten, in het bijzonder lijst nr. 4
betreffende de middelen, die alleen
na schriftelijke machtiging door het
ziekenfonds kunnen worden vergoed.
Tegen deze lijst nr. 4 hebben wij in
meer dan één opzicht bezwaren. Deze
lijst werkt contraproduktief en heeft
eerder tot kostenverhogingen dan tot
bezuinigingen geleid.
In de tweede plaats staat het vrij
ingewikkelde systeem van machtigingen haaks op de dereguleringsdoelstelling. Ik wijs op de bureaucratie, de
beroepsprocedures die met de
uitvoering van deze lijst 4 te maken
hebben. In de derde plaats wordt met
deze lijst niet tegemoet gekomen aan
de wens van deze Kamer van 10
februari 1983 om vasolastine voor
vergoeding door het ziekenfonds in
aanmerking te laten komen. Om deze
drie redenen heb ik het genoegen,
mede namens de zeer geachte
afgevaardigde mevrouw Cornelissen
een motie in te dienen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Dees en
Cornelissen wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat lijst 4 van het
Besluit Farmaceutische Hulp voor
Ziekenfondsverzekerden niet tot
bezuinigingen heeft geleid;
overwegende, dat deze lijst ook uit
oogpunt van deregulering gemist kan
worden;
overwegende, dat ondanks een
eerdere kameruitspraak het middel
vasolastine nog steeds niet voor
vergoeding door het ziekenfonds in
aanmerking komt;
nodigt de regering uit, te bevorderen,
dat de zogenaamde lijst 4 per 1
januari 1985 wordt geschrapt,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
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Zij krijgt nr. 96(18600-XVI).
De heer Dees (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De reactie van de staatssecretaris op onze pleidooien voor een
aparte dereguleringsoperatie in de
gezondheidszorg en voor het zoeken
van een nieuw evenwicht tussen
overheidsregulering en een meer
markt-gerichte aanpak vond ik nogal
mat, terughoudend en weinig geïnspireerd. De staatssecretaris kwam nogal
enthousiast terug van zijn Amerikaanse studiereis; hij had ook toegezegd,
de Kamer daarvan een verslag te
zullen sturen. Dat heb ik echter nooit
gezien. Maar na deze studiereis had ik
in ieder geval iets anders verwacht
dan deze reactie van de staatssecretaris.
Wij hebben tal van redenen om te
blijven pleiten voor beleidswijzigingen
in de aangegeven richting. Wij
baseren ons daarbij op de vele
gesprekken die wij de afgelopen
weken en maanden met organisaties
en instellingen in de gezondheidszorg
hebben gehad. Er is als het ware
sprake van een georganiseerde
moedeloosheid en radeloosheid als
het gaat om de weg van de overheidsregulering.
Ook in nieuwe adviezen en rapporten
hebben wij aanbevelingen voor een
nieuwe aanpak gezien. Ik heb onder
andere gewezen op het rapport van
het instituut voor onderzoek van de
overheidsuitgaven. Ik zou hierop nog
veel dieper willen ingaan, maar
daarvoor ontbreekt mij de tijd. Onze
fractie heeft er in ieder geval behoefte
aan, in een van de komende maanden
- ik bind de staatssecretaris niet aan
een termijn - nader met hem van
gedachten te wisselen over de vraag,
hoe je meer kostenprikkels zou
kunnen introduceren, niet alleen aan
de vraagzijde van de gezondheidszorg,
maar ook aan de aanbodzijde. Is de
staatssecretaris bereid om bij voorbeeld zijn opvatting over het IOO-rapport dat recentelijk is verschenen,
schriftelijk aan de Kamer te doen
toekomen, opdat zij een handvat heeft
voor verdere discussie?

D
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Graag dank ik de staatssecretaris voor zijn antwoorden in het
algemeen en voor zijn gloedvolle
betoog onder het motto 'zo kunnen
we niet doorgaan in de zwakzinnigenzorg en in de verpleeghuissector' in
het bijzonder. De VVD is dit debat
begonnen met het idee dat het een
keiharde strijd zou worden om de
bezuinigingen in de zwakzinnigenzorg
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tegen te gaan. Welk een genoegen
om te horen dat de staatssecretaris in
zijn antwoord in eerste termijn in feite
een ondersteuning gaf - sterker nog zelf een pleidooi hield voor het niet
laten doorgaan van deze bezuiniging!
De vraag is wel, of het nodig was
om zoveel onrust in deze sector te
laten ontstaan door nu pas het
verlossende woord te spreken. Het
gaat erom dat we de slag bijna
hebben gewonnen; er behoeft nog
maar één zetje te worden gegeven.
Dat zal ik doen in de vorm van het aan
de Kamer voorleggen van een motie.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Terpstra
en Cornelissen wordt de volgende
motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van mening, dat de voor 1985 voorziene extra korting op de budgetten van
instellingen voor zwakzinnigenzorg en
verpleeghuizen onaanvaardbare
consequenties heeft voor de kwaliteit
van de zorg;
kennis genomen hebbende van de
brief van 16 november 1984 van de
Nationale Ziekenhuisraad, vooralsnog
niet over te gaan tot gedifferentieerde
kortingen per sector;
verzoekt de regering, in overleg te
treden met NZR en COTG om de
gehele opbrengst van de produktieafspraken bij algemene ziekenhuizen
ten goede te laten komen aan instellingen voor zwakzinnigenzorg en
verpleegtehuizen en zo nodig daartoe
een aanwijzing te geven aan het
COTG voor het bijstellen van de
desbetreffende budgetrichtlijnen en
voorts de Kamer tijdig voor de
indiening van de begroting voor 1986
binnen het bestaande budget- en
richtlijnenstelsel een passende
oplossing voor 1986 en volgende
jaren voor te leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 97(18600-XVI).
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Moet ik uit deze motie
afleiden dat de regeringspartijen van
mening zijn dat de aanwijzing als stok
achter de deur moet blijven gelden?
Mevrouw Terpstra (VVD): De heer
Wöltgens heeft het goed begrepen.
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Sterker nog; hij heeft ook begrepen
dat het een gezamenlijke opvatting is
van de coalitiepartners, zoals dat
hoort.
De heer Wöltgens (PvdA): Voor iedere
bekeerling bestaat er altijd veel
vreugde in de hemel! Dat geldt nu
voor de twee regeringspartijen die de
PvdA volgen, zij het dat zij met een
eigen motie komen die wij wel zullen
steunen.
Mevrouw Terpstra (VVD): De heer
Wöltgens heeft niet goed geluisterd
toen mijn motie werd voorgelezen.
Misschien wil hij de motie direct nog
eens nalezen. Ik sluit mij aan bij
hetgeen mevrouw Cornelissen heeft
gezegd met betrekking tot de eventueel
noodzakelijke aanwijzing. Als het niet
nodig is, als door goed overleg
resultaten worden bereikt, is dat
natuurlijk perfect. Als het echter niet
anders kan, zou de aanwijzing een
laatste redmiddel kunnen zijn.
Ik verwacht echter dat goed overleg
ertoe leidt dat het geld zal gaan naar
de sectoren van de zwakzinnigenzorg
en de verpleeghuizen. Als het nodig
is, willen wij dat de staatssecretaris
een aanwijzing geeft. Dat is dan een
allerlaatste redmiddel. De Partij van
de Arbeid vraagt echter iets anders in
haar motie. Wij wensen de instellingen
niet vast te nagelen met alleen maar
het generiek invullen van de personeelsformatie. Dat kan niet vanuit Den
Haag worden geregeld. Dit moet per
instelling worden geregeld, met alle
budgetvrijheid van dien.
Deheer Wöltgens (PvdA): Dan is er
toch een interessant probleem. Stel
dat instellingen het geld niet besteden
aan uitbreiding van de werkgelegenheid en dus het verbeteren van de
zorg voor de individuele patiënt.
Kunnen mevrouw Terpstra en mevrouw Cornelissen daarmee dan
akkoord gaan?
Mevrouw Terpstra (VVD): De heer
Wöltgens zal begrijpen dat men daar
geen koeken van kan bakken. Het geld
moet vanzelfsprekend worden
gebruikt voor de exploitatie en het
goed in stand houden van de kwaliteit
van de zorg!
De heer Wöltgens (PvdA): En waarom
dan geen richtlijn, gericht op de
personeelsector?
Mevrouw Terpstra (VVD): Omdat de
instellingen dan worden vastgenageld
met generieke maatregelen die
afhankelijk van de individuele problemen van de instellingen wel eens
verschillend zouden kunnen uitwerken.
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De heer Wöltgens (PvdA): Mevrouw
Terpstra vindt de vrijheid voor de
instellingen om het geld niet aan het
personeel te geven en om dus de zorg
- in de zin van verzorging - af te
zwakken, belangrijker dan het feitelijk
uitbreiden van het personeelsbestand
bij die instellingen?
Mevrouw Terpstra (VVD): Neen. Het
betekent dat wij meer vertrouwen
hebben in de verantwoordelijkheid
per instelling - per directie, per
bestuur - dan in een generieke
regeling vanuit Den Haag.
De heer Wöltgens (PvdA): De rtaatssecretaris heeft er zelf op gewezen dat
in de instellingen waarover wij nu
spreken, bedragen van 30 miljoen en
15 miljoen, die besteed hadden
kunnen worden aan uitbreiding van
de werkgelegenheid, niet eens
gebruikt zijn!
Mevrouw Terpstra (VVD): Dan heeft
de heer Wöltgens ongetwijfeld ook
gehoord dat de staatssecretaris de
oorzaken daarvoor noemde. Eén
oorzaak was het niet hebben van de
anciënniteitsregeling. Een deel van
het budget moest worden gebruikt
voor de personeelskosten. Ook een
oorzaak was het achterstellen vanwege
het budgetteren in 1984. Het ontbreken
van management was weer een
andere oorzaak. Zo kan ik meer
oorzaken noemen.
De heer Wöltgens (PvdA): En dat
wordt nu geregeld?
Mevrouw Terpstra (VVD): Ik ben
ervan overtuigd dat dit nu inderdaad
geregeld wordt. Tevens ben ik ervan
overtuigd dat de bezuinigingen en
extra kortingen niet doorgaan, als een
en ander geregeld wordt met betrekking tot de anciënniteitsregeling en
dat bedrag van 30 miljoen. Daarover
vragen wij een uitspraak.
Mijnheer de Voorzitter! Het tweede
grote aandachtspunt dat de VVD in
eerste termijn naar voren bracht, was
het ontbreken van een samenhangende visie en daarom het ontbreken van
echt samenhangend beleid ten
aanzien van geriatrie, gerontologie,
verpleeghuizen, samenwerking met
bejaardenoorden, opleidingen
geriaters, opleidingen verpleeghuisartsen etc. Het gaat kortom om de hele
geriatrische gezondheidsproblematiek. De schriftelijke antwoorden van
de staatssecretaris zijn erg terughoudend.
Zonder dat hij het weet, steunt hij
echter mijn pleidooi voor een soort
'masterplan'. De staatssecretaris zegt
zelf: Het probleem is zeer complex en
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daarom is een geïntegreerde benadering van groot belang. Hiermee
onderstreept hij hetgeen ik heb
gezegd. Ook uit de verantwoording
van vragen van mijn fractiegenoot
Dees blijkt dat er in feite steeds
deelproblemen worden aangepakt,
zonder dat daaraan een algemene
visie ten grondslag ligt. Daarom is er
soms sprake van een verbrokkeld
beleid en soms van een niet voldoende
efficiënt aanwenden van de beschikbare middelen.
De fractie van de VVD is van
mening dat de staatssecretaris over
genoeg bouwstenen beschikt. Er is
advies uitgebracht, er zijn rapporten
opgesteld, er komen nog adviezen. Dit
alles levert bouwstenen op. Het enige
wat ontbreekt, zijn de bouwtekening
en het cement. Om daarvoor te
zorgen, zodat een goede, afgewogen
keuze gemaakt kan worden, heb ik het
genoegen een motie in te dienen.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Terpstra
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de geriatrische
gezondheidszorg zich niet laat delen
in los van elkaar staande sectoren van
beleid;
van mening, dat knelpunten op de
terreinen van geriatrie, gerontologie,
opleiding geriaters, opleiding verpleeghuisartsen, pakket voorzieningen
eerstelijns-, semi- en intramurale zorg
een geïntegreerde aanpak vergen;
verzoekt de regering, binnen zes
maanden een samenhangend structuurplan geriatrische gezondheidszorg
op te stellen en aan de Kamer over te
leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 98(18 600-XVI).
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Het is aan de staatssecretaris om te beoordelen of een dergelijk
structuurplan al dan niet door een
kleine-commissie-Wagner moet
worden opgesteld. Ook hierbij geldt,
dat de uitkomst voor ons het belangrijkste is.
De staatssecretaris en ik verschillen
fundamenteel van mening over het
RIAGG. De staatssecretaris spreekt
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over kinderziektes. Daarin heeft hij
gelijk. Het is inderdaad een gecompliceerd integratieproces. Dit kan niet
anders dan gepaard gaan met
kinderziektes. Zijn antwoord is echter
onvolledig. Er is namelijk niet alleen
sprake van kinderziektes, maar ook
van weeffouten. Er zijn fundamenteel
van elkaar verschillende, diffuse
opvattingen over taakinvulling en
functie van de RIAGG's.
De staatssecretaris benadrukt dat
nog eens door in de stukken te
schrijven dat er een beleidsverschuiving moet komen; dat juist voor de
ernstiger psycho-sociale problematiek
alleen het RIAGG de aangewezen
instelling is; dat er verder een verschuiving moet plaatsvinden naar de eerste
lijn. Dit wordt benadrukt door de
PvdA, de overige fracties ter linker
zijde en het CDA. De staatssecretaris
benadrukt ook dat er een fundamentele
discussie moet komen overtaakuitbreiding, bij voorbeeld met geriatrie. De
fractie van de VVD zou het daarmee
oneens zijn. Een andere mogelijkheid
is uitbreiding in de richting van de
jeugdgezondheidszorg.
Wij zijn van mening dat daarover
een andere visie ontwikkeld zou
kunnen worden. Wij laten die mogelijkheid open. Wij zeggen tegen deze
staatssecretaris: staatssecretaris, zo
lang u schrijft dat de effectiviteit en de
efficiency van de hulpverlening, het
functioneren van de RIAGG's uw
bijzondere aandacht heeft en dat
onderzoek ter zake binnenkort van
start zal kunnen gaan, dan zeg ik dat u
niet nu 4 % groei moet toestaan. Het
gevolg daarvan zal zijn dat de weeffout
niet alleen structureel wordt, maar
zich zelfs zal herhalen.
Gezien de kinderziektes en alles wat
ons dierbaar is, is 1 % groei genoeg.
Voor de rest van de voorziene groei
zullen andere politieke prioriteiten
gesteld moeten worden en daarvan
heb ik er nog wel een paar.
De heer Mik (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Mevrouw Terpstra verwacht onderzoek op dit terrein. Mede
aan de hand daarvan wil zij haar
standpunt bepalen. Toevallig beschik
ik reeds over een voorbode daarvan.
Daaruit blijkt dat aan de kerntaken van
het RIAGG 60% a 65% van de tijd
wordt besteed; aan curatie 50%, aan
preventie en dienstverlening aan de
eerste lijn 10% a 15%, aan de bureaucratie 15%. U vindt dat natuurlijk veel
te veel. De oorzaak is dat wij de
RIAGG's hebben opgezadeld met een
machtigingssysteem.
Aan onderling overleg wordt 15%
van de tijd besteed. Gisteren veronder-
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stelde u dat men dagen doorbracht
met praten. Dat komt toch wel even in
een ander daglicht te staan. Als wij dit
afzetten tegen hetgeen waaraan een
huisarts zijn tijd besteed - dat zal voor
u nondiscutabel zijn - namelijk 60%
aan hulpverlening, dan komt dit
geheel met elkaar overeen.
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik begrijp dat de heer Mik
een boeiend pleidooi wil houden. Wij
praten echter een beetje langs elkaar
heen. Het gaat om het volgende.
Iedereen is het erover eens - ook de
heer Mik kan dan niet ontkennen - dat
de effectiviteit en de efficiency van de
RIAGG's nog veel te wensen overlaat.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Waar
haalt u dat vandaan?
Mevrouw Terpstra (VVD): Ik heb in
mijn eerste termijn drie bronnen
genoemd, namelijk de nieuwe nota
over de geestelijke gezondheidszorg
- daarin is een hoofdstuk besteed aan
de RIAGG's - , de memorie van
toelichting en hetgeen ons vanuit het
veld en na proefondervindelijk
onderzoek is gebleken.
Ik heb niet gegeneraliseerd. Er zijn
ook RIAGG's die voortreffelijk werken.
In mijn eerste termijn heb ik gezegd
dat sommige, let wel sommige
RIAGG's 60% van hun tijd besteden
aan onderling overleg en 40% van
hun tijd aan uitvoerend werk.
Ik heb niet willen generaliseren. Ik
wijs er nog eens op waar het in wezen
om gaat. Ik doe dat omdat de heer
Mik en ik langs elkaar heen praten.
Datgene wat nu in de taakomschrijving
van de RIAGG wordt vermeld, is niet
meer datgene wat naar de mening
van velen van ons de werkelijke taak
en functie van de RIAGG zou moeten
zijn. Ik wil in dit verband een voorbeeld
noemen.
In de COTG-richtlijnen staat dat de
RIAGG zich ook zou moeten gaan
bezighouden met de geriatrie. Dit
betekent dat als straks een stukje van
de groei wordt gebruikt voor het
invullen van die nota bene wel
omschreven en officieel aan hen
toegewezen taak....
De Voorzitter: Wil mevrouw Terpstra
niet te veel uitweiden.
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Dit antwoord behoort nog
bij de interruptie. Anders zou ik ook
niet zo uitvoerig zijn.
De Voorzitter: Nee, nee. Op een korte
interruptie wordt kort geantwoord.
Voor zover het antwoord meer dan
kort is, loopt ook de chronometer
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weer gewoon door. Dat gebeurt ook
een enkele keer.
Mevrouw Terpstra (VVD): Dan behoef
ik niet verder te gaan met mijn
voorbeeld. Ik maak nog wel even
gebruik van de interruptietijd.
Het gaat erom dat wij niet op het
oude moeten voortborduren. Wij
moeten ook niet de weeffouten laten
uitdijen. Wij moeten eerst hierover
een fundamentele discussie houden.
Voor het genezen van kinderziektes is
dan de f 4 miljoen voor komend jaar
naar mijn mening meer dan genoeg.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! De VVD heeft de
RIAGG's altijd instellingen gevonden
met weeffouten. Ik herinner mij de
motie waarin werd gevraagd om de
problemen van levens- en gezinsmoeilijkheden buiten de RIAGG te houden.
Mevrouw Terpstra (VVD): Ik denk ook
dat die problemen bij de eerste lijn
thuishoren.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Desondanks en ondanks de VVD, is het
concept RIAGG doorgevoerd zoals het
is doorgevoerd en vastgelegd. Dit
instituut wordt ook gefinancieerd
ingevolge de AWBZ.
Ik denk, dat mevrouw Terpstra toch
tekort doet aan het principiële uitgangspunt dat door een grote kamermeerderheid wordt gesteund. Dat
uitgangspunt behelst dat de ambulante
zorg versterkt moet worden bij een
vermindering van de intramurale
zorg. Ik protesteer tegen de wijze van
spreken van mevrouw Terpstra over
het functioneren van de RIAGG's.
Natuurlijk zijn er RIAGG's die niet
helemaal volmaakt werken.
Als er echter vijf of zes disciplines
moeten gaan samenwerken in één
organisatie, terwijl er verschillende
financieringsstromen zijn - zo was dat
destijds - dan is het begrijpelijk dat
deze instituten een aanloopperiode
nodig hebben om goed te kunnen
functioneren. Wij moeten deze
instituten die aanloopperiode gunnen.
Het gaat hierbij om een sociologisch
proces van samenwerken en samengroeien. De instituten moeten komen
tot de juiste functie van ambulante
zorg binnen onze samenleving. Wij
moeten ze daarvoor de nodige ruimte
gunnen.
Mevrouw Terpstra (VVD): Die ruimte
wil ik ze ook gunnen, maar met een
groei van 1 % . Dat is nog f 4 miljoen.
Dat betekent dat wij niet willen korten,
maar dat wij ze zelfs nog één procent
groei willen toestaan. Voor de rest
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moeten wij zien tot een verschuiving
van taken te komen. Daarmee moeten
wij nu werkelijk een begin maken. Het
gaat dan niet om kinderziektes, maar
om een weeffout.
Mevrouw Cornelissen (CDA): U doet
in ieder geval een stap terug. De
Echternach-processie is genoemd. U
wilt geld bij de extramurale zorg
weghalen en dat weer bij de intramurale zorg brengen.
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Dat doet mevrouw Cornelissen ook met haar amendement. Zij
wil bij de RIAGG's 1 % groei weghalen
om het algemeen maatschappelijk
werk in de eerste lijn te versterken.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Dat is
ambulante zorg!
Mevrouw Terpstra (VVD): Precies! En
daarmee zijn wij bezig. Ik wil u nu
laten weten wat bij ons prioriteit heeft
en wat onze politieke keuzen zijn bij
die 1 % groei die wij bij de RIAGG's
willen weghalen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ga dan
verder met mijn betoog. Wij willen f 4
miljoen vanuit die toegestane groei
van de RIAGG's bestemmen voor de
DVO's. Dat betreft een buitengewoon
prangende en ernstige situatie. Wij
vinden dat daar f 4 miljoen extra heen
zou moeten. Daarnaast kan dan met
enige schaalvergroting een oplossing
worden gevonden voor de onvaardbaar lange wachtlijsten.
De heer Mik (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Mevrouw Terpstra vergeet
- misschien is zij er niet van op de
hoogte - dat de psycho-geriatrie al in
vele RIAGG's tot het takenpakket
behoort en uitstekend functioneert.
Voorts is het zo, dat de zorg voor
autistische kinderen door een aantal
RIAGG's niet kan worden vervuld.
Daarvoor kan dus best die 4% worden
gebruikt. Uit het betoog van mevrouw
Terpstra krijg ik toch een beetje de
indruk dat zij de RIAGG als een
misgeboorte beschouwt.
Mevrouw Terpstra (VVD): Neen, dat is
helemaal niet waar, mijnheer de
Voorzitter. Ik zeg dat helemaal niet. Ik
betoog juist dat bij voorbeeld zorg
voor autistische kinderen wel tot de
taak van de RIAGG's moet behoren.
De lichtere psycho-sociale problemen
moeten verschoven worden naar de
eerste lijn.
In staccato wil ik nog twee zaken
naar voren brengen. Allereerst vind ik
dat de staatssecretaris eerlijk maar
teleurstellend heeft geantwoord op
mijn vraag over de versterking van de
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huisartsensector. Helaas kan ik geen
bedrag van f25 min. hiervoor vinden.
Daarom zal ik ook geen amendement
indienen.
In de tweede plaats hebben wij
geen antwoord gekregen op onze
vraag over de enorme problematiek
van de DVO's. Ik zou daarop graag
een antwoord willen hebben. Voorts
kregen wij geen antwoord op onze
opmerking over een mogelijk exploitatie-overschot in de beschermende
woonvormen. Ook daarop ontvang ik
graag een antwoord.
Ten slotte betreurt de fractie van de
VVD het ernstig, dat de staatssecretaris
de motie-Terpstra over de rechtspositie van verpleeghuispatiënten niet
heeft uitgevoerd. De staatssecretaris
wijst op het actieve beleid dat door de
sectie verpleeghuizen van de Nationale
Ziekenhuisraad wordt gevoerd. Daarvoor hebben wij grote waardering. Wij
vragen echter niet iets op vrijwillige
basis. Wij vragen een wettelijk
geregeld recht voor de verpleeghuispatiënten.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Als ik de
antwoorden lees en de discussie hier
volg, dan heb ik toch het gevoel dat
een groot stuk onmacht duidelijk
wordt. De gezondheidszorg, waar
het gaat om de eigenlijke keuzen, lijkt
een onontwarbare knoop. Als er
ergens aan een touwtje wordt getrokken, trek je de zaak meteen helemaal
strak. De enige oplossing is natuurlijk,
dat wij deze knoop ontwarren en dat
wij toch wat geduld hebben. Wij
moeten dat zeker hebben met alle
procedures, adviesorganen en
belangengroeperingen. Een beetje
geduld kan ik dus zeker opbrengen.
Het mag echter niet aan keuzen
ontbreken. Ik zie dit echter hier en
daar gebeuren.
Een voorbeeld hiervan is het
volgende. Hoe ver is het met de keuze
voor de patiëntenrechten en de
deregulering van de WVG en bij
voorbaat van de WGM? Als de
Nationale Raad al spreekt over een
verschuiving van overleg naar
inspraak, is die vraag van mij dan zo
uit de lucht gegrepen?
Op dit punt wil ik nog drie korte
vragen stellen. Deels heb ik deze
overigens al gesteld. Verschijnt de
wet op het democratisch functioneren
van instellingen nu zeker in het
voorjaar? Uit de schriftelijke antwoorden blijkt dat titel 7.7.1 van het nieuw
Burgerlijk Wetboek niet wordt uitgebreid met de hoofdzaken van het
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medisch contract. Dat zal kennelijk in
het gewone Burgerlijk Wetboek
gebeuren.
Welke artikelen betreft dit dan? Dat
is mij niet duidelijk. Welke aspecten
worden geregeld? Wat is de bedoeling? Hoe zal de participatie van
werkers en gebruikers in de komende
wetgeving geregeld worden? Mijn
laatste vraag betreft de meergebruikerszetels in de Nationale Raad. Ik heb
deze al eerder gesteld.
Wat de keuzen betreft, zou ik in de
tweede plaats graag horen wanneer
er eindelijk een duidelijk landelijk
beleid zal worden gevoerd voor het
rommelige gedoe van het begeleid
wonen.
Wat de eerste lijn betreft, heb ik
gevraagd om mij duidelijk te maken
dat het generale akkoord met specialisten niet meer bijdraagt aan de
versterking van de tweede dan aan de
versterking van de eerste lijn.
Wat mijn motie over de ROB's
betreft, heb ik een heel interessant
schriftelijk antwoord van de staatssecretaris gekregen, omdat hij mijn
motie op het laatste moment toch
vergat. De laatste zin van deze brief
luidt: Hoewel de motie mijn beleid
ondersteunt, meen ik dat er reeds bij
voorbaat aan is voldaan en slechts
om die reden acht ik haar overbodig.
Dat is leuk, maar daarvoor dien ik
natuurlijk geen motie in. Ik bedoel
zeker een ondersteuning. De staatssecretaris doet immers het een en
ander. Het lijkt echter meer op
Sinterklaasspelen en op een hap-snapbeleid.
De voorwaarden voor een beroep
op subsidie door de ROB's zijn niemand
duidelijk. Sommigen krijgen geld van
WVC, sommigen via de PNL of het
ISP. Ik wil een meer uniforme regeling
met voorwaarden waarop men bij
voorbeeld een paar formatieplaatsen
kan krijgen. Voorts moet er een
duidelijk beleid zijn. Dat wordt in mijn
motie gevraagd. Het is meer een
duwtje in de rug dan een steuntje.
Waar het steuntje overbodig is, lijkt
mij het duwtje toch niet onaanvaardbaar.
Over het voedingsbeleid ben ik niet
ontevreden, al gaat het nog om
weinig middelen. Mevrouw Cornelissen zei dat ook al.
Ik vraag aandacht voor het volgende.
Steeds meer blijkt dat gezinnen met
een heel laag inkomen vanwege hoge
vaste lasten en schulden, bezuinigen
op voeding. Dat blijkt uit onderzoek
en uit alle incidentele berichten uit de
pers. Voeding blijkt een sluitpost te
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worden, terwijl het eigenlijk de
allereerst noodzakelijke levensbehoefte is. Het moet dus de belangrijkste
vaste last zijn. Het is goed dat de
staatssecretaris de vinger aan de pols
houdt wat de voedingstoestand van
de bevolking betreft.
Watvolgens mij ook moet gebeuren,
is dat hij met zijn collega's eens een
discussie moet voeren over het
bestaansminimum. Er zijn namelijk
aanwijzingen dat, als de uitkeringen
en de minimum inkomens nog verder
naar beneden gaan, dit echt gevolgen
heeft voor de voedingstoestand.
Ik heb de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
vandaag geattendeerd op een nieuw
onderzoek van het CBS. Daarin wordt
in 1983 een grotere, een toegenomen
afstand gesignaleerd tussen werkenden en niet-werkenden. Dit uit zich in
meer gebruik van medicijnen bij de
laatste groep, meer beroep op artsen
en meer beroep op hulpverleners. Er
zijn opnieuw andere keuzes nodig.
Het is het beleid van het hele kabinet.
Laat de staatssecretaris zich ook met
dat beleid bemoeien.
Voorzitter! Het is duidelijk dat mijn
fractie nog meer andere keuzes zou
willen. Ik heb daar nu geen tijd voor.
Wij hebben jarenlang allemaal
prachtige verhalen gehouden. Er
moeten nu eindelijk eens knopen
worden doorgehakt. Ik ben het ook
met andere leden eens dat het
eindeloze overleg met de specialisten
over hun inkomen wel erg schrijnend
afsteekt tegen de talloze ad hocmaatregelen die het kabinet de laatste
jaren neemt ten aanzien van mensen
met lage inkomens. Als de staatssecretaris die vergelijking ook eens zou
maken, had hij misschien wat minder
geduld. Ik wens hem dat toe, minder
geduld en duidelijke keuzes.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank beide bewindslieden voor hun duidelijke beantwoording. Ik kan slechts op een enkel punt
terugkomen met betrekking tot het
gestelde over de grenzen van de zorg.
Ik heb uit de beantwoording van
beide bewindslieden een pleidooi
geproefd voor een omzichtige
benadering, geen automatisme en
rekening houdend met ethische
normen.
In één van de schriftelijke antwoorden kom ik de zin tegen dat de
mogelijkheden van in-vitro-fertilisatie
voorshands zeer beperkt dienen te
blijven en dat randvoorwaarden
gesteld dienen te worden. Mag ik het
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begrip randvoorwaarden in dit
verband lezen als de medische en
ethische aspecten waarover het
advies van de Gezondheidsraad
gevraagd wordt?
Als ik lees welke procedure bewandeld zal worden, lijkt het mij dat er
nog vrij geruime tijd mee gemoeid zal
zijn, alvorens hier na advisering tot
beslissingen zal worden gekomen.
Zijn er mogelijkheden om normerend
op te treden zo lang nog geen advies
van de Gezondheidsraad is ontvangen
en niet tot definitieve besluitvorming
is gekomen?
Ik maak nog een opmerking over
het experimenteren met embryo's. Uit
de schriftelijke antwoorden leid ik af
dat de beide bewindslieden wel van
mening zijn dat het tot een wettelijke
regeling moet komen op dit punt, dat
advies gevraagd wordt van de
nationale raad over de vraag of het in
de wet experimenten moet geschieden
dan wel in een afzonderlijke wettelijke
regeling.
De zaak staat op dit moment in
ieder geval wel ten principale vast
voor de bewindslieden. Ik wil dit
duidelijk benadrukken, omdat de
overheid nu de formele verantwoordelijkheid heeft aanvaard voor de
toepassing van abortus provocatus.
Juist dit soort zaken kunnen geen
uistel gedogen.
De vergadering wordt van 21.38 uur
tot 22.00 uur geschorst.

D
Minister Brinkman: Mijnheer de
Voorzitter! De Kamer heeft een aantal
punten ingebracht in tweede termijn.
Ik zal proberen een antwoord ter zake
te formuleren. Ik dank de Kamer voor
hetgeen aan ons adres is verwoord.
De heer Borgman heeft een motie
ingediend op een stuk met een mij
nog onbekend nummer met betrekking
tot de herbezetting na arbeidstijdverkorting bij roostergebonden diensten.
Na hetgeen ik hierover gisteren in
eerste termijn heb gezegd, volsta ik
nu met de constatering, dat het in de
motie gevraagde aansluit bij het
beleid dat de staatssecretaris en ik
nastreven. In die zin is de motie
enerzijds overbodig, anderzijds een
welkome steun in de rug, want er
wordt nog eens heel duidelijk aangegeven wat de indieners beogen.
Omdat er generlei strijd is met
hetgeen wij beogen, wacht ik met
belangstelling het oordeel van de
Kamer op dat punt af.
De heer Van Dis (SGP): Het is dan
toch geen overbodige steun?
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Minister Brinkman: Wij moeten
proberen o m zo min mogelijk moties
te aanvaarden, als over en weer al
duidelijk is dat wij het met elkaar eens
zijn.
Dan is er een vraag gesteld over de
bezuinigingen op landelijke organisaties, meer in het bijzonder door de
heer Toussaint. Hij heeft een andere
dekking aangegeven dan aanvankelijk
bij zijn amendement over de bezuinigingsoperatie landelijke operaties. In
de reactie die de Staatssecretaris en ik
nog beogen te geven op alle ingediende moties en voorgestelde amendementen, komen wij ook op dit nadere
dekkingsvoorstel terug. Op het eerste
gezicht lijkt de nu voorgestelde
dekking minder bezwaren te ontmoeten dan de aanvankelijk voorgestelde
dekking, maar de uitvoerbaarheid van
de voorgestelde dekking zal door ons
nog worden onderzocht.
Zeer indringende vragen zijn
gesteld door de heer Schutte, in de
eerste plaats met betrekking tot de
experimenten met geaborteerde
vruchten. Wij zullen aan de Nationale
Raad vragen of het mogelijk is een
regeling daarvoor op te nemen in de
Wet op de experimenten waarop de
heer Schutte heeft geduid. Mocht het
onmogelijk of onuitvoerbaar zijn om
een regeling te treffen in die wet, dan
zullen wij in ieder geval een afzonderlijke regeling daarvoor treffen. Wij
komen erop terug wanneer het advies
van de Nationale Raad ons heeft
bereikt.
Mevrouw Terpstra (VVD): Welk
tijdpad stelt de minister zich daarbij
voor ogen?
Minister Brinkman: Ik tast even in het
duister omtrent de termijnen die de
Nationale Raad zich heeft voorgenomen. Ik zeg mevrouw Terpstra toe,
dat ik haar daarover nog schriftelijk
zal informeren.
Er zijn nadere vragen gesteld over
de in-vitrofertilisatie. De staatssecretaris en ik overwegen om voor klinieken
de vergunningsplicht op grond van de
Wet ziekenhuisvoorzieningen van
toepassing te verklaren. Het is niet
onze bedoeling deze activiteiten ten
laste van het ziekenfondspakket te
brengen. Voorwaarde hierbij zal dunkt
ons moeten zijn, een samenwerking
met een academisch ziekenhuis. De
Gezondheidsraad heeft een advies
uitgebracht dat de heer Schutte
bekend is: een stringente indicatiestelling met nader aangeduide medische
voorwaarden.
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Beknoptheidshalve verwijs ik daar
nu naar. De Gezondheidsraad - wij
hebben die raad daarin willen volgen wil de etnische en juridische vraagstukken nader onderzoeken. Dat zijn de
voorwaarden die wij hebben willen
formuleren. De Ziekenfondsraad
hoopt in december met een advies
over de zaak te komen; dit is mij
zojuist medegedeeld. Voor het
overige is bekend - een en ander in
aanvulling op hetgeen ik gisteren
hierover heb gemeld - dat wij vooralsnog buitengewoon terughoudend
willen zijn ten aanzien van het
verschijnsel draagmoeders en
experimenten met enerzijds menselijke cellen en anderzijds dierlijke cellen.
Mevrouw Terpstra (VVD): Ik kom nog
even terug op hetgeen de minister
zojuist zei. Hij is niet voornemens om
de in-vitro-fertilisatie ten laste van het
ziekenfonds te laten komen. Misschien
kan de minister er iets verder op
doorgaan.
Het zou namelijk betekenen dat
mensen die ongewild kinderloos zijn
en het wel zelf kunnen betalen deze
technische mogelijkheid kunnen
benutten; de mensen die daarvoor
het geld niet hebben zouden dan maar
kinderloos moeten blijven.
Minister Brinkman: Dan is er kennelijk sprake van een misverstand bij
mevrouw Terpstra. Ik heb in ieder
geval bedoeld te zeggen dat in
afwachting van het advies van de
Ziekenfondsraad, dat naar verwachting
in december zal komen, wij niet
voornemens zijn nu die voorzieningen
bij het ziekenfonds onder te brengen.
Wat betreft de particuliere klinieken
denk ik dat wij op langere termijn
afwijzend blijven. Ook op dat punt
zullen wij een definitief oordeel vellen
na ommekomst van het advies.
Vervolgens ga ik in op een voor mij
niet onbelangrijk punt. Dat betreft
namelijk de motie van de heer
Borgman op stuk nr. 72. Ik behoef op
dit moment niet de opmerkingen te
herhalen die ik daarover gisteren heb
gemaakt. Ik wil de heer Borgman toch
wel met enige klem op het volgende
attenderen. De staatssecretaris en ik
beogen om anders dan in het regeerakkoord was voorzien, de eerste lijn te
ontzien. De heer Borgman heeft nog
eens aangeduid aan welke alternatieven hij denkt, naast het alternatief dat
de staatssecretaris en ik op dit
moment hebben voorgesteld. Ik heb
kennis genomen van hetgeen de heer
Borgman naar voren heeft gebracht.
Ter aanvulling merk ik nog op dat,
indien er een pondspondsgewijze
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verdeling over alle departementsposten moet worden overwogen; wij dan
zeer in het bijzonder terechtkomen in
sectoren die ik gisteren al in concreto
heb aangeduid. Wat het departement
in engere zin betreft gaat het om een
bedrag, pondspondsgewijze berekend,
van naar schatting zo'n f35 min. Het
is goed dat in de overwegingen te
betrekken.
Overigens merk ik nog op dat het
dictum mijns inziens uit twee delen
bestaan. Het eerste deel van het
dictum dat erop neerkomt dat een
bepaald alternatief ongewenst is, is
op het oog in ieder geval tegenstrijdig
met het tweede deel van het dictum
waarin staat dat alle mogelijke
alternatieven moeten worden onderzocht. Ik neem aan dat wij de motie zo
moeten uitleggen, indien die wordt
aanvaard, dat inderdaad alle mogelijke
alternatieven worden onderzocht. In
die zin is de motie overbodig. Ik heb
gisteren namelijk al laten weten dat
wij nog bezig zijn om alle alternatieven
opnieuw te bezien. Wij nemen ons
voor om in het voorjaar van 1985 een
definitief voorstel aan de Kamer voor
te leggen. Ik hoop dat dat de juiste
interpretatie is van de motie.
De heer Borgman (CDA): Een uitspraak
van de Kamer is iets anders dan een
voornemen van de regering.
Minister Brinkman: Dat is mij zeer
duidelijk. Het gaat mij erom dat wij
met elkaar nagaan welke alternatieven
wij hebben.
De heer Borgman (CDA): Overigens is
er van tegenstrijdigheid geen sprake.
Er wordt als algemeen oordeel
uitgesproken dat het ongewenst
wordt geacht, tenzij de minister nu wil
uitspreken dat hij het wel gewenst
acht, om die f 145 min., als ware het
een automatisme bij de intramurale
sector onder te brengen. Wij vragen
de regering, vertrouwend op de
creativiteit vanachter de tafel, om dat
nog eens te heroverwegen. Is dat nu
zo'n rare vraag?
Minister Brinkman: Nou neen, ik
probeer alleen te formuleren dat wij
alle alternatieven in studie zullen
nemen.
De heer Wöltgens (PvdA): De minister
zal intussen wel begrepen hebben van
de heer Borgman dat de motie
helemaal niet behoeft te worden
uitgevoerd als die aangenomen is.
Minister Brinkman: Ik ben aan het
einde gekomen van mijn beantwoording in tweede termijn.
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weer niet zo somber als hij het beeld
schilderde. Zijn stift was toch wat te
zwart. Ik wil hem vragen, in het palet
wat op te schuiven naar het rood.

D
Staatssecretaris Van der Reijden:
Mijnheer de Voorzitter! In tweede
termijn zijn nogal uiteenlopende
opmerkingen gemaakt. De heer
Wöltgens heeft de grote problemen
die hij in zijn eerste termijn noemde
wederom aan de orde gesteld. Ik zal
nu niet in discussie met hem treden
over de vraag of ombuigingen onder
de streep al of niet als ombuigingen
moeten worden beschouwd. Ik denk
dat er verschil is tussen de interpretatie
door economen en de interpretatie
zoals die op basis van het regeerakkoord feitelijk gegeven moet worden.
Het één behoeft met het ander niet
steeds samen te gaan. De beide
andere opmerkingen van de heer
Wöltgens in dat verband heb ik
genoteerd.
De heer Wöltgens heeft gezegd:
met dit alles voert hij eigenlijk zijn
motie uit; de staatssecretaris is
teruggekeerd van een dwaling.
Ik had de indruk dat er plotseling
een nieuwe coalitie was, namelijk die
tussen de Partij van de Arbeid en de
VVD. Mevrouw Terpstra vroeg
namelijk ook waarom er zo veel
onrust moet worden veroorzaakt, als
er al een oplossing is. Ik heb moeite
met die opmerkingen, want het is van
beide nieuwe coalitiegenoten een
onjuiste stellingname. Ik ben niet
teruggekeerd van mijn dwalingen en
ik heb geen ander standpunt ingenomen. Ik wil dit heel duidelijk zeggen,
want ik ben niet van plan om met
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dingen naar huis te gaan die ik niet in
mijn portefeuille wil hebben.
Er wordt een oplossing gezocht
voor de effecten van de korting van
2% op de budgetten. Die korting gaat
gewoon door. Ik ben dus niet van een
dwaling teruggekeerd. Ik voer mijn
beleid gewoon uit, zoals het is
ingezet. Het is dan ook niet zo dat
geen onrust had behoeven te worden
veroorzaakt. Door deze extra korting
wordt iedereen in deze Kamer en in
het veld en ook ik met de neus op de
feiten gedrukt.
De ontwikkeling is namelijk al meer
dan tien jaar aan de gangn. Er zijn
mogelijkheden - juist ook dankzij het
systeem van budgettering - om tot
differentiatie te komen. Dat gaat
gebeuren en dat geeft de oplossing
voor de problemen. Ik kan niet
accepteren dat men zegt dat ik
gedwaald zou hebben of dat ik
onnodig onrust zou hebben veroorzaakt in twee sectoren die mij zozeer
ter harte gaan.
Mevrouw Terpstra (VVD): Als de
staatssecretaris mijn opmerking zo
interpreteert, kan ik hem geruststellen
door te zeggen dat die interpretatie
niet klopt.
Staatssecretaris Van der Reijden:
Danku zeer!
Mijnheer de Voorzitter! De heer
Toussaint heeft een aantal opmerkingen gemaakt over de WVG. Hij is mij,
zoals gebruikelijk, wat kritisch tegemoet getreden. Dat hoort een oppositiepartij ook te doen. Maar het is ook
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De heer Toussaint (PvdA): Als u dat
ook zou willen doen, zou dat schitterend zijn.
Staatssecretaris Van der Reijden:
Daar zullen wij een andere keer over
spreken.
De WVG wordt in feite ingevoerd.
Het is echter een complex invoeringssysteem, dat destijds door deze
Kamer is geaccepteerd, zonder dat
men goed besefte hoe complex de
uitvoering van deze wet wel is. Dat is
ook de aarzeling die ik zo nu en dan
uit deze Kamer hoor opklinken. Ook
wordt in deze Kamer wel eens de
vraag gesteld of die wet niet gedreguleerd moet worden. Met andere
woorden: heeft deze Kamer destijds
niet een te ingewikkelde wet gemaakt?
Deze wet, die wij inderdaad zachtkens
aan het dereguleren zijn - dat is
mogelijk omdat wij intussen de WGM
aan het concipiëren zijn - wordt
fasegewijs en regiogewijs ingevoerd.
Daarbij is veel overleg nodig, bij
voorbeeld door provincies met
gemeenten over bestuursorganisatorische maatregelen. Dat heeft dan weer
te maken met de regio-indeling. De
wet spreekt overeen 'blokkendoosconstructie'. Alles wordt opgestapeld,
maar je moet er niet tegenaan lopen,
want dan gebeurt er iets dat je niet zo
graag wilt. Dat betekent wel dat die
blokken op elkaar en in elkaar moeten
passen. Dat is een buitengewoon
tijdrovende zaak. Er moet dus gesproken worden over de regio-indeling,
over de reikwijdte van de wet en over
de taakverdeling tussen de overheden.
Op zich zelf loopt dat overleg volgens
plan.
Ook op dit punt kun je de mensen
die erbij betrokken zijn - behalve de
lagere overheden ook bijzonder veel
aanbieders en afnemers - echter niet
in een patroon dwingen. Zij moeten
zich er zelf in voegen. Er zijn dus hier
en daar wat moeilijkheden, bij
voorbeeld in Gelderland. Integrale
invoering vindt plaats in Limburg,
Eindhoven en omgeving en Kennemerland. Sommige provincies, bij voorbeeld Friesland, hebben zelf het
initiatief genomen om mij te verzoeken, de WVG integraal te mogen
invoeren. Zo'n verzoek neem ik in
welwillende overweging maar er zijn
grenzen aan de personele en financiële
mogelijkheden, zowel van de provincies als van dit departement. Ér
moeten dan ook gelden worden
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overgedragen die overigens zeer
beperkt in omvang zijn.
Een probleem is ook de methode
van berekening van de financiële
kaders. Dat begrip is indertijd terecht
in de wet opgenomen maar het is niet
eenvoudig haar in concreto uit te
werken. De gegevens dienen te
komen - zij zijn niet bij voorbaat
beschikbaar op de ministeries - uit de
regio zelf, in het bijzonder van de
ziekenfondsen en moeten dan worden
geaccumuleerd. Het opstellen van de
financiële kaders, dat vooraf zou gaan
aan de overdracht van de planningsbevoegdheden om de gemeenten en
de regio's geen lege dop te geven, is
kortom geen eenvoudige zaak.
Op de regionale budgetten die de
heer Borgman heeft genoemd kom ik
nog terug.
Voorts zijn de onderhandelingen
over het vestigingsbeleid van de
huisartsen afgerond. De stukken staan
op het punt naar de Raad van State te
gaan. Ik moet de heer Toussaint dus
zeggen, dat zijn beeld wat te donker
gekleurd was. Wij zijn met deze zaak
bezig, en boeken voortgang, ondanks
de complexiteit en de problemen
waarop wij in de praktijk stuiten. Veel
gemeente- en regiobesturen smeken
ons, hen niet in de steek te laten en de
WVG in vredesnaam niet af te schaffen.
Anders zou al hun werk vergeefs zijn.
Bovendien zal, als men werkelijk ernst
wil maken met de W G M , al het werk
dat is gestoken in de WVG goed te
pas kunnen komen.
De heer Dees (VVD): Het probleem is
dat de gebieden die met de integrale
invoering van de WVG te maken
hebben worden overstroomd met
richtlijnen, circulaires en vereisten.
Door de bomen zien zij het bos niet
meer. De staatssecretaris zei in eerste
termijn, dat hij het eens was met
hetgeen ik zei over de invoering van
de WVG. Uit zijn beantwoording nu
blijkt hij er echter weer afstand van te
nemen. De kern van mijn betoog was,
dat de WVG integraal moest worden
ingevoerd en dat zij niet zozeer moest
worden gericht op het functioneren
van voorzieningen, de verstrekkingen,
de exploitatie enz. als wel, zoals ook is
gebeurd bij de Wet ziekenhuisvoorzieningen, op de herverkavelingsfilosofie,
op de planning van capaciteiten en
faciliteiten en het maken van regionale
structuurplannen voor de gezondheidszorg.

poging om planning en financiering
op elkaar te laten aansluiten wordt
een enorme technocratische operatie
op gang gebracht, die tot gevolg heeft
dat in de regio de democratie niet
meer functioneert. Men kan er niet
meer over spreken; de ambtenaren
maken de dienst uit. Ik heb ervoor
gepleit, een aantal stappen terug te
doen, de wet wel integraal in te
voeren maar haar te beperken tot de
herverkavelingsprocessen, tot
planning van capaciteiten en faciliteiten en het exploitatie-aspect weg te
laten.
Als men zo doorgaat, komt men er
niet uit en kunnen wij over enkele
jaren weer constateren, dat hier
sprake is geweest van een volstrekt
contraproduktieve overheidsregulering. Ik zou zeggen: doe die stapjes
terug, beschouw de WVG vooral als
een planningswet voor capaciteiten,
maar houd het exploitatiekader er
vooralsnog buiten.
Staatssecretaris Van der Reijden:
Voorzitter! Het gekke is, dat ik het met
de heer Dees eens ben als hij zegt:
het is zo'n buitengewoon gecompliceerde materie en er zijn zo bijzonder
veel uitvoeringsregelen. Dat heb ik
ook gezegd. Deze Kamer heeft een
wet gemaakt, die in de praktijk
buitengewoon moeilijk te introduceren
is zonder veel regelgeving. Ik kaats de
bal niet terug, ik stel gewoon vast dat
die wet er is en dat zij nu wordt
ingevoerd.
De heer Dees heeft gezegd: het is
simpel, dan doe je een stapje terug; je
doet alleen de planning, meer niet.
Dat is een simplificatie van de procedure. Er is geen enkel provinciaal
bestuur en geen enkel gemeentebestuur dat bereid is, te plannen zonder
dat het de zekerheid heeft - die
discussie hebben wij ook in de UCV
gehad - dat, als men een planning
heeft gemaakt, het geld ook beschikbaar is om de voorzieningen, die zij
hebben gewild in die plannen, te
realiseren. Dat maakt een koppeling
nodig tussen de regionale fondsen en
de planningsvoorschriften.

Mijn bezwaar tegen de huidige
ontwikkeling is, dat het aspiratieniveau
veel te hoog wordt gesteld. In een

Als men zegt dat die planningsvoorschriften te ingewikkeld zijn, zijn wij
het volstrekt met elkaar eens. Ik ben
bezig aan een vereenvoudiging. Dat
gaat met kleine stapjes, stapjes die ik
vaak te gering vind. Als wij praten
over de WGM is mijn hoofdpunt van
kritiek dat nog te veel de grote lijn van
de planning en dus de financiële
kaders.die daarbij horen, worden
overgenomen, maar dat het binnen
het gegeven van de WGM, zoals die
ontworpen is, ook niet anders kan.
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Mijnheer de Voorzitter! Er is feitelijk
materiaal voorhanden uit andere
landen. Ik beschik over een artikel, dat
ikde Kamergraag terlezing aanbeveel.
Het is een multifunctioneel artikel,
mag ik wel zeggen. Het heet 'The
regulation of high cost technology
medicine' - hiermee krijgt de heer
Dees gelijk antwoord op zijn vraag
welk nieuws ik allemaal opsteek in het
buitenland - 'the case of dialysis and
transplantation in the United Kingdom'. Dit staat in ' The Journal of
Health and Social Behaviour'. Dat is
een heel interessant artikel, dat ik,
zoals gezegd, echt ter lezing aanbeveel,
zonder sarcasme in mijn stem te laten
doorklinken. Het geeft twee zaken
heel duidelijk weer. Het geeft enerzijds
weer het probleem van het 'national
health system', de volksverzekering.
Ik zeg dit niet om mij nu af te zetten
tegen de volksverzekering. Er is een
volksverzekering in Engeland, waarover in dit artikel wordt geschreven.
Het geeft anderzijds heel duidelijk aan
hoe het eigenlijk gaat als je in de
praktijk met regionale budgetten en
planning werkt en als je plant, zoals
het artikel aangeeft, 'to promote
geographic equity' of 'the improving
of some types of services'. Daarover
hebben wij het vandaag: de achtergebleven gebieden in onze zorgverlening.
Met het planningssysteem probeer je
gelijkheid van voorzieningen te
krijgen in regio's, niet noodzakelijkerwijs over het gehele land, met een
planningssysteem probeer je bepaalde
zaken, waaraan je prioriteit geeft
- tijdelijk of langdurig - aan te geven.
Het derde wat men in Engeland op
het ogenblik meemaakt is hetzelfde
wat ik meemaak. Daar is een ombuigingsoperatie aan de gang, die men
via de budgetten laat verlopen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal niet
uitvoerig uit dit artikel putten, maar ik
wil wel heel nadrukkelijk stellen dat
alle problemen, die wij hebben bij de
invoering, en alle noodzaak, die er
blijkt te zijn om het planningsmechanisme niet zo maar op te zetten maar
om er financiële kaders aan te
verbinden, in de praktijk gigantische
moeilijkheden oplevert. Dit geldt niet
alleen bij de invoering.
Dat geldt ook als het in werking is
en daarbij komen alle machtsverhoudingen - dat woord leen ik maar even
van de heer Toussaint - die men zich
maar in deze sector kan voorstellen in
het geweer. Er vinden bovendien
allerlei afdrijvingsprocessen plaats.
De heer Toussaint (PvdA): De staatssecretaris weet net zo goed als ik dat
heel wat gemeenten die WVG op het
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ogenblik helemaal niet meer zien
zitten. Dat is geen kwestie van
bureaucratische rompslomp; ze
hebben er eenvoudig de centen niet
voor.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
vind dit een té goedkoop argument.
Het is het argument dat een aantal
gemeenten vooraf hanteert om niet
tot de invoering van de WVG te
behoeven overgaan. Als voorbeeld
noem ik de provincie Friesland, die
vraagt om integrale voorzieningen.
Die krijgt óók niet een zak met geld
naar Leeuwarden gedragen. Het is
niet juist, te menen dat dèt de grootste
handicap is. Ik ga wat dit betreft terug
naar het hoofdargument, genoemd
door de heer Dees.
Ik onderschrijf dat de WVG, zoals
die thans wordt ingevoerd, buitengewoon complex is en dat wij al onze
aandacht zullen moeten richten op het
dereguleren van die wet, willen w i j tot
een behoorlijke invoering komen.
Overigens kunnen de regionale
budgetten hierbij een rol spelen. De
heer Dees vroeg: ach, vertel toch eens
van je verre reizen, vriend. Mijnheer
de Voorzitter! Daarover behoef ik niet
te vertellen omdat ik kan verwijzen
naar het verhaal van Van der Ven, die
net zo ver heeft gereisd als ik en die
een en ander in de beslotenheid van
zijn studeerkamer heeft opgeschreven.
Ik heb het niet uitgewerkt - en dus is
het iets onrijps waarmee ik nu kom
maar toch wil ik er iets over zeggen
omdat men anders weer zegt dat ik
tijdens een lezing iets vertel wat ik
hier zou moeten vertellen - maar het
is de vraag, of de binding van het
planningsmechanisme en het richtlijnenstelsel aan de financiële kaders
moet worden opgebouwd zoals wij
tot nu toe in de wetgeving hebben
aangegeven.
Er moet wel een financieel kader
komen maar het is de vraag, of wij dit
via de formule A x B = C moeten
doen: zoveel voorzieningen, zoveel
kosten per eenheid, vermenigvuldigingsfactor toepassen en daar is het
financiële kader. Dat is dan het
feitelijke kader van dit moment of het
gewenste kader voor de toekomst.
Vervolgens komen er de ingewikkelde
verhalen, die wij ook indertijd tijdens
de desbetreffende UCV hebben
gehad, gericht op de mogelijkheden
om die twee naar elkaar te buigen.
Het is de vraag, of het nog wel moet
zoals het in de WVG staat. Ik ben er
nog niet uit maar ik denk er sterk over
om in zekere zin het marktmechanisme
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te gebruiken. Het is denkbaar dat de
regionale budget-gedachte zó wordt
geïnterpreteerd dat een minimum
niveau van voorzieningen wordt
bepaald, waaraan een doorsnee prijs
wordt gehecht. Dan is er het minimale
niveau met het bijbehorende budget.
Voor de rest kan met het overlaten
aan het 'marktmechanisme' binnen de
ziekenfondsen, of men boven dat
minimale niveau meer voorzieningen
wil realiseren. Zo kan men hen bij
voorbeeld regionale premies aanvullend laten heffen.
Het is een gedachte, méér niet,
maar ik wil dit toch de Kamer niet
onthouden. Het is een onrijpe gedachte
maar dit zou toch ten dele wellicht in
de plaats kunnen komen van het
stelsel, zoals wij het nu hebben. In
één stap even het probleem oplossen,
kan niet.
De heer Toussaint (PvdA): Ik denk
inderdaad dat dit een onrijpe gedachte
is. Hoe moet ik mij nu die concurrentie
tussen de ziekenfondsen voorstellen?
Denkt u aan één ziekenfonds per
regio?
Staatssecretaris Van der Reijden: Dat
is erg simpel; zo onrijp is mijn
gedachte nu ook weer niet.
De heer Dees (VVD): In Den Haag zijn
twee ziekenfondsen!
De heer Toussaint (PvdA): Dat is een
zeer gunstige uitzondering!
Staatssecretaris Van der Reijden:
Precies, er zijn er twee in Den Haag. Ik
weet bij voorbeeld dat het ziekenfonds
Haaglanden voortdurend in concurren-

tie is met AZIVO, dat zijn, geloof ik, de
twee willekeurige ziekenfondsen.
De heer Toussaint (PvdA): Ik begrijp
dat u de groei en bloei van AZIVO van
harte toejuicht.
Staatssecretaris Van der Reijden:
Waarom zou ik in vredesnaam iets
hebben tegen de groei en bloei van
welk ziekenfonds dan ook? Ik heb u
trouwens in het verleden altijd steun
en hulp toegezegd.
Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens
de specialisten. In de eerste plaats, als
het gaat om het norminkomen van
specialisten, dan is het vooral de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, die op grond van
de TWN met de specialisten onderhandelt, die u zou mogen aanspreken. Ik
ben bij dat overleg, het is ook mijn
belang dat die onderhandelingen
goed verlopen en ik heb er zeker een
inbreng in. Maar het is bepaald niet zo
dat ik die onderhandelingen naar mijn
hand zou kunnen zetten.
Er zijn in feite drie invalshoeken: die
van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de belangrijkste,
die van mij, in verband met de
aspecten van de volksgezondheid, en
de invalshoek van de heer Van Zeil,
die op grond van de Prijzenwet ook de
tarieven controleert. Daarover
spreken wij voortdurend en het is niet
zo dat ik het, als het om schaalinkomens, aankleding, toeslagen, norminkomens en dergelijke gaat, voor het
zeggen zou hebben.
In de tweede plaats wil ik het
verwijt van de heer Toussaint verwer-
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pen dat ik met dubbel krijt zou
schrijven. Die aanduiding is mij iets te
gortig. Ik schrijf niet met dubbel krijt
en ik heb dat ook nooit gedaan. We
praten over twee verschillende
bedragen van 165 miljoen. Ik wil dat
nog graag een keer tegen de heer
Toussaint zeggen. In de bovenste
driehoek, die ik vanmiddag heb
aangeduid, buigen we de trend om
naar nul. Daarnaast is er sprake van
negatieve ambtelijke inkomensontwikkelingen sinds 1983.
Ik heb het vanmiddag uit m'n hoofd
gezegd, ik zal het nu nog eens ordelijk
oplezen. Hierover buigt zich een
adviescommissie, en daar is niets
vreemds aan, want het is een commissie waaraan ingevolge de TWN
problemen worden voorgelegd als het
overleg mislukt. Het gaat overigens
niet in de eerste plaats om ambtelijke
salariskortingen - die zijn nogal
eenvoudig vast te stellen - maar
veeleer om problemen op het terrein
van pensioenen, VUT, roostervrije
dagen en dergelijke.
Ik heb gezegd dat het om twee keer
165 miljoen gaat; de ene keer betreft
het de autonome groei van de kosten
en de andere keer de inkomensombuiging. Ik heb heel duidelijk aangegeven
dat er eerst sprake is van een inkomensombuiging en dan pas van een
instroom van jonge specialisten. In
beginsel gaat het dus om vervanging,
herverdeling van werk en inkomen,
met een neutraal effect. Als er
instroomkosten optreden, dan komen
die alsnog ten laste van de specialisten.
In het FOG van verleden jaar staat dat
dit zo mogelijk in 1986 moet geschieden. Wij hebben afgesproken dat wij
dit ook echt in 1986 zullen doen.
Overigens is het inleveren van
inkomens ten bedrage van 165
miljoen niet het eindpunt, dat is de
afspraak die nu in het generaal
akkoord is opgenomen. Verder
worden er onderzoeken gedaan naar
feitelijke inkomens, en die worden
dan weer geconfronteerd met nieuwe
norminkomens, wat zou kunnen
leiden tot verder inleveren in de jaren
na 1986.
De heer Toussaint (PvdA): Waar komt
nu ineens dat tweede bedrag van 165
miljoen vandaan? Het eerste bedrag
van 165 miljoen kwam uit het prijs- en
inkomensbeleid. Dat stond nog op de
lat aan positieve restposten. Waar
heeft dat andere bedrag van 165
miljoen dan betrekking op?
Staatssecretaris Van der Reijden: Dat
is de kostenpost van de specialisten in
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de ziekenhuizen waarvoor een
overeenkomst is gesloten tussen de
LSV en de NZR. Het zijn werkelijk
twee verschillende circuits. Ik schrijf
het bedrag echt niet tweemaal uit!
De heer Toussaint (PvdA): Het bedrag
van 1,8 miljard is incluis de 165
miljoen?
Staatssecretaris Van der Reijden: Die
1,8 miljard blijft 1,8 miljard gedurende
drie jaren. Dit betekent dat eerst 165
miljoen - het had ook 150 miljoen
kunnen zijn; het is ongelukkig dat het
twee keer om een zelfde bedrag
gaat - moet worden ingeleverd om
het bedrag op 1,8 miljard te houden.
Met de eerste 165 miljoen is het
bedrag op drie keer 1,8 miljard
gehouden. Via het generaal akkoord
wordt het bedrag teruggebracht van
1,8 miljard naar - ik moet nu even
rekenen - ... 1,7835 miljard.
De heer Toussaint (PvdA): Dat lijkt
wel een telefoonnummer. Gelet op de
misverstanden die her en der bestaan,
verzoek ik de regering deze zaken nog
eens duidelijk op een rijtje te zetten en
ons daarvan op de hoogte te stellen.
Staatssecretaris Van der Reijden: Dat
wil ik graag doen. Ik heb zojuist
getracht deze zaak met twee driehoekjes aan te geven. Ik herhaal dat het
een vermindering van de totale
kosten inhoudt. Eerst vindt het
gelijkbrengen plaats en daarna het
verminderen. Natuurlijk kan men er
van mening over verschillen dat
daarvoor inlevering van de inkomens
van de specialisten nodig is. Er komt
in ieder geval een aanzienlijke
vermindering van het inkomen van de
doorsneespecialist.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom bij
de prijsvorming geneesmiddelen. Ik
zeg de heer Toussaint graag toe dat ik
met Staatssecretaris Van Zeil zal
overleggen over het door hem
gevraagde onderzoek. Ik herhaal dat
voor 1985 de maatregel eigen bijdrage
geneesmiddelen ongewijzigd blijft.
Over het in te zetten beleid van 1985
in de geneesmiddelensector zal ik,
zoals ik in eerste termijn heb gezegd,
de Kamer binnenkort schriftelijk
berichten. Daarna vindt overleg
plaats.
In dit verband wil ik een misverstand
tussen mevrouw Cornelissen en mij
uit de wereld helpen. Zij vroeg mij
waarom ik verhalen hield voor de
KNMP. In dat geval 'liet' ik de verhalen
houden, omdat ik aanwezig moest zijn
bij de ministerraad. Ik heb toen een
aantal zaken via mijn plaatsvervangend directeur-generaal het land in
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mogen zenden. Daarbij is duidelijk
gezegd dat de Kamer de brief krijgt.
Bij de evaluatie van de eigen-bijdrageregeling wordt tegelijk het te ontwikkelen beleid in 1985 meegenomen,
zodat de Kamer de eerste en de enige
is die daarop invloed uitoefent.
De heer Toussaint heeft gesproken
over de democratisering van de
ziekenfondsen. Ik heb hierover
gesproken in eerste termijn. Ik heb
aangegeven waarom ik van mening
ben dat de motie niet door de Kamer
moet worden aanvaard. Bovendien is
er een wetsontwerp van algemene
strekking, democratisch functioneren
in instellingen. Dit wetsontwerp is bij
de adviesorganen. Ik vind dat wij een
en ander beter kunnen afwachten.
De heer Toussaint heeft opmerkingen gemaakt over de WTG. Ook het
functioneren van de WTG wordt nog
eens kritisch getoetst. Als het nodig
is, zal de wet worden aangepast. Als
de heer Toussaint mij nu vraagt op
welke punten de wet zou moeten
worden aangepast, kan ik hem helaas
geen antwoord geven. Tegen de heer
Dees zeg ik dat ook de WTG nog eens
kritisch zal worden bekeken.
De heer Toussaint heeft naar de
alcoholnota gevraagd. De tabakswet
is inmiddels bij de Kamer gearriveerd.
Ik zal doen wat ik heb toegezegd. Ik
zal mijn aandacht nu besteden, niet
aan een ontmoedigingsbeleid voor
alcohol, maar aan een matigingsbeleid
voor alcohol. Daartussen zit meer dan
een nuanceverschil. De discussienota
is er reeds. Er vindt reeds interdepartementaal overleg plaats. De nota zal
ook aan het veld toegestuurd worden,
zodat ik met de opmerkingen over die
nota rekening kan houden. Ik stel mij
voor, in het voorjaar deze nota aan de
Kamer toe te zenden. Het ene wetsontwerp heeft dan gevolgen voor
gebeurtenissen achter het groene
gordijn en het andere voor een kamer
achter deze vergaderzaal...
Mevrouw Terpstra (VVD): Wat
bedoelt u..?
Staatssecretaris Van der Reijden: Er
moeten volgens de tabakswet huisregels komen voor alle instellingen die
door publiekrechtelijke organen
worden beheerd. Er zullen dus ook
voor de Tweede Kamer huisregels
moeten komen.
De Voorzitter: Die zijn er al.
Staatssecretaris Van der Reijden: Zijn
die er al? Ik vermoedde al dat u op de
zaken vooruitliep. Ik ken uw progressiviteit op dit punt. Daarom kon ik dit
voorbeeld ook zo gemakkelijk geven.
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In die adviesorganen zitten de
vertegenwoordigers van het veld.
Daarop is wel eens kritiek uitgeoefend.
Er doet zich daarbij namelijk een
spanningsveld voor. Daarover heb ik
in mijn inleiding gesproken. Door het
feit dat in de adviesorganen de
vertegenwoordigers van het veld
zitten, heeft men de zekerheid dat het
uitgebrachte advies een zekere
draagkracht heeft. Er zit echter ook

een bezwaar aan: de onafhankelijke
expertise mist men op die manier.
Over de spanning op dit punt heb ik
vanmiddag reeds gesproken.
Een typische eigenschap van de
sector volksgezondheid is, dat het niet
mogelijk is om even regulerend in te
grijpen en om even een aantal zaken
te veranderen. Nu wij vandaag
spreken over de zwakzinnigenzorg,
kan ik daarom ook niet even een
aanwijzing geven. Daarover heeft u
zoeven met de heer Wöltgens gesproken, mevrouw Cornelissen.
Ik moet ook niet met een aanwijzing
komen. Zeker niet bij voorbaat.
Daarmee zou ik namelijk de verhoudingen in het veld verstoren.
Met de medische specialisten is een
generaal akkoord afgesloten. Velen
vinden dat akkoord niet genoeg. Er is
echter een generaal akkoord dat op
een aantal jaren betrekking heeft. Ik
hoop vurig - dat heb ik vanmiddag
ook tegen mevrouw Terpstra gezegd dat ik binnen de paar weken die ons
dit jaar nog resten, tot een akkoord
kan komen met de huisartsen. Zo
zullen wij namelijk met elkaar zaken
kunnen doen: wij moeten afspraken
maken voor de middellange termijn,
waaraan wij ons ook zullen dienen te
houden. Ik zal dan ook mijn partners
aan die afspraken houden, evengoed
als zij mij daaraan mogen houden.
Wat bij veel andere begrotingen wél
kan, namelijk op verzoek van de
Kamer of autonoom ingrijpen in
begrotingsposten, is bij mijn begroting
buitengewoon moeilijk. Op dat punt
zijn mijn mogelijkheden buitengewoon
gelimiteerd. Bijna alles zit namelijk in
de sector van de sociale verzekeringen.
Er zijn buitengewoon veel vrije
beroepsbeoefenaren. Het beleid op
dat punt kan best veranderd worden.
Ik heb mij in deze Kamer ook nooit
verzet tegen het bevorderen van het
aangaan van een dienstverband. Het
kan echter niet zijn dat wij met één
pennestreek overgaan van het een
naar het ander.
De heer Borgman heeft gesproken
over de huisartsenopleiding. Hij moet
van mij aannemen dat ik bedoelde
taak op mij wil nemen. Op dit moment
is er een discussie tussen de heer
Deetman en mij gaande over de
financiering. Wij hebben bereikt dat er
een status quo is van financiering. Wij
gaan nu verder praten over de vraag
op welk moment en op welke manier
de overgang van de financiering van
de huisartsenopleiding, van het
Ministerie van O en W naar het Ministerie van WVC kan plaatsvinden. Voor
die overgang moet ik de nodige
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De heer Toussaint heeft gezegd dat
er wel bezuinigd is op drempelvrije
poliklinieken voor geslachtsziektenbestrijding. Ik verzeker hem dat op deze
poliklinieken niet is bezuinigd.
Waarschijnlijk is het misverstand
ontstaan doordat de verleden jaar
doorgevoerde bezuiniging wel in het
desbetreffende begrotingsartikel is
verwerkt, maar ten laste kwam van de
tbc-bestrijding.
De heer Toussaint (PvdA): Ik zal mij
de komende dagen met het departement verstaan o m na te gaan hoe dit
nu precies zit.
Staatssecretaris Van der Reijden:
Voortreffelijk.
De heer Borgman is met een
belijdenis gekomen die mij aanging.
Het was duidelijk ook zijn belijdenis.
Belijdenissen houden meestal ook
een beroep in. Ook nu was dat het
geval. De heer Borgman deed op mij
een beroep. Als er op mij een beroep
gedaan wordt, ga ik nooit achteloos
daaraan voorbij. Ik zal zijn beroep dan
ook ernstig in overweging nemen of,
om het in woorden te zeggen die bij
een belijdenis behoren: ik zal het in
mijn hart bewaren.
De heer Borgman heeft doordat hij
via die belijdenis zijn waardering voor
mij uitsprak, mij tot een soort van
nightrider gemaakt van dit parlement.
Hij heeft mij tot een soort superman
verklaard door te zeggen dat ik dan
ook mijn kennis moest gebruiken om
op kortere termijn dan anderen dat
zouden kunnen doen op een aantal
punten hoogst noodzakelijk beleid te
maken. Ik wil waarschuwen voor
overdrijving en tegen overhaasting.
Vanmorgen heb ik tegen de heer
Wöltgens gezegd dat er verschil is
tussen de onderwijssector en de
sector van de gezondheidszorg. In de
sector van de gezondheidszorg kun je
nooit een bal rechtuit stoten. Ik heb
dat ook in dat beruchte artikel in de
Haagse Post gezegd. Zo zijn er nogal
wat adviesorganen. Ik kan bijna geen
stap zetten, op welk gebied dan ook,
of er moet eerst om advies gevraagd
worden.

ruimte op mijn begroting vinden. Dat
kan niet in één jaar. Wij zijn nu bijna
aan bedoeld moment toe. Wij hebben
namelijk de budgetten over een aantal
jaren ingevoerd. Ik zie hierbij even af
van de discussie over de korting van
f 145 miljoen. Wij zijn er dus nu aan
toe om werkelijk tot beleid te komen.
Dit bedoelde ik ook te zeggen toen ik
zei dat het halverwege de regeerperiode van dit kabinet mogelijk zou zijn
beleidsmatig een aantal lijnen te
trekken. Ik wil echter de heer Borgman
vragen: heb toch nog even geduld.
Het te veel trekken aan het touw, kan
het ook doen knappen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog
even reageren op de opmerkingen
van de heer Borgman over de mogelijkheden van thuishulp. De heer
Borgman heeft met nadruk gevraagd
om meer mogelijkheden voor thuisverpleging, met name om opname in de
intramurale sector te voorkomen. Ik
denk nu met name aan de wens om
dit financieel mogelijk te maken.
Mevrouw Terpstra heeft in dit
verband de motie-Kamp genoemd. Ik
heb die motie uitgevoerd. De motie
vroeg namelijk om een open adviesaanvraag aan de Nationale raad voor
de volksgezondheid over de thuisverpleging. In die motie werd mij ook
verzocht aan collega Staatssecretaris
De Graaf te vragen om zich tot de SER
te wenden. Op 16 november heb ik
een brief naar de heer De Graaf
gestuurd en ik heb een adviesaanvraag
naar de Nationale raad voor de
gezondheidszorg gestuurd. Ik heb ook
de Ziekenfondsraad om advies
gevraagd. Ook hierbij geldt dus wat ik
al eerder opmerkte. Zo werkt de
procedure in dit land.
In deze adviesaanvragen ga ik heel
concreet in op de thuisverpleging. Er
behoeft geen enkele twijfel over te
bestaan dat ik veel belang hecht aan
thuisverpleging. Juist de door de heer
Borgman gewenste flexibiliteit in de
wetgeving staat centraal in mijn
adviesaanvraag aan de Ziekenfondsraad. Op de vraag wanneer ik dit
advies verwacht, kan ik antwoorden
dat dit op 1 juli 1985 zal zijn.
De vraag van mevrouw Cornelissen
over de geneesmiddelensector heb ik
reeds beantwoord. Zij en ik verschillen
enigszins van mening over de nota
jeugd en gezondheidszorg. Ik druk dit
wat genuanceerd uit. Ik heb mij hiertegen
in de schriftelijke beantwoording
verzet. Eigenlijk ben ik op dit punt niet
van gedachte veranderd. Ik heb
hiervoor argumenten gegeven.
Mevrouw Cornelissen deed dat ook.

1843

Van der Reijden
Het heeft daarom mijns inziens niet
veel zin meer om de argumenten over
en weer te herhalen. In wezen is het
categoraal beleid, waarmee wij naar
mijn gevoel erg voorzichtig moeten
zijn. Ik zou deze zaak toch het liefste
aan de orde willen stellen in het
jeugdbeleid in het algemeen. Daar
hoort deze zaak thuis.
Voorts wil ik ingaan op de jeugdtandzorg. Allereerst begrijp ik de bezorgdheid van mevrouw Cornelissen heel
goed. Zij zei dat er pas in 1985 een
notitie zal verschijnen. Dit wil echter
niet zeggen dat er voor die tijd niets
zal gebeuren. Kort geleden is er een
advies door de Ziekenfondsraad
uitgebracht over het verstrekkingenpakket jeugdtandzorg. Dit wordt
verwerkt in een verstrekkingenbesluit.
Begin 1985 zal er dus duidelijkheid
kunnen bestaan over de financiering.
Ik geef nu tegelijkertijd maar een
actieplan. Mijns inziens moet er
voorlichting zijn over de financiële
mogelijkheden. Ik zal een regionaal
experiment starten om te toetsen
welke modellen kunnen worden
toegepast. Mijn conclusie over dit
geheel is, dat wij in de zomer van
1985 met meer vrucht over deze zaken
kunnen praten dan op dit moment.
Ik ken de reden van de afwezigheid
van de heer Mik. Ik had tegen hem
willen zeggen dat ik, na zijn toevoeging, niet van mening ben veranderd.
De motie is niet strikt noodzakelijk
maar na deze toevoeging zie ik haar
als ondersteuning van mijn beleid. Ik
heb hem mijn notitie hierover overigens laten zien. Er is dus geen enkel
bezwaar tegen deze motie.
De heer Dees maakte een opmerking
over de stelselwijziging. Ik vind het
moeilijk om hierover vanavond met
de heer Dees van gedachten te
wisselen. Om het huiselijk te zeggen,
vind ik dat hij wat te hard loopt. Ik heb
nu niets toe te voegen aan ik in eerste
termijn heb gezegd. Ik heb vanmiddag
gezegd dat er nog geen overleg in het
kabinet is gevoerd over de feitelijke
situatie. Het is uitermate moeilijk om
hierop in te gaan. Ik zal niet gauw iets
weigeren

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
kan het echter niet anders formuleren.
Zodra er overleg in het kabinet over
deze zaak is geweest, ben ik vanzelfsprekend bereid mij met een brief tot
de Kamer te wenden.
De heer Dees heeft vervolgens
gesproken over de afschaffing van
bijlage 4 van het Besluit farmaceutische hulp.
Hij heeft op dit punt een motie
ingediend, waarin de regering wordt
verzocht bijlage 4 van het besluit in te
trekken. Ik heb begrepen dat deze
motie wordt ondersteund door
mevrouw Cornelissen. Het gaat hierbij
met name om vasolastine. In antwoord
op de schriftelijke vragen 105 en 329
en in het schriftelijke antwoord op
vragen van mevrouw Beckers ben ik
ingegaan op het probleem rond de
vasolastine. Ik mag nog eens herhalen
dat ik de afschaffing van bijlage 4
bezie in het kader van de intentieverklaring inzake het farmacotherapeutische beleid. Ik wacht ook nog op de
resultaten van het onderzoek naar de
werkzaamheid van vasolastine.
Het is dus niet zo, zoals een beetje
gesuggereerd wordt - de heer Dees
heeft dit overigens niet gedaan - dat
ik de motie van destijds niet uitvoer.
Ik ben bezig met de uitvoering van de
motie. Ik heb alleen, zoals het ook
behoort als het om een geneesmiddel
gaat, onderzoek willen laten plegen
naar de werkzaamheid van vasolastine.
Dat onderzoek vindt plaats bij het
RIVM. Er vinden ook regelmatig
gesprekken plaats tussen degenen die
bij de invoering van de vasolastine
geïnteresseerd zijn en de directie van
het RIVM. Ik blijf bij mijn standpunt
dat wij hierover het beste kunnen
spreken, als wij, zoals ik zei aan het
adres van mevrouw Cornelissen, ter
gelegenheid van de evaluatie van de
eigen bijdrage praten over het hele
beleid dat ten aanzien van de geneesmiddelen gevoerd wordt.

De heer Dees (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn vragen waren ook
niet van inhoudelijke aard. Ik heb naar
de procedures gevraagd. Ik heb als
uitgangspunt genomen dat deze zaak
nog niet in het kabinet was behandeld.
Ik heb gevraagd of de regering bereid
is om de Kamer per brief te informeren
over een aantal punten die ik vanmiddag noemde.

De heer Dees heeft gezegd - ik ben
hier straks op ingegaan - dat ik wat
terughoudend ben geweest in mijn
visie. Wij hebben hierover van
gedachten gewisseld. Ik denk dat de
heer Dees daarin voldoende heeft
gehoord waarom ik wat terughoudend
ben. Hij heeft mij vervolgens gevraagd
naar mijn opvatting over het rapport
instituut overheidsuitgaven. Ik wil de
heer Dees graag toezeggen dat ik
eens een paar dingen op papier zal
zetten over dat rapport. Merkwaardigerwijs zal het echter, als ik dat doe,
een herhaling zijn van een aantal
opmerkingen die ik in de Kamer over
de kostenbeheersing heb gemaakt.
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Het rapport is eigenlijk in grote
mate een ondersteuning van mijn
beleid. Op een aantal punten is het
een samenvatting van een aantal
departementale rapporten en nota's
die aan de Tweede Kamer zijn
gezonden en die overigens - dit is
volstrekt juist - op een hoogst
intelligente en overzichtelijke wijze
zijn weergegeven en vervat.
Het enige element dat nieuw zou
zijn, is de door de heer Dees genoemde
marktbenadering. Ik heb daar in
eerste termijn en in tweede termijn
iets over gezegd. Ik denk dat ik daar
niet veel aan toe het te voegen. Ik zal
echter eens kijken of ik op niet al te
lange termijn een paar dingen op
papier kan zetten over dat rapport. De
heer Dees heeft mij dit in feite
gevraagd.
Ik kom bij de vragen van mevrouw
Terpstra. Ook met haar heb ik een
fundamenteel meningsverschil,
namelijk over de vraag of ik wel of
niet de motie heb uitgevoerd over de
rechten van patiënten in verpleeghuizen. Ik vind werkelijk dat zij mij
onrecht doet. Ik heb haar vraag over
het niet uitvoeren van die motie
beantwoord.
Ik heb haar gezegd dat de rechtspositie van de patiënt, en dus ook van
patiënten in verpleeghuizen en
instellingen van geestelijk gehandicapten geregeld zullen worden in de
toegezegde wettelijke regeling inzake
de rechten van de patiënt. Over het
participeren van patiënten of vertegenwoordigers zal worden gesproken in
het wetsvoorstel inzake het democratisch functioneren. Ik ben van mening
dat, vooruitlopend op deze regelgeving
geen afzonderlijke categorale regeling
getroffen moet worden. Ik heb ook
gezegd, dat dat niet wil zeggen dat er
niets gebeurt. Vervolgens is opgesomd
wat er gebeurt.
Het gaat mij te ver, wanneer
mevrouw Terpstra en haar fractie
enerzijds zeggen: 'Houd nu eens op
met het maken van wetten en met het
maken van regels'. Als ik dan zeg:
'Deze zaak kunnen wij beter in de
regeling opnemen die toch op stapel
staat', dan zegt zij: 'Neen, ik wil een
aparte regeling hebben, ongeacht wat
je zegt ter zake van het veld, het
particulier initiatief en degenen die
het gezamenlijk moeten doen'. Dan
blijven wij van mening verschillen. Ik
vind dat ik de motie uitvoer, zij het dat
u wellicht wat andere opvattingen had
over hetgeen een wetgever zou
moeten doen.
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Een motie uitvoeren
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betekent een motie uitvoeren naar de
letter en naar de geest. Wat staat er in
de motie die kamerbreed is aangenomen: 'verzoekt de regering in overleg
te treden met de betrokken organisaties' - dat heeft hij gedaan - 'om
uiterlijk per 1 januari 1985 een
wettelijke regeling ter zake te treffen'.
Er staat nog boven: 'Van mening dat
op korte termijn en vooruitlopend op
een algemene raamwet de rechtspositie van de meest afhankelijke betrokkenen geregeld dient te worden'.
Dat is een kameruitspraak. Dat is de
motie. Dat is de letterlijke tekst. Dat is
de geest en ook de letter. Als ik dan
tegen de staatssecretaris zeg dat hij
dit niet heeft uitgevoerd, kan hij wel
zeggen dat hij het wel heeft gedaan,
maar dan is dat niet zo! Laten wij
ophouden met weilis of nietis, ik heb
geconstateerd - dat is mijn parlementair recht - dat hij de motie niet heeft
uitgevoerd; sterker nog, ik heb eraan
toegevoegd dat ik er geen woorden
voor over heb. Daar is geen jota aan
toe te voegen! De staatssecretaris
moet niet zeggen dat hij het wel heeft
gedaan!
Staatssecretaris Van der Reijden:
Mijnheer de Voorzitter! Een volgend
punt betreft de RIAGG's. Ik heb daar
heel duidelijk over gezegd, dat ik het
ongewenst acht om de 4%-volumegroei weg te nemen. Er is een discussie
over geweest, daarom denk ik dat het
niet zo nodig is allerlei argumenten te
herhalen. Ik blijf van mening dat de
RIAGG's de groei nodig hebben voor
ambulante behandeling van autistische kinderen, fobische patiënten,
sociaal-psychiatrische zorg, meer
aandacht voor zwaardere psychische
problemen, meer aandacht voor
minderheidsgroepen en voor versterking van de sociaal-psychogeriatrische
zorg.
Mevrouw Terpstra (VVD): Welke
taken gaan eraf in het kader van uw
beleid?

beetje anders tegenaan kijken dan u
en ik.
Mevrouw Terpstra (VVD): Daar gaat
het niet om. Het gaat om het beleid
dat straks wordt gevoerd. Als aan de
ene kant wat bijkomt, terwijl er aan de
andere kant wat afgaat, dan kan ik mij
voorstellen dat je er wat extra geld
voor nodig hebt. Ik denk dan f 4 min.
als aanloop voor 1985 een ruime
bemeting is.
Er komt verder financiële ruimte vrij
door het afstoten van taken, waartoe
ze niet geëigend zijn. Ik denk dat ze
daarvoor zeker geen f 16 min. nodig
hebben. Sterker nog, ik denk dat
daarbij zeker niet de hoogste politieke
prioriteit behoeft te liggen. Daarom
ben ik benieuwd naar het volgende
antwoord van de staatssecretaris over
de DVO's.
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik
ontzeg u niet die opvatting te hebben.
U heeft mij niet horen zeggen dat ik u
het recht ontzeg om de prioriteit van
uw fractie tot uitdrukking te brengen.
Ik heb daartegenover alleen de prioriteit
gesteld die ik heb als bewindsman op
dat punt. Als de Kamer daarover een
uitspraak doet, dan zal ik mij daaraan
vanzelfspreken houden.
Mevrouw Terpstra (VVD): Net zoals
bij mijn vorige motie?
Staatssecretaris Van der Reijden: Als
er een amendement wordt ingediend,
zal ik mij daaraan wel moeten houden.
Vervolgens kom ik te spreken over
de DVO's. Mevrouw Terpstra en ik
verschillen daarover ten diepste ook
niet van mening. Bij de dagverblijven
voor ouderen is sprake van een
klemmende situatie. Er zijn rapporten
om te benadrukken hoe klemmend
die situatie is en hoeveel plaatsen er
zouden moeten komen. De schattingen
daaromtrent lopen aanzienlijk uiteen.
Desalniettemin is er sprake van de
noodzaak van vele honderden
plaatsen.
Mevrouw Cornelissen (CDA): 1700
plaatsen.

Staatssecretaris Van der Reijden: Er
zijn hele discussies met de RIAGG's,
met de organisatie van de RIAGG's
om inderdaad - zoals u wilt - de lichte
werkzaamheden af te dragen aan de
eerste lijn, waartoe de RIAGG niet
behoort. Dat is een van de overwegingen, waarom er verdergaande
samenwerkingsafspraken op komst
zijn tussen bij voorbeeld het AMW en
de RIAGG. Dat is juist de bedoeling. Ik
moge u trouwens verwijzen naar het
laatste nummer van het maandblad
Geestelijke Volksgezondheid. Er zijn
ook sceptici die er op dat punt een

Staatssecretaris Van der Reijden: Is
dat de hoogste schatting? Een
schatting van 600 is de laagste. Het
gemiddelde cijfer waar men in het
veld van uitgaat is 1200. Zelfs als dat
het aantal is of zelfs als dat aantal nog
hoger is, dan is dat een buitengewoon
ernstige zaak. Daarover verschillen wij
niet van mening. Ook ik meen dat de
dagopvang voor ouderen een urgente
zaak is. Er is daarmee ook sprake van
een relatie met de discussies over de
Wet sociale werkvoorziening, waarover mijn collega De Graaf en ik de
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Kamer een nota op korte termijn
zullen doen toekomen. Ik zie echter op
korte termijn geen financiële mogelijkheden o m een aanzienlijke uitbreiding
te realiseren. Ik wacht af hoe de
Kamer beslist over de motie van
mevrouw Terpstra op dit punt.
Mevrouw Terpstra heeft nog
gesproken over het exploitatie-overschot inzake beschermende woonvormen. Zij ging ervan uit dat er een
exploitatie-overschot was. Dat zou
dan het gevolg zijn van een hogere
opbrengst van de eigen bijdrage in
deze sector. Ik moet zeggen dat het
nog geheel onduidelijk is of er sprake
is van een overschot. Het beeld over
1983 is nog niet definitief bekend. Dus
is het ook over 1984 niet bekend.
Bovendien is er in die sector ook nog
sprake van de problematiek van de
bezuinigingen in de tijdelijke subsidieregeling maatschappelijke dienstverlening die ook betrekking heeft op de
beschermende woonvormen.
Vervolgens ga ik in op een paar
opmerkingen van mevrouw Beckers.
Zij heeft gesproken over de tijdelijke
stimuleringsregeling van de ROP. Dat
betreft dan de motie op stuk nr. 79. Ik
wil de suggestie van mevrouw
Beckers overnemen in die zin dat ik de
subsidievoorwaarden en de financieringsvorm zal evalueren.
Op grond van de resultaten daarvan
zal ik bezien of, en zo ja hoe, deze
wijziging behoeven, waarbij ook
overwogen kan worden of overgegaan
moet worden naar een tijdelijke
stimuleringsregeling. Wat betreft de
patiëntenrechten in het huidig
Burgerlijk Wetboek merk ik op dat er
wordt gedacht aan bepalingen met
betrekking tot overeenkomsten tot het
verrichten van enkele diensten. Dat
zou dan de hulpverleningsovereenkomst wezen. In de bepalingen zullen
artikelen uit de titelopdracht uit het
Nieuw Burgerlijk Wetboek worden
betrokken.
Ik zeg daarover op dit moment
echter niet veel meer, aangezien ik
daarover nog in gesprek ben met de
Ministervan Justitie.
De laatste vraag van mevrouw
Beckers was waarom de rechten van
de patiënt uit de WGM zijn geschrapt.
Dat is gebeurd omdat naar onze
mening de plaats van die onderwerpen
in de WGM niet het beste was. De
materie behoort op wetsniveau te
worden geregeld en niet bij AMvB.
Deze zaken zijn komende.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

1845

Voorzitter
De Voorzitter: Ik stel voor, de sternmingen te houden op een nader te
bepalen tijdstip.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 23.10 uur.
Lijst van ingekomen stukken, met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1. vijf Koninklijke boodschappen, ten
geleide van de volgende voorstellen
van wet:
intrekking van de Wet selectieve
investeringsregeling (Stb. 1974, 95)
(18741);
Wijziging van de Advocatenwet
(18742);
Nadere wijziging van de Ziektewet,
de Coördinatiewet Sociale Verzekering
en enige andere wetten (verlaging
uitkeringspercentage Ziektewet en
premieheffing over uitkering bij ziekte
(18752);
Overgangsmaatregel met betrekking
tot loonbetalingen tijdens ziekte en
aanvullingen op de wettelijke ziekengelduitkering (overgangsmaatregel
bovenwettelijke uitkeringen) (18753);
Wijziging van de nieuwe Rijkswet
op het Nederlandschap (18754, R
1272);
Deze Koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken zijn al
gedrukt.
2. de volgende brieven:
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een Overeenkomst met Finland (18746);
twee, van de minister van Justitie,
te weten:
een, over auteursrechten (18 600-VI,
nr. 16);
een, over alternatieve straffen
(18 600-VI, nr. 25);
een, van de staatssecretaris van
Financiën, over de tweeverdieners
(18519, nr. 74);
een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, over vervroegde
uittreding in de bouwnijverheid
(18600-XI, nr. 75);
een, van de ministers van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en van Landbouw en
Visserij en van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen,
mevrouw Ginjaar-Maas, over huisvesting van Rijksscholen (18 734);
een, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, de heer Van Zeil,
over steunverlening aan bedrijven
(15 306, nr. 40);
een, van de staatssecretaris van
Landbouw en Visserij, over het
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welzijn van dieren (18600-XIV, nr. 46);
een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
mevrouw Kappeyne van de Coppello,
ten geleide van tussentijdse rapportages van diverse deelprojecten (18600XV, nr. 19);
een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
over fysiotherapie (18735);
een, van de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
een verslag van een bezoek aan Bonn
endePfalz(18 743);
een, van de vaste commissie voor
Financiën, over de belastingdienst
(18600-IXB, nr. 17);
Deze brieven zijn al gedrukt.
3. de volgende brieven:
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over administratieve
akkoorden met Jemen;
een, van de staatssecretaris van
Justitie, ten geleide van statistische
gegevens van de directie Vreemdelingenzaken;
een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, ten geleide van
een staat van toevoegingen aan de
begroting 1984;
een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van een
commentaar van de AER op het IMPL
1985-1989;
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 H. M. Huberts-Brouwer
over 'Gelijk AOW-recht man en
vrouw';
een, van J. H. M. de Waart, over
invaliditeitspensioen;
een, van het gemeentebestuur van
Lelystad, over de verhoging van
aardgastarieven;
een, van het actiecomité tegen de
Oostelijke Randweg, over subsidiëring
van de Oostelijke Randweg;
een, van de vereniging Aankomende
Slokker Bouw Adspirant Kopers, over
een schorsingsverzoek van 33 woningen Van Lennepweg;
een, van Lesgroep 2b, over de
bezuinigingen ten aanzien van
zwakzinnigen;
een, van AbvaKabo afdeling
Smallingerland, over bezuinigingen in
de gezondheidszorg, m.n. voor de
zwakzinnigeninstituten;
een, van G. F. Bokhorst-Hoogland,
over de tweeverdieners derde fase;
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een, van het gemeentebestuur van
Almere, t.g.v. een motie inzake
maatregelen m.b.t. de ontwikkeling
van het minimumloon en andere
sociale voorzieningen;
een, van de Sociale Verzekeringsraad, over premie-adviezen;
een, van G. J. van de Lande, over
incassopraktijken van het Gemeentelijke Energiebedrijf van Amsterdam;
een, van de Nederlandse niet-rokersvereniging CAN, over de begrotingsbehandeling van WVC in relatie tot de
problemen van de niet-rokers;
een, van de Stichting Centraal
Ziekenfonds, over de opheffing van
de vrijwillige verzekering;
een, van P. Wiersma, over de
verlaging van uitkeringen;
een, van N. W. Vink, over het rijden
onder invloed van alcohol;
een, van P. H. Heckmong van
Burgens, over de toestand in Chili;
een, van Merwebolder, over de
bezuinigingen in de intramurale
gezondheidszorg;
een, van accountantskantoren L.
Vellinga, t.g.v. een schrijven aan de
commissie voor de Verzoekschriften,
over premieheffing;
een, van mr. S. K. Girjasing, over
'Politiek en Migranten';
een, van een VVD-fractie gemeenteraad, t.g.v. een motie inzake de
gemeentebegroting voor 1985 en de
meerjarenraming 1985-1989;
een, van de Vereniging voor
zoogdierkunde en zoogdierbescherming, t.g.v. een resolutie Roofdierendag VZZ;
een, van het gemeentebestuur van
Hengelo, over regeringsplannen
inzake het beleid voor het komend
jaar;
een, van het gemeentebestuur van
Finsterwolde, over de verhoging van
de gasprijzen;
een, van gedeputeerde staten van
Drenthe, t.g.v. een motie inzake
bodemverontreiniging;
een, van het vormingscentrum
Oud-Poelgeest, over decentralisatie
van de Blijf van m'n Lijfhuizen;
een, van A. B. Dull tot Backenhagen,
over 'vies-bijbels-pootrammen';
een telex van burgemeester en
wethouders van Amersfoort, over de
gasprijsverhoging;
een telex van burgemeester en
wethouders van Gramsbergen, over
de achteruitgang van het besteedbaar
inkomen van landurig werklozen;
een, van H. Koekkoek, over de
sociale uitkeringen;
een, van het landelijk WAO Beraad,
t.g.v. en uitspraak van het WAO-Tribunaal;
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een, van de FNV, t.g.v. vier verklaringen vastgesteld door FNV-protestvergaderingen in Apeldoorn, Arnhem,
Doetinchem en Nijmegen;
een, van het Regionaal Ziekenfonds
Twente, t.g.v. een motie inzake de
wijzigingen in het ziektekostenverzekeringsstelsel;
een, van het gemeentebestuur van
Almere, t.g.v. een motie betreffende
afwijzing van de ontwikkeling van
nieuwe kerncentrales in Usselmeerpolders;
een, van F. T. H. Stein, over verstoring van een radio-uitzending van de
Tweede Kamer;
een, van C. J. de Rijk, over vermindering van AOW-echtparen die in het
buitenland verblijven;
een, van het gemeentebestuur van
Wieringen, over uitbreiding van
kernenergiecentrales in Nederland;
een Resolutie Marcanti van de
FNV-bonden Amsterdam en omstreken, tegen de kabinetsplannen ten
aanzien van de sociale zekerheid;
een, van het gemeentebestuur van
Capelle aan den IJssel, over het
decentralisatiebeleid;
een, van R. R. Fernandes, over het
regeringsbeleid ten aanzien van de
gezondheidszorg;
een, van de Stichting Democratie en
Mensenrechten Suriname, t.g.v. een
afschrift van een schrijven aan de
ambassadeur van Suriname, over de
moord van een vijftiental broeders in
Fort Zeelandia;
een, van het CNV, over de verlaging
van de uitkeringsniveaus in de sociale
zekerheid;
een telex van burgemeester en
wethouders van Arnhem, over de
'voordeurdelerskorting';
een, van mr. H. D. Tjeenk Willink,
t.g.v. het boekwerk 'De mythe van het
samenhangend overheidsbeleid';
een telex van provinciale staten van
Noord-Holland, over de declaratiestop
die de staatssecretaris van VROM per
1 september 1984 heeft ingevoerd;
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage.
5. de volgende proefschriften:
een, van J. H. Olila, 'Overdrijving en
bravoure, een stedelijke-antropologische visie op kleine 'criminaliteit',
een, van M. I. M. Schuurman,
'Scholieren over onderwijs';
Deze proefschriften zijn opgenomen
in de bibliotheek der Kamer.
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Noot 2 (zie blz. 1790)
Ml

0-1426
1427-2475
2476-2801
2802-2995
2996-3280
3281-5705

0
49 691
43 597
50 629
8 271
0

0
18
15
18
3
0
54

Kolom I: maandlonen incl. vakantiegeld;
Kolom 11: aantal mensjaren in WAO dat recht heeft op minimumdagloonbescherming;
Kolom I I I : percentage van aantal mensjaren in kolom II van het bestand aan
kostwinners in de WAO. Deze percentages kloppen ongeveer met die uit de nota
naar aanleiding van het eindverslag.
Maandloon waar beneden bij 70%-uitkering minimumdagloonbescherming bestaat:
f 3052
Totaal aantal mensjaren kostwinners in de WAO: 283 100 (• 60% v.h. totaal)
Totaal aantal mensjaren in de WAO: 468 800
Totaal dus 54% van het bestand kostwinners met recht op een minimumdagloonbescherming (deeltijders niet).
Dat is van het totale bestand 54 x 60% = 32%.

Noot 3 (zie blz. 1802)

BIJVOEGSEL
Schriftelijke antwoorden van de Staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op vragen, gesteld
bij de openbare behandeling in eerste termijn van
hoofdstuk XVI van de rijksbegroting voor 1985, met
uitzondering van de delen Welzijn en Cultuur (18600-VI)
Vraag van de heer Borgman (CDA)
over verlenging huisartsenopleiding.
Het College voor Huisartsgeneeskunde verricht een onderzoek naar de
mogelijkheid om de huisartsenopleiding te verbeteren en eventueel te
verlengen. Dit onderzoek wordt in
nauwe samenwerking met mijn
departement verricht. De gelden voor
de financiering van dit onderzoek zijn
door mij beschikbaar gesteld.

In dit verband wijs ik erop dat een
van de motieven o m te komen tot
budgettering van de extramurale
sector juist deze deregulering is. In
het onlangs door het COTG uitgebrachte advies hieromtrent heeft dit
argument nog weinig weerklank
ondervonden.
In mijn reactie op dit advies zal ik
hieraan aandacht schenken. Ik zal ook
om nadere advisering vragen.

Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over bureaucratisering als
gevolg van AWBZ-financiering
kruiswerk.

Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) en mevrouw Beckers-de Bruijn
(PPR) over eerstelijnszorg: bevordering, samenhang, samenwerking,
versterking.

Mevrouw Cornelissen vraagt mij
mijn invloed aan te wenden om te
komen tot een forse deregulering van
de bemoeienissen van de verbindingskantoren en het COTG bij de AWBZfinanciering van het Kruiswerk.

Mevrouw Cornelissen spoort mij
aan om een meer bemoedigend
beleid te voeren op het terrein van de
bevordering van de samenhang, de
samenwerking en de versterking van
de eerstelijn.
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Noten

Ik denk dat ik bij haar een open deur
intrap als ik stel, dat vanuit het
departement al jaren aanmoediging
wordt gegeven in de vorm van de
succesvolle stimuleringsregeling voor
gezondheidscentra en de subsidiëring
van de regionale ondersteuningsplatforms.
Over de verdere doorvoering van het
beleid wordt overleg gevoerd met de
betrokken organisaties, die zelf een
belangrijke rol kunnen spelen. Voor
hen is de taak weggelegd de samenhang en samenwerking in de uitvoering van de zorg gestalte te geven.
Mevrouw Cornelissen wijst i.elf ook
op het huidige overleg tussen de
organisaties van kernvoorzieningen,
om een gezamenlijk standpunt over
de vormgeving van de eerstelijnssamenwerking op te stellen. De toekonv
stige positie van het Sl-project en de
regionale ondersteuningsplatforms
zijn hierbij evenzeer betrokken als de
totstandkoming van het instituut voor
onderzoek op het terrein van de
eerstelijnsgezondheidszorg.
Ik verwacht, dat de komende
maanden de resultaten van dit
overleg en onze eigen inspanningen
zichtbaar zullen worden.
Ik hoop dat dit antwoord voldoende
bevredigend is.
Vraag van de heer Borgman (CDA)
over vestigingsbeleid.
De heer Borgman sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat een goed
gestructureerd vestigingsbeleid nog
steeds niet van de grond is gekomen.
Ik kan de heer Borgman verzekeren
dat er op het departement hard
gewerkt wordt aan het tot stand
komen van een vestigingsbeleid op
grond van de WVG, als onderdeel van
de invoering van deze wet.
Dat tot op heden geen definitieve
maatregel op dit terrein is gepubliceerd, heeft te maken met de in de
WVG vastgelegde zorgvuldige maar
ook tijdrovende procedure ter voorbereiding van uitvoeringsmaatregelen
en de daarin vastgelegde termijnen.
Een wettelijke vestigingsregeling is
een maatregel die diep ingrijpt in de
voordien heersende situatie, hetgeen
naar mijn mening een zorgvuldige
voorbereiding vereist.
Ik kan de heer Borgman echter
meedelen dat ik een ontwerpbesluit
vestiging en praktijkomvang huisartsen - waarover de Nationale Raad
voor de Volksgezondheid mij in mei
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haar advies deed toekomen - nog in
december aan de Raad van State
voor advies hoop voor te kunnen
leggen.
Berekening van het aantal mensen
dat bij een 70%-uitkering recht heeft
op de minimumdagloonbescherming, en derhalve op het voor hen
relevante sociale minimum is aangewezen.
Vraag van de heer Toussaint (PvdA)
over de invloed van verzekerden op
het bestuur van een ziekenfonds.
Ik weerspreek de bewering van de
heer Toussaint dat de premiebetalers
in hun eigen ziekenfonds maar al te
vaak niet of nauwelijks iets in te
brengen hebben. Hij pleit in dit
verband voor een wijziging van artikel
34, vierde lid, onder d, van de Ziekenfondswet.
Ingevolge de zojuist gereleveerde
wetsbepaling dient een ziekenfonds
om voor toelating als zodanig in
aanmerking te komen onder meer
voldoende waarborgen te bieden voor
een redelijke mate van invloed van de
verzekerden op het bestuur. In de
praktijk betekent dit dat bij alle
ziekenfondsen minimaal 50% van de
bestuurszetels worden bezet door
verzekerden.
Bij sommige fondsen bestaat het
bestuur uitsluitend uit verzekerden;
ook komt het voor dat naast verzekerden en medewerkers (artsen, tandartsen, apothekers) nog een of enkele
onafhankelijke deskundige(n) aan het
bestuur is c.q. zijn toegevoegd.
Naar mijn mening wordt hiermede
voldaan aan het terzake geldende
wettelijke vereiste en kan de invloed
van de verzekerden op de besturen
der ziekenfondsen zeker voldoende
gewaarborgd worden geacht.
Als ik de heer Toussaint goed heb
begrepen streeft hij in feite na dat de
raad van leden van een ziekenfonds
als hoogste bestuurlijk lichaam
wettelijk wordt voorgeschreven.
Naar ik mag aannemen is de heer
Toussaint op de hoogte van het
standpunt van de Vereniging van
Nederlandse Ziekenfondsen uit
september 1981, in het Beleidsplan
'Ziekenfondsen 1985'.
In de paragraaf: Bestuurlijke opzet
ziekenfondsen op de blzz. 37 en
volgende, wordt de gedachte van de
heer Toussaint - uitgezonderd de
wettelijke verplichting daartoe - nader
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uitgewerkt. Om zulks wettelijk voor te
schrijven zou mij te ver gaan. Ik ben
van oordeel dat de wetgever zich niet
meer dan strikt noodzakelijk is moet
mengen in de interne aangelegenheden van privaat-rechtelijke instellingen, zoals ziekenfondsen nu eenmaal
zijn, te meer als - zoals uit het
voorgaande moge blijken - men in
eigen kring doende is aan het door de
heer Toussaint gewenste gestalte te
geven.
Het zal duidelijk zijn dat ik aan een
door de heer Toussaint in tweede
termijn in het vooruitzicht gestelde
motie geen behoefte heb.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over functie 4 kerndisciplines.
Mevrouw Cornelissen merkte op,
dat de discussienota van de Ziekenfondsraad over een samenhangende
zorgstructuur al te zeer geënt is op het
medisch model indien de huisarts de
enige toegangspoort tot de tweedelijnszorg zou moeten zijn, terwijl de
functie van de vier kerndiciplines
hierin niet volledig wordt onderschreven.
Ik kan de visie van mevrouw
Cornelissen in die zin onderschrijven,
dat naar mijn mening iedere kerndiscipline op het eigen werkveld een
spilfunctie heeft en dat deze voorzieningen vrij toegankelijk moeten zijn.
Zo heeft de huisarts een spilfunctie in
de geneeskundige zorg. Hulpverlening
vanuit het maatschappelijk werk is
meer aangewezen bij problemen over
het sociaal en maatschappelijk
functioneren, terwijl het bij behoefte
aan verpleging of verzorging voor de
hand ligt zich tot de wijkverpleging
dan wel de gezinsverzorging te
wenden.

gemiddelde van tot dusverre rond de 5
suïcides per jaar. Het is gebruikelijk dat
per jaar per ziekenhuis schommelingen
in het aantal suïcides optreden.
Overigens gaat het in 'Veldwijk' niet
om jeugdigen maar om een dwarsdoorsnede van de populatie. Landelijk
gezien is de stijging van het aantal
suïcides in APZ'en sinds het begin
van de jaren '80 gestabiliseerd.
Hoewel het een schrijnende problematiek is, geeft mede het relatief zeer
geringe aantal jeugdigen mij geen
aanleiding bijzondere maatregelen te
treffen.
Vraag van de heer Dees (VVD) over of
bij het beleid ten aanzien van Hart- en
Vaatziekten en Hypertensiebestrijding
de korte termijn niet te veel wordt
vergeten.
Bij het beleid ten aanzien van de
hart- en vaatziektenbestrijding wordt
ernaar gestreefd zoveel mogelijk tot
een afstemming te komen van
verschillende visies.
Naast de door de heer Dees genoenv
de Gezondheidsraadadviezen dient
daarbij bij voorbeeld ook rekening te
worden gehouden met standpunten
van de WHO, de Voedingsraad en
uitkomsten van evaluatieonderzoek
door het Nijmeegse Universitair
Huisartsen Instituut naar de resultaten
van het door het Ministerie bekostigde
RIFOH-programma. Ik ben voornemens in de loop van het komende
begrotingsjaar de Kamer een notitie
inzake de preventie van ischemische
hartziekten te doen toekomen.
Vraag van de heer Leerling (RPF) over
'ouderen zouden 'te' duur worden
voor de gezondheidszorg en hulpverlening'.

Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over suïcide onder jeugdigen in
instellingen.

De heer Leerling stelt, dat de
wijkverpleging mede zou zijn opgezet
voor bejaarden. Voorts verzoekt hij
mij de indruk weg te nemen dat de
De door de geachte afgevaardigde
ouderen te duur worden voor de
aangeduide publikatie in de pers
gezondheidszorg en de hulpverlening.
betreft het artikel uit de Volkskrant van
De heer Leerling heeft gelijk dat de
6 november jl. Hierin wordt naar
cijfers van de Ziekenfondsraad beslist
aanleiding van de publikatie van het
niet de indruk kunnen mogen wekken
jaarverslag 1983 van het APZ 'Veldwijk' dat de ouderen te duur worden voor
melding gemaakt van een verdubbeling de gezondheidszorg en de hulpverlevan het aantal suïcides ten opzichte
ning.
van het jaar 1982. Hier is inderdaad
We moeten er inderdaad voor
sprake van een uitzondering in die zin
dat er sprake is van een onverklaarbare waken, dat niet de suggestie wordt
uitschieter ten opzichte van een stabiel gewekt, dat het oud worden of het
oud zijn, een last is voor de gemeenschap. In deze cijfers komt echter wel
tot uitdrukking, de volle reële aanbe-

Noten

1863

veling, dat bij het beleid gericht op de
versterking van de eerstelijnszorg
rekening moet worden gehouden met
de vergrijzing van de bevolking, welke
ertoe leidt dat in toenemende mate
aandacht moet worden besteed aan
de verzorging en verpleging van
ouderen.
Vraag van mevrouw Terpstra (VVD)
over specialisten.
Door mevrouw Terpstra is gewezen
op een negatief inkomensverschil
tussen specialisten werkzaam in
academische ziekenhuizen en specialisten in algemene ziekenhuizen, dat
dreigt te ontstaan ten gevolge van
specifieke maatregelen vanwege de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
Ervan uitgaande dat mevrouw
Terpstra hier bedoeld de zogenaamde
honoreringsregeling medisch specialisten in academische ziekenhuizen,
en het functiewaarderingsonderzoek
naar de functie medisch specialist in
het academisch ziekenhuis, merk ik
het volgende op. In de genoemde
honoreringsregeling wordt expliciet
aangegeven dat het in de toekomst
vast te stellen salarisniveau afgestemd
dient te zijn op het voor de vrij
gevestigd specialist vastgestelde
norminkomen.
Met betrekking tot hetfunctiewaarderingsonderzoek heb ik met de
Minister van Soza en O&W en de LSV
afgesproken verdergaand onderzoek
in het academisch ziekenhuis te
Utrecht en het Bergwegziekenhuis te
Rotterdam plaats te doen vinden. Op
dit moment wordt overlegd om te
komen tot goede afstemming tussen
genoemd verdergaand onderzoek en
het in het kader van het Generaal
akkoord afgesproken functiewaarderingsonderzoek. Van de gevreesde
divergentie is mijn inziens in dit geval
op dit moment dus geen sprake.
Vraag van de heer Schutte (GPV) over
richtlijnen vrije beroepsbeoefenaren.
De heer Schutte heeft gevraagd of
er nog (meer) richtlijnen mogen
worden verwacht voor de vrije
beroepsoefenaars. Ja. Het huidige
stelsel is voor een aantal groepen
thans op wezenlijke onderdelen nog
niet ingevuld, met name op het
terrein van de praktijkomvang. Voorts
zullen bepaalde onderdelen van het
stelsel nog nader onderbouwd
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moeten worden, hetgeen in het
bijzonder de praktijkkosten betreft.
Deze richtlijnen zullen dan globaal
van aard kunnen zijn, zoals in de
memorie van toelichting bedoeld.
Vraag van de heer Toussaint (PvdA)
en mevrouw Van Es (PSP) over tariefsverlaging 5% medische specialisten.
De geachte afgevaardigden mevrouw Van Es en de heer Toussaint
hebben gevraagd wat de consequenties zijn van het later tot stand komen
van de 5% tariefsverlaging voor de
medisch specialistisch hulp. De door
mevrouw Van Es gesuggereerde
vertragingshouding van de LSV heb ik
niet geconstateerd.
De niet gerealiseerde ombuiging
over de periode sinds 1 juli 1984 zal
worden betrokken in het verdere
overleg over de uitwerking van het
generaal akkoord tussen overheid en
LSV, gelet op de in 1986 te realiseren
taakstellende ombuiging van f 165
miljoen (zie ook het antwoord op de
kamervragen Gerritse c.s.).
Vraag van de heer Leerling (RPF) over
vergelijking ambulante en intramurale
zorg.
De heer Leerling, vraagt mij of het
juist is dat één uur ambulante zorg
evenwel kost als één dag verpleging
in een intramurale setting.
Neen.
Indien ik deze vraag overigens sec
zou beantwoorden zou dit de suggestie
oproepen dat slechts kille cijfers ten
grondslag liggen aan de verschuiving
van intra- naar extramurale behandeling.
Naast het goedkoper zijn van de
ambulante zorg zijn er namelijk
andere, niet minder belangrijke
inhoudelijke overwegingen, die nopen
tot extramuraliseren.
Voor de inhoud van deze overwegingen moge ik u verwijzen naar de
nieuwe nota GGZ die ik u onlangs
toegezonden heb.
Vraag van de heer Toussaint (PvdA)
over lijst 1 van Besluit Farmaceutische
hulp Ziekenfondsverzekering.
Naar aanleiding van de vraag van
de heer Toussaint hoeveel geneesmiddelen sinds de invoering van het
Besluit farmaceutische hulp ziekenfondsverzekering van lijst 1 zijn
afgevoerd en hoe en op welke
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gronden zoiets gebeurt, merk ik het
volgende op.
Sinds de inwerkingtreding van het
zojuist genoemde besluit op 1 oktober
1982 zijn 16 geneesmiddelen door
middel van een wijziging van dat
besluit afgevoerd. Daarbij beschouw
ik elke doseringsvorm als een apart
geneesmiddel. Voor een dergelijke
wijziging bestond aanleiding in die
gevallen, waarin de betrokken
fabrikant was overgegaan tot een
prijsverlaging.
Vraag van mevrouw Beckers-de
Bruijn (PPR) over patiëntenrecht en
inzagerecht.
Naast het recht op inzage zullen het
recht op informatie en het toestenv
mingsvereiste eveneens worden
geregeld. Alsmede enkele aspecten
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met name met
betrekking tot de bescherming van de
gegevens van de patiënt.
Het spreekt voor zich dat in de wet
aandacht wordt geschonken aan de
mogelijkheid van correctie bij het
inzagerecht.
Zoals het zich nu laat aanzien zal
geen invulling worden gegeven aan
titel 7.7.1. van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek in verband met het late
tijdstip van invoering. Het ligt vooralsnog in de bedoeling middels wijziging
in het huidige Burgerlijk Wetboek de
onderhavige materie te regelen, maar
ik ben terzake nog in overleg met de
Minister van Justitie.
Vraag van de heer Leerling (RPF) en
mevrouw Terpstra (VVD) over
sportgezondheidszorg.
De geachte afgevaardigde Leerling
vroeg of gekomen kan worden tot een
permanente registratie van sportblessures en wat de eventuele problemen
daarbij zijn.
In mijn antwoord op schriftelijke
vragen heb ik mij positief uitgelaten
over registratie van sportblessures.
Momenteel vindt steekproefsgewijs
registratie plaats van in (poli)klinieken
en door huisartsen behandelde
sportblessures: het Privé-OngevallenRegistratie-Systeem en het project
Huisartsen-Peilstations.
Wel zal uiteraard moeten worden
bezien of en zo ja hoe gekomen moet
respectievelijk kan worden tot een
vergelijkbare registratie van door
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andere voorzieningen behandelde
blessures en van niet-behandelde,
vaak minder ernstige blessures.
De heer Leerling wees ook op het
vraagstuk van de sportongevallenverzekering, waarbij hij zei niet afwijzend
te staan tegenover de door mevrouw
Terpstra bepleite verplichte collectieve
ongevallenverzekering via de sportclubs. In de Notitie Accenten Sportbeleid heb ik aangegeven positief te
staan tegenover een initiatief van de
sport in deze richting. Aan verplichtstelling ben ik niet toe, omdat de
gevolgen van een dergelijke verplichtstelling nog niet ten volle zijn doordacht. Ook is de vraag hoe de positie
van ongeorganiseerde sporters hierbij
gezien moet worden.
Op de vraag van de heer Leerling of
de Departementale Werkgroep met
betrekking tot een inventarisatie van
sportblessure-onderzoek al tot
bevindingen is gekomen, kan ik
antwoorden dat de inventarisatie
begin 1985 wordt afgerond en alsdan
zal worden besproken met de betrokken veldorganisaties.
Ik kom op de sportgezondheidszorg
nog terug bij de UCV over mijn
beleidsnota inzake veiligheid in de
privé-sfeer.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over notitie over de gehele
jeugdgezondheidszorg.
Mevrouw Cornelissen heeft mij
gevraagd naar een notitie over de
gehele jeugdgezondheidszorg.
Zoals reeds tijdens de vorige
begrotingsbehandeling is vermeld,
zijn de voorzieningen voor jeugdgezondheidszorg onderdeel van de
werkzaamheden van de lnterdepartementale Werkgroep (semi-)Residentiële Voorzieningen en een soortgelijke
werkgroep op het terrein van de
Ambulante en Preventieve Voorzieningen voor jeugdigen. De eindrapporten
van beide werkgroepen inclusief een
voorlopig regeringsstandpunt zijn U
toegezonden.
Overleg met U hierover dient nog
plaatste vinden.
Eveneens komen de functies, taken
en de samenhang wat betreft de
voorzieningen voor jeugdgezondheidszorg aan de orde in de voorgestane wetgeving (WVG/WGM/Wet op
de jeugdhulpverlening). Ook hierover
zal nog met U worden gesproken.
Enkele malen is reeds met U
overlegd over de vroegtijdige opsporing van ontwikkelingsstoornissen
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(VTO) vanuit de jeugdgezondheidszorg. Ik vraag mij dan ook af in
hoeverre een notitie over jeugdgezondheidszorg nog iets waardevols
zou kunnen toevoegen. Afhankelijk
van de inhoud en de resultaten van
het komende overleg zou ik met U
willen bezien of alsdan een notitie
over de jeugdgezondheidszorg dient
te worden vervaardigd.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over jeugdgezondheidszorg
voor 0 tot 4-jarigen.
Mevrouw Cornelissen vraagt om
een duidelijke uitspraak van mij over
de ideeën van de projectorganisatie
VNZ/KLOZ in de nota 'Betaalbaar
Perspectief' met betrekking tot de
uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4-jarigen.
In de UCV over de nota Eerstelijnszorg op 9 mei 1984 heb ik er reeds op
mogen wijzen, dat het kruiswerk het
consultatiebureauwerk voor zuigelirv
gen en kleuters heeft opgezet en
reeds vele jaren verricht.
Ik ben van mening dat dit werk in
de organisatie van het kruiswerk op
bevredigende wijze gebeurt, mede
door het samenspel van wijkverpleegkundige en consultatiebureau-arts, de
begeleiding en ondersteuning vanuit
de provinciale kruisvereniging door
districtsartsen en districtsverpleegkundigen, en de op een oproepsysteem
en registratie van gegevens ingestelde
administratie.
Dit onderdeel van de jeugdgezondheidszorg moet naar mijn oordeel
blijvend worden uitgevoerd in het
organisatorisch kader van het kruiswerk met name op grond van kwaliteitsoverwegingen. Daarbij valt te
denken aan het interne systeem van
kwaliteitsbewaking, de epidemiologische taakaspecten en de reeds
bestaande samenwerkingsrelaties
met andere eerstelijnswerkers en
instellingen voor basisgezondheidszorg.
In de huidige situatie kan overigens
ook de huisarts in het kader van het
kruiswerk als consultatiebureau-arts
fungeren.
Vraag van de heer Mik (D'66) en
mevrouw Cornelissen (CDA) over
reactie op opmerkingen over effect
van verschuiving van 1e naar 2e lijn
op kosten in de gezondheidszorg.
De heer Mik signaleert geluiden
waaruit twijfel naar voren komt over
de besparingen die een verschuiving
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van de tweede naar de eerste lijn
zouden opleveren.
Mevrouw Cornelissen daarentegen
refereert aan het tweede evaluatierapport van de Ziekenfondsraad dat
praktijkvoering vanuit een samenwerkingsverband - een vorm van versterkte eerstelijnszorg - leidt tot kostenbesparing in de gezondheidszorg.
Dit evaluatierapport en studies van
het Nederlands Huisartsen Instituut,
wijzen inderdaad uit, dat het voorgestane beleid leidt tot kostenbesparing.
Overigens ben ik het met de heer
Mik roerend eens, dat naast kostenbesparing - de hoofddoelstelling van
een versterkte eerste lijn een kwalitatief
verbeterde zorg is die zo min mogelijk
ingrijpt in de thuissituatie waarin
mensen verkeren.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA), de heren Borgman (CDA) en
Worrell (PvdA) over groeimogelijkheden eerstelijnszorg.
Vele leden van de Kamer hebben
positief gereageerd op het beleid
gericht op versterking van de eerstelijnszorg en op het tot stand brengen
van samenhang en samenwerking in
deze sector. Tegelijkertijd vragen zij
zich af wat de groeimogelijkheden zijn
van de eerstelijnszorg.
Zoals uit het financieel overzicht
blijkt heb ik middelen bestemd voor
de capaciteitsuitbreiding en kwalitatieve verbetering van de eerstelijnszorg
ten koste van de intramurale sector.
Ook na 1987 heb ik-hoewel indicatiefeen relatief sterkere groei voor deze
zorgsector bestemd dan voor de
overige sectoren in de gezondheidszorg.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over opname van vergoeding
van behandeling door chiropractoren
in ziekenfondspakket.
Mevrouw Cornelissen heeft erop
gewezen dat in november 1983 door
de Kamer een motie over de chiropractoren is aangenomen.
Zij heeft thans gevraagd naar mijn
reactie op het feit dat 23 particuliere
zieketekostenverzekeraars deze kosten
vergoeden, maar de ziekenfondsen
niet. In mijn reactie op de motie
tijdens de UCV van 5 september 1983
heb ik gewezen op het verzoek van de
chiropractoren om in de Wet BIG te
worden opgenomen. Ik heb daarmee
een relatie gelegd met de regeling
inzake beroep in het kader van die
wet. Dit is evenzeer van belang voor
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een eventuele regeling van de
behandeling door chiropractoren als
ziekenfondsverstrekking.
Daarnaast speelt evenzeer het
kostenprobleem een rol.
Een inpassing in het ziekenfondspakket van alternatieve geneeswijzen kan
alleen maar worden gerealiseerd
indien dit niet leidt tot meerkosten
voor de ziekenfondsverzekering.
Hiervan kan sprake zijn indien bij
een dergelijke uitbreiding van het
ziekenfondspakket substitutie-effecten
zouden optreden. Zoals bekend heb ik
hieromtrent op 24 juli 1984 advies
gevraagd aan de Ziekenfondsraad en
de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Ik zal deze advisering
dienen af te wachten.
Voor wat het opnemen in de Wet
BIG betreft werkt de NRV aan een
advies inzake nog in die wet op te
nemen beroepen, waaronder chiropractici. Het zou te ver gaan op dit
moment reeds de verwachting te
wekken dat het beroep van chiropractor in de Wet BIG zal worden opgenomen. Zulks mede in verband met het
standpunt van het kabinet over de
dereguleringsvoorstellen van de
commissie-Geelhoed zoals dit aan
deze Kamer is meegedeeld.

mijn departement zijn dergelijke
signalen ontvangen, waarbij overigens
kon worden geconcludeerd dat de
verontrusting veelal werd veroorzaakt
doordat de betrokken kraamverzorgsters nog uitgingen van de beperkingen tot 5 dagen.
Immers zoals bekend, is het voorstel
van de beperking van de kraamzorg
tot 64 uur in feite gebaseerd op een
daartoe strekkend voorstel van de
Nationale Kruisvereniging.
Dit voorstel vormt het alternatief
voor de in het kader van de adviesaanvrage inzake het Kraptemodel voorgestane beperking tot 5 dagen.
Omdat het voorstel tot beperking
van de kraamzorg tot 64 uur door de
Nationale Kruisvereniging zelf is
aangedragen, ga ik er vanuit dat deze
beperking niet onaanvaardbaar is, dit
temeer omdat deze regeling tevens
voorziet in een flexibele toepassing
van de kraamzorg.
Deze maatregel heeft voor de
betrokken kraamverzorgsters geen
inkomensgevolgen.

Vraag van mevrouw Beckers-de Bruijn
(PPR) over hoe het nu staat met de
vasolastine.
De geachte afgevaardigden mevrouw Beckers en de heer Dees
hebben nogmaals gevraagd naar de
situatie rond de vasolastine. In mijn
antwoord op de schriftelijke vragen
105 en 329 heb ik reeds gewezen op
de relatie tussen enerzijds de intentieverklaring en het onderzoek naar de
werkzaamheid van het preparaat en
anderzijds het beleid ten aanzien van
bijlage 4 van het farmaceutische
verstrekkingenbesluit. Ik hoop de
Kamer over het een en ander nader te
informeren in mijn brief over de
evaluatie van de eigen bijdrage
geneesmiddelen ten behoeve van het
mondeling overleg met de vaste
commissie in februari 1985.

Het getalscriterium van 1 tandarts
per 3250 inwoners dat bij de toepassing van artikel 47, derde lid, van de
Ziekenfondswet wordt gehanteerd
berust op het ervaringsgegeven van
de ziekenfondsen dat bij die dichtheid
in het algemeen de rechten van
ziekenfondsverzekerden op tandheelkundige hulp verantwoord kunnen
worden gewaarborgd.
Ook de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid heeft deze getalsnorm geadviseerd voor toepassing
van artikel 47, derde lid.
Bovendien wil ik erop wijzen dat de
ziekenfondsen de bevoegdheid
behouden om meer overeenkomsten
te sluiten indien dit uit een oogpunt
van verantwoorde zorgverlening
noodzakelijk is. De verleende ontheffing is immers geen verbod op het
sluiten van overeenkomsten.

Vraag van heren Van Dis (SGP) en
Leerling (RPF) over beperking duur
kraamzorg.

Vraag van mevrouw Beckers-de
Bruijn (PPR) over geneesmiddelenkwaliteitsbeleid.

Zowel de heer Van Dis als de heer
Leerling hebben gevraagd naar de
consequenties van de verkorting van
de kraamzorgduur.
Zij hebben daarbij gewezen op
signalen welke hen uit het veld van de
kraamzorg hebben bereikt. Ook op

De gevraagde reactie op de suggesties over het kwaliteitsbeleid voor
geneesmiddelen, gedaan door het
ambtelijk lid van het College ter
beoordeling van geneesmiddelen dr.
Offerhaus heb ik voorlopig opgeschort
in verband met de binnenkortte
nemen beslissingen inzake het
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Vraag van de heer Schutte (GPV) over
toepassing artikel 47, derde lid,
Ziekenfondswet ten aanzien van
tandartsen.
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functioneren van het College. Zodra
het met het organisatie-onderzoek
belaste adviesbureau zijn rapport
heeft ingediend, hetgeen naar
verwachting in december zal gebeuren, kan worden beslist over de
aanbevelingen in dat rapport.
Voor wat betreft de mogelijke
risico's in het gebruik van nog niet
definitief beoordeelde geneesmiddelen wijs ik erop dat uit de jarenlange
toepassing van de desbetreffende
produkten niet is gebleken dat vooral
het element schadelijkheid aanleiding
is om grotere spoed met de definitieve
beoordeling te betrachten.
Voorgaande bijzonderheden zijn
overigens reeds aan de orde geweest
in de antwoorden op de vragen 104
en 110 respectievelijk 38 in de nota's •
naar aanleiding van het verslag bij de
begroting van het onderdeel Volksgezondheid 1985 respectievelijk 1984.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over verdwijnen jeugdtandverzorging als de staatssecretaris het
advies van de ziekenfondsraad
opvolgt.
Naaraanleidingvan de opmerkingen
van mevrouw Cornelissen en de heer
Toussaint over de jeugdtandverzorging, wil ik verwijzen naar de aan de
Kamer toegezegde notitie over de
jeugdtandzorg voor mei 1985. Hierover
zal in juli 1985 met u overleg plaatsvinden.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA): heeft de staatssecretaris zich al
een oordeel gevormd over de notitie
van het SCP over de samenhang in de
schoolgezondheidszorg.
Op de vraag van mevrouw Cornelissen naar mijn oordeel over de notitie
van het SCP betreffende de samenhang in de schoolgezondheidszorg,
wil ik als volgt reageren.
In het kader van de uitwerking van
de WVG/WGM/Wet op de Jeugdhulpverlening zal de functie en de samenhang betreffende de jeugdgezondheidszorg aan de orde komen.
Daar wordt bezien in hoeverre de
aanbevelingen en conclusies uit de
SCP-notitie kunnen worden verwerkt.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA): Zijn elders dan in Amsterdam
ook gemeentelijke kortingen op
zuigelingen- en kleuterzorg aan de
orde?
Mevrouw Cornelissen heeft mij
noar aanleiding van een krantebericht
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waarin is gesteld dat in Amsterdam
een goede zuigelingen- en kleuterzorg
niet meer mogelijk is door een
gemeentelijke korting, gevraagd of dit
verschijnsel zich meer voordoet in
plaatsen waar het kruiswerk deze
taken niet behartigt. Bovendien heeft
zij mij gevraagd, wat ik daaraan denk
te doen.
Allereerst wil ik erop wijzen dat de
situatie in Amsterdam, waarbij de
kruisorganisatie met de GG en GD is
overeengekomen dat de GG en GD
het basistakenpakket kinderhygiëne
uitvoert namens de kruisorganisatie,
niet elders in Nederland voorkomt.
Voor deze taken wordt de GG en GD
indirect via de kruisorganisatie
betaald uit AWBZ-middelen voor het
kruiswerk. Door deze AWBZ-financiering voldoen zowel de kwaliteit als de
omvang van de jeugdgezondheidszorg
voor 0- tot 4-jarigen in Amsterdam
aan de landelijk ter zake gestelde
normen. Naast deze AWBZ-financiering draagt de gemeente Amsterdam
zelf financieel uit eigen middelen
extra bij aan de kinderhygiëne.
Eventuele gemeentelijke kortingen
kunnen uiteraard alleen het gemeentelijke aandeel in de financiering
betreffen.
Wat uit landelijk oogpunt vereist is,
blijft dus gewaarborgd. Ik zie dan ook
geen aanleiding om actie te ondernemen.
Vraag van mevrouw Terpstra (VVD)
over: Geeft begonnen beleid tot
uitbouw van basisgezondheidsdiensten kostenmatig geen sneeuwbaleffect (kameelneus), worden doublures
vermeden; wordt er geëvalueerd.
Mevrouw Terpstra heeft een aantal
vragen gesteld over mijn beleid ten
aanzien van basisgezondheidsdiensten.
Concreet komt het hierop neer dat
zij er niet geheel gerust op is of het
effect van dit beleid wel wordt
bewaakt en of de kosten die met dit
beleid zijn gemoeid wel beheersbaar
zijn.
Kan ik garanderen, vraagt zij, dat
het begonnen beleid geen sneeuwbaleffect zal veroorzaken, dat er geen
doublures zullen ontstaan en dat er
wordt geëvalueerd.
Vooraf constateer ik dat mevrouw
Terpstra nadrukkelijk steun verleent
aan de versterking van de preventie.
Ik denk dat ik haar ongerustheid
over de wijze waarop deze versterking
binnen basisgezondheidsdiensten
wordt bevorderd kan wegnemen.
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Daarvoor heb ik de volgende argumenten:
- Door basisgezondheidsdiensten
wordt onder de noemer 'algemene
gezondheidszorg' een groot aantal
activiteiten verricht, die in hoofdzaak
door de gemeenten zelf worden
bekostigd.
Gebleken is dat die activiteiten die
essentieel zijn voor de ontwikkeling
van de preventie landelijk gezien niet
of nauwelijks worden behartigd.
Het betreft hier taken ter ondersteuning en uitvoering van het beleid
zoals uiteengezet in de nota Volksgezondheidsbeleid bij beperkte middelen, en dat aansluit bij wat sinds jaar
en dag door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt bepeleit.
In mijn beleid heb ik volledige
prioriteit gegeven aan de ontwikkeling
van deze activiteiten en de daarvoor
benodigde steunfuncties.
Alleen daarvoor worden de beschikbare middelen ingezet.
Kort samengevat, activiteiten die
een beter inzicht geven in bestaande
gezondheidsproblematiek om van
daaruit risicofactoren die zijn gelegen
bij de mens zelf en in zijn sociale en
materiele omgeving ten goede te
kunnen beïnvloeden.
Vandaar ook het belang van de
epidemiologie en de ontwikkeling van
de medische milieukunde.
Deze activiteiten kunnen derhalve
geen doublures veroorzaken.
De kosten zijn in die zin beheersbaar
dat het beschikbare maximum alleen
wordt versterkt bij daadwerkelijke
aanwending voor de bedoelde
functionarissen en de door hen te
behartigen functies.
Indien de kameelneus waarvan
mevrouw Terpstra spreekt van
precentieve speurzin zou getuigen en
de voorbode zou zijn van een effectvolle preventie dan zou ik hem
binnenhalen en voeden uit de herallocatie.
- Ik wijs reeds op de noodzaak van
een effectvolle preventie.
In het midden latend of wel altijd
concreet meetbaar is welke activiteiten
het gezondheidsniveau werkelijk
beïnvloeden, ben ik het eens met
mevrouw Terpstra dat evaluatie
noodzakelijk is. Dat geldt ook voor de
onderhavige activiteiten. Het is
trouwens opvallend dat juist in het
gebied van de preventie veel en
voortdurend wordt geëvalueerd.
Deze lijn zal worden voortgezet. Het
NIPG-onderzoek naar de taken van
algemene gezondheidszorg in
basisgezondheidsdiensten zal worden
gevolgd door deelonderzoeken.
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Met betrekking tot de GVO is een
dergelijk onderzoek inmiddels
begonnen.
Op het programma staan vervolgonderzoeken ten behoeve van alle taken
die in het onderhavige preventieve
pakket zijn opgenomen.
Ik meen dat ik hiermee al het
mogelijke heb gedaan om doel en
middelen te kunnen beheersen.
Vraag van de heer Borgman (CDA):
Wil de regering het komend jaar een
beleidsbrief aan de Kamer zenden
waarin knelpunten in de zorg voor
bepaalde categorieën ziekten zoals
reuma, astma, epilepsie en psoriasis
aan de orde komen?
Het is juist dat een aantal chronische
ziekten - de heer Borgman noemde
reuma, astma, epilepsie en psoriasis zowel politiek als beleidsmatig weinig
aandacht krijgen.
Mede als gevolg van bij de bevolking
en de Kamer bestaande behoefte is de
beleidsbemoeienis momenteel sterk
op de kankerbestrijding gericht. Ook
de t.b.c."bestrijding vergt mede in
verband met uitwerking van de
reorganisatievoorstellen van de
Werkgroep Burema en in verband met
de opgelegde bezuinigingen intensieve beleidsbemoeienis. Daarnaast
wordt ook aandacht besteed aan
andere specifieke terreinen van
ziektenbestrijding, zoals de bestrijding
van hart- en vaatziekten, geslachtsziekten en CARA.
Ik ben gaarne bereid eens een
inventarisatie te laten maken van de
knelpunten die worden gesignaleerd
op het terrein van een aantal chronische ziekten en te onderzoeken of en
zo ja op welke wijze daarvoor oplossingen kunnen worden gevonden.
Mede gezien de menskrachtproblemen
zal een dergelijke inventarisatie
wellicht wat meer tijd vergen dan het
jaar dat dhr. Borgman daarvoor in
gedachte heeft. Ik stel mij in eerste
instantie voor het rapport 'Reuma
hebben' met het verzoek om commentaar en suggesties voor het beleid aan
de meest betrokken instanties toe te
zenden.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over budgetkortingen bij
poliklinische revalidatiecentra.
Mevrouw Cornelissen vraagt of de
poliklinische revalidatie-centra in
Arnhem, Breda, Delft en Eindhoven al
een reactie hebben ontvangen op hun
brief inzake de budgetkortingen.
Bij brief van 15 november 1984,
waarvan een afschrift aan de Voorzitter
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van de vaste Commissie voor de
Volksgezondheid is gestuurd, heb ik
genoemde centra bericht over een
door het COTG genomen voor hen
gunstige beslissing.
Inmiddels heeft ook het GOTG deze
centra van bedoelde beslissing op de
hoogte gesteld.
Vraag van de heer Toussaint (PvdA)
over richtlijn specialisten inzake
dienstverband medische specialisten.
De heer Toussaint vraagt wanneer
de richtlijnen van het COTG zullen
verdwijnen die een dienstverband
voor medische specialisten belemmeren. De grootste belemmering is het
vraagstuk van de goodwill. Met de
NZR vindt hierover overleg plaats.
Belangrijker is echter nog dat in het
generaal akkoord tussen overheid en
LSV is afgesproken dat de LSV met
een voorstel zal komen voor de
afschaffing van goodwill. Dat voorstel
verwacht ik begin december.
Ik ben van mening dat het overleg
hierover het spoor is dat wij een
eindweegse afgelegd moeten hebben.
Pas daarna is te beoordelen of de
COTG-richtlijnen over dienstverband
en praktijkuitkoop, die op zich zeer
zeker van belang zijn, nog moeten
worden bijgesteld, of eventueel, al
dan niet gefaseerd, kunnen verdwijnen.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) en de heer Toussaint (PvdA)
over Tabakswet en drankmisbruik.
Mevrouw Cornelissen was van plan
mij ernstig toe te spreken vanwege
het uitblijven van de Tabakswet.
Gelukkig was dit niet meer nodig.
Ondanks de niet geuite kritiek, voelde
ik toch de behoefte enige uitleg te
geven.
Voor wat betreft de opmerkingen
over de uitholling van de reclamecode,
die door de heer Toussaint zijn
gemaakt: mij is meegedeeld dat
staatssecretaris Van Zeil tijdens het
mondeling overleg, waarop de heer
Toussaint doelde, reeds heeft aangekondigd deze zaak nader te zullen
bezien. Ik twijfel er niet aan dat bij het
overleg met de Kamer over de
voorgenomen wettelijke regeling
inzake de beperking van het roken
uitvoerig aandacht aan de reclamecode zal worden besteed. Wij komen
dan op deze zaak terug.
Voor wat betreft de opmerking van
de heer Toussaint betreffende een
interdepartementaal gecoördineerde
bestrijding van het drankmisbruik:
Door WVC is een discussienota
voorbereid, waaraan ik vorige week
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mijn voorlopig fiat heb gehecht. Het
stuk gaat nu naar de medebetrokken
ministeries.
De bedoeling is om op zeer korte
termijn deze discussie-nota in de
openbaarheid te brengen. Wij zullen
dan de maatschappelijke reacties
moeten afwachten en daarna een
beleidskoers moeten vaststellen.
Vraag van de heer Leerling (RPF) over
het rapport van de Staatscommissie
euthanasie.
In afwijking van hetgeen in de
begrotingstoelichting is vermeld zal
de Staatscommissie euthanasie niet
voor januari 1985 met een standpunt
komen.
Het rapport wordt in de loop van
1985 tegemoet gezien.
Dit heeft de Minister van Justitie, de
heer Korthals Altes, ook reeds aan de
Kamer medegedeeld.
Vraag van de heer Van Dis (SGP) over
subsidie Vereniging Gehandicaptenzorg Geref. Gemeenten.
De heer Van Dis vraagt waarom de
Vereniging Gehandicaptenzorg
uitgaande aan de Gereformeerde
Gemeenten nog geen subsidie
ontvangt op titel oudervereniging. Op
dit moment worden met alle ouderverenigingen gesprekken over een nieuw
subsidiesysteem. Daarbij is ook
betrokken de VGGG.
Vraag van mevrouw Terpstra (VVD)
over toekomstige financiering Beschermende Woonvormen.
Het regeringsstandpunt inzake het
toekomstige beleid ten aanzien van de
Beschermende Woonvormen wordt
a.s. vrijdag in de ministerraad vastgesteld. Op korte termijn kunt u dus dit
standpunt verwachten. Het concept-regeringsstandpunt houdt in dat de
Beschermende Woonvormen, die
thans nog vanuit de TSMD worden
gefinancierd onder de AWBZ worden
ondergebracht onder gelijktijdige
overbrenging van de begrotingsgelden
naar de rijksbijdrage AWBZ, voorlopig
op basis van artikel 52 E (experiment)
en met inachtneming van het beginsel
van de budgettaire neutraliteit, terwijl
voor de planning de WZV van toepassing zal worden verklaard.
Inmiddels worden op ambtelijke
niveau hiertoe de nodige voorbereidingen getroffen.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over Noodoperatie-Hl.
Van de aanvankelijke beoogde 1200
plaatsen in gezinsvervangende
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tehuizen (GVT) zijn inmiddels ± 800
plaatsen in twee fasen, gerealiseerd.
Voor een derde ronde heb ik vooralsnog geen financiële dekking kunnen
vinden, zie ook het FOGMD 1985.
Daarnaast ben ik van mening dat
- gelet op de verzadigingsverschijnselen in bepaalde regio's - ook eerst
een hernieuwd onderzoek naar de
urgentieverdeling op de wachtlijsten
noodzakelijk is, en dat niet langer
zonder meer vastgehouden kan
worden aan het getal 1200 van 3 jaar
geleden.
Op dit moment geef ik voorrang
aan het afwerken van het landelijk
plan 82-84, dat nog tot in begin 1986
zal voortduren.
Vraag van de heer Van Dis (SGP) en
de heer Schutte (GPV) over schriftelijk
antwoord nr. 171 alsmede het toezicht.
De heer Van Dis vroeg mij hoe het
antwoord, dat ik (- bedoeld zal zijn de
minister - ) tijdens het abortusdebat
gaf, gerijmd moet worden met het
antwoord dat ik gaf op de schriftelijke
vraag nr. 171.
De eerste vraag in het abortusdebat
betrof de vraag naar de bestemming
van geaborteerde vruchten (w.o. de
bestemming als voorwerp van
experimenteel onderzoek).
De tweede vraag betrof de vraag
naar de rechtpositie van het ongeboren
leven.
Als antwoord op beide vragen kan
ik u het volgende berichten:
Het wetsvoorstel met betrekking tot
experimenten met mensen is inmiddels in een vergevorderd stadium
gekomen.
Met betrekking tot de beschikbaarstelling en gebruik van foetaal
materiaal heb ik onlangs een advies
van de Gezondheidsraad ontvangen.
Ik ben voorshands van mening dat
zowel de experimenten met embryo's
als die met foetaal weefsel aan regels
gebonden dienen te worden. Of
regeling bij het wetsontwerp experimenten met mensen zoals dat in
overeenstemming met de Voortgangsnota patiëntenbeleid er zal gaan
uitzien, mogelijk is, zal ik aan de
Nationale Raad voor de Volksgezondheid vragen. Misschien dat tot
afzonderlijke regelgeving moet
worden besloten.
Vraag van de heer Wöltgens (PvdA)
over vernieuwingsprojecten.
De heer Wöltgens, is de mening
toegedaan, dat de cirulaire over de
vernieuwingsprojecten maar niet rond
wil komen, mede als gevolg van
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bureaucretische eisen over rechtsperso-- is bereikt. Invoering van het FWG-project voor de artsen is voorzien per 1
nen en dergelijke.
januari 1986. De verwachting is, dat
Ik kan hem mededelen, dat ik de
vóór die datum de procedure van
circulaire maandag jl. heb ondertekend
algemeen verbindend-verklaring
en dat deze dinsdag j l . is verzonden.
doorlopen zal zijn. Ik wil overigens
Met hem ben ik het eens, dat erg
niet bij voorbaat uitsluiten dat in de
veel tijd in de voorbereiding is gaan
loop van 1985 alsnog met de artsen
zitten. Ik wil hem echter op een
overeenstemming wordt bereikt.
tweetal zaken attenderen. Ambtelijk
Onmiddellijke consequenties zijn dus
diende er een nieuwe beleidslijn
niet te verwachten; over een jaar zal
uiteengezet te worden door ambteer meer duidelijkheid zijn.
naren van en het Directoraat-Generaal
van de Volksgezondheid en de
Vraag van mevrouw Beckers-de
Directie Maatschappelijke DienstverleBruijn (PPR) en mevrouw Cornelissen
ning. Beide sectoren vertegenwoordi(CDA) over gelden voor beleid ten
gen twee velden: enerzijds de intramuaanzien van verbetering voedingstoerale zorg en anderzijds de semi- en
stand.
ambulante zorg. Ik kan mij voorstellen
dat een dergelijke afstemming enige
Op de vraag van mevrouw Beckerstijd in beslag neemt. Bovendien is
de Bruijn hoe het zit met de besteding
vooraf overleg geweest over de
van de extra gelden voor het voedingsconcept-circulaire met het Landelijk
beleid kan het volgende worden
Overleg Zwakzinnigenzorg (LOZ),
geantwoord.
hetgeen ook enige tijd vergde.
De begrotingspost van f800.000 voor
Voor bureaucratische eisen over de
de verbetering van de voedingstoerechtspersoon is mijns inziens geen
stand zal onder meer worden besteed
sprake. Indien men de zorg voor
aan het uitbreiden van het centraal
zwakzinnigen wil vernieuwen, dan is
bestand van gegevens over voedingshet noodzakelijk dat alle geledingen
stoffen in levensmiddelen dat thans is
daarbij betrokken zijn. Daarom is
ondergebracht bij het CIVO-TNO, aan
gekozen voor een Regionaal Orgaan
het stimuleren van het aanbrengen
Zwakzinnigenzorg met juridische
van voedingswaardedeclaratie op
status: het belang van afzonderlijke
levensmiddelen, aan het ondersteunen
instellingen (en de soms daarmee
van t.v.-spots ter verbetering van de
gepaard gaande belangenstrijd) wordt
voedselkeuze en aan de verhoging
hierdoor overstegen. Men verplicht
van de efficiëntie bij voedingsvoorlichzich aan elkaar gezamenlijk de
ting. Hierbij zij opgemerkt dat voor
verantwoordelijkheid voor de geestevoedingsonderzoek en -voorlichting
lijk gehandicapten te dragen en men
primair andere begrotingsposten
kan eikaars disciplines benutten.
worden aangewend. In de memorie
van toelichting bij de begroting 1986
Vraag van mevrouw Van Es (PSP)
zal een uitvoeriger overzicht van de
over effect van 1 % extra budgettering
onderhavige bestedingen worden
in de intramurale gezondheidszorg.
opgenomen.
Er zijn geen ervaringsgegevens
Vraag van mevrouw Cornelissen
voorhanden, waaruit zou kunnen
(CDA) over subsidiëring Stichting
worden afgeleid welke de gevolgen
SOHA.
van 1 % extra budgetkorting in de
intramurale gezondheidszorg zullen
Mevrouw Cornelissen heeft ge(kunnen) zijn. Wel is daarvan een
vraagd naar mogelijkheden voor
indicatie - zij het puur theoretisch - te
subsidiëring van het ambulante werk
geven. Uitgaande van de veronderstelvan de Stichting Opvang en Herstel
ling dat door budgetkorting met 1 %
van Alcoholici (SOHA) te Leusden.
ook de loonkosten met 1 % zullen
Twee jaar geleden heeft de Stichting
delen, gaat het bij lineaire doortrekking
bij mij een aanvraag ingediend voor
van dit gegeven om een verlies van
afgifte van een verklaring als bedoeld
ca. 2500 arbeidsplaatsen.
in artikel 7 van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen, die vereist is voor de
Vraag van de heer Schutte (GPF) over
oprichting van een crisisopvangcenfunctiewaardering particuliere
trum voor alcoholici.
intramurale zorg. (FWG-project).
Op 18 mei 1984 heb ik de Stichting
laten weten dat ik besloten heb de
De heer Schutte vraagt naar de
gevraagde verklaring te weigeren
consequenties van het feit dat over
onder meer omdat het initiatief niet
het functiewaarderingsproject in de
voldoet aan de eisen die aan een
intramurale zorg met de artsen in
Categoraal Psychiatrisch Ziekenhuis
dienstverband geen overeenstemming
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voor verslaafden moeten worden
gesteld en dat het initiatief onvoldoende waarborgen inhoudt ingepast te
kunnen worden in het regionale
netwerk van hulpverlening aan
verslaafden.
Initiatieven voor ambulante hulpverlening vallen echter buiten het kader
van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen.
De middelen om dergelijke initiatieven uit de WVC-begroting te financieren zijn niet aanwezig. Het is overigens
de bedoeling, en dat is de Stichting al
vaker gezegd, dat subsidieverzoeken
voor ambulante hulpverlening
moeten passen in een gemeentelijk of
provinciaal beleidsplan, zodat enige
waarborg ontstaat voor samenhang
tussen de voorzieningen. Wat de
ambulante hulpverlening betreft is mij
geen subsidieverzoek van deze
stichting bekend, noch een daarop
betrekking hebbend beleidsplan van
de lokale overheid.
Vraag van mevrouw Terpstra (VVD)
over of in het Nederlandse systeem
niet alleen de protocollaire geneeskunde, maar daaraan gekoppeld een
vorm van 'Diagnose Relatie Groepen'
toepasbaar is.
Mevrouw Terpstra vraagt naar mijn
visie of in het Nederlandse systeem
niet alleen de protocollaire geneeskunde, maar daaraan gekoppeld een
vorm van 'Diagnose Relatie Groepen'
toepasbaar zou zijn.
De DRG-systematiek kan bijdragen
tot het vergelijkbaar en bespreekbaar
maken van wat er onder meer op het
gebied van het medisch handelen met
gelijksoortige patiëntengroepen
gebeurt.
In die zin is een relatie tussen DRG's
en protocollen zeer wel denkbaar.
Opgemerkt moet echter worden dat
het hier gaat om een tweetal prille
ontwikkelingen met een verschillend
vertrekpunt.
Protocollen zijn toekomstgericht en
indicatief tot op detailniveau voor het
medisch handelen met betrekking tot
een concreet ziektebeeld of een
bepaalde klacht.
DRG's zijn ontwikkeld zowel met het
oog op het medisch handelen als het
financieel management.
De consumptieprofielen van DRG's
zullen per bepaalde DRG-patiëntengroep minder gedetailleerd qua
verrichtingen zijn dan bij protocollen
het geval is en nebben een historisch
karakter.
In het huidige ontwikkelingsstadium
van zowel de protocollaire geneeskunde als de DRG's ben ik nog niet in
staat concreet te antwoorden op de
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door mevrouw Terpstra gestelde
vraag over de (praktische) toepasbaarheid van protocollaire geneeskunde,
met daaraan gekoppelde Diagnose
Relatie Groepen.
Vraag van de heer Van Dis (SGP) over
stopzetten in vitro fertilisatie, van de
heer Schutte over studie naar de
juridische c.q. familierechtelijke
consequenties daarvan, en van de
heer Leerling over de kosten.
Aan de wens van de heer Van Dis
om de in vitro fertilisatie stop te
zetten kan ik geen gevolg geven.
Wel vind ik dat deze ontwikkeling
nauwgezet dient te worden gevolgd.
Het advies van de Gezondheidsraad
zal ik hierbij betrekken.
Mijn standpunt met betrekking tot
het uit te brengen definitieve rapport
zal ik uiteraard aan het parlement
voorleggen.
De heer Schutte vraagt onder meer
om een studie naar de juridische c.q.
de familierechtelijke consequenties
van de in vitro fertilisatie.
De Gezondheidsraad zal de bestaande commissie voor de in vitro fertilisatie binnenkort uitbreiden ten
behoeve van advisering over de
medisch-ethische en juridische kanten
van de in vitro fertilisatie. Nadat het
advies is uitgebracht zal hierover
overleg plaatsvinden met de Minister
van Justitie.
Overigens wordt ook in internationaal verband door een werkgroep van
de Raad van Europa hiernaar een
studie verricht. Over de betrokkenheid
van de Minister van Justitie hierbij
zijn reeds afspraken gemaakt.
Mede op grond van het interim-advies van de Gezondheidsraad ben ik
tot het oordeel gekomen dat de
zogenaamde in vitro fertilisatie
gerekend kan worden tot activiteiten
in het kader van de gezondheidszorg.
Dat betekent dat de regelgeving met
betrekking tot volksgezondheid het
sturend instrumentarium is.
Met de Gezondheidsraad, ben ik
van mening dat de mogelijkheden
voor in vitro fertilisatie voorshands
zeer beperkt dienen te blijven en
randvoorwaarden dienen te worden
gesteld.
Vraag van mevrouw Beckers-de
Bruijn (PPR) over WHO-resolutie over
adequaat gebruik van geneesmiddelen; vergadering van deskundigen in
1985.
Nederland stelt zich zeer actief op
bij de nadere uitwerking van de
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tijdens de 37e Assemblee aangenomen
resolutie met betrekking tot het
adequaat gebruik van geneesmiddelen
(WHA 37/33). Een en ander geschiedt
in nauwe samenwerking met de
Ministeries van respectievelijk
Buitenlandse Zaken en Economische
Zaken. Gedurende de laatste maanden
is van Nederlandse zijde met het
WHO-secretariaat overleg gevoerd
over de nadere invulling van de
plannen voor de vergadering van
experts in 1985.
Een aantal voorstellen zijn daarbij
van Nederlandse zijde gedaan. De
Directeur-Generaal van de WHO, die
met de organisatie van de deskundigen-vergadering is belast, heeft nog
geen definitief standpunt ingenomen.
Overleg is nog gaande over een
aantal met de vergadering verband
houdende aspecten zoals plaats,
datum, deelnemers en dergelijke.
Vraag van Toussaint (PvdA) over
geriatrische werkzaamheden door
artsen zonder geriatrische opleiding.
Het verschijnsel dat artsen zonder
geriatrische opleiding in de geriatrie
werkzaam zijn hangt samen met het
feit dat de opleiding tot klinisch
geriater eerst sinds 1 januari 1983
officieel bestaat. Artsen die reeds
werkzaam waren in de geriatrie
voldeden in vele gevallen niet aan de
opleidingseisen en konden daarom
niet in het betreffende specialistenregister worden ingeschreven. In het
verlengde hiervan ligt dat tot dusverre
nog slechts uit een kleine groep geput
kan worden als het o m opleiders gaat.
Ik zal de ontwikkelingen echter
nauwgezet blijven volgen.
Vraag van de heer Schutte (GPV) over
moederapotheek met distributiepunten.
Naar aanleiding van de suggestie
van de heer Schutte om te komen tot
een spreidingsbeleid voor apotheken,
waarbij per moederapotheek verschillende distributiepunten worden
ingesteld mag ik verwijzen naar mijn
uiteenzettingen over aspecten van de
geneesmiddelenvoorziening, gedaan
tijdens de rede, die de heer Eisen
namens mij op 10 oktober j l . heeft
uitgesproken; met name wijs ik op de
mijns inziens gewenste verlaging van
de contactdrempel tussen apotheker
en clientèle.
Het idee waarover de heer Schutte
mijn oordeel vraagt, staat hier haaks
op, aangezien de distributiepunten
slechts door apothekers-assistenten
zullen worden bemand. Ik geef
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daarom veeleer de voorkeur aan
vergroting van het aantal apotheekvestigingen te zamen met een zekere
schaalverkleining van de apotheken.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over financiering hometrainingsproject de Krabbebossen en de
Twee Gelanden.
Mevrouw Cornelissen heeft gevraagd naar de stand van zaken
inzake de subsidiëring van het
hometrainingsproject van de Krabbebossen en de Twee Gelanden.
Op 24 augustus j l . heb ik de Ziekenfondsraad om advies gevraagd over
de mogelijkheden voorfinanciering
via artikel 52, eerste lid, onder e van
de AWBZ van een beperkt aantal
experimenten met nieuwe behandelingsvormen bij medische kindertehuizen en medische kleuterdagverblijven.
Het gaat hierbij met name om dagbehandeling voor de leeftijdscategorie
van 7-15 maar en om thuisbehandeling.
Het is de bedoeling dat het project
van de Krabbebossen en de Twee
Gelanden bij deze experimenten
wordt betrokken.
De Ziekenfondsraad heeft zijn
advisering terzake thans nog niet
afgerond.
Vraag van de heer Borgman (CDA)
over invoering van protocollaire
geneeskunde gekoppeld aan intercollegiale toetsing.
Met betrekking tot de invoering van
protocollaire geneeskunde gekoppeld
aan intercollegiale toetsing kan ik de
heer Borgman mededelen, dat in de
binnenkort te publiceren erkenningseisen voor algemene ziekenhuizen een
bepaling wordt opgenomen dat
aldaar in één of meer gestructureerde
kaders, op systematische wijze,
activiteiten worden ontplooid die
gericht zijn op bewaking en verbetering
van de kwaliteit van de hulpverlening.
Ten aanzien van door de geachte
afgevaardigde genoemde genormeerde verpleegduur wacht ik een nader
advies van de Ziekenfondsraad in het
kader van het kraptemodel af.
Vraag van mevrouw Beckers-de
Bruijn (PPR) over het aanscherpen
van de erkenningsvoorwaarde terzake
van de voeding in de intramurale
gezondheidszorg.
Mevrouw Beckers heeft mij in
herinnering gebracht de toezegging
die ik heb gedaan tijdens de UCV over
de Nota Voedingsbeleid op 9 april van
dit jaar over een mogelijke aanscher-
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ping van de erkenningsvoorwaarde
voor de kwaliteit van de voeding.
Ik heb toe gezegd dat eerst nagegaan
diende te worden wat hieromtrent in
de geldende erkenningsvoorwaarde is
bepaald.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat
de strekking van de geldende bepaling,
te weten de instelling dient zorg te
dragen dat het voedsel kwalitatief en
kwantitatief voldoet aan de eisen van
de moderne voedings- en dieetleer,
voldoende is. Een verdere aanscherping is dan ook niet noodzakelijk.

Deze normen zullen dan worden
ontwikkeld in samenwerking met de
diverse medisch-ethische commissies
van de betrokken instellingen. Gezien
de adviezen van de Gezondheidsraad
over in vitro fertilisatie en over foetaal
weefsel wordt bezien in hoeverre het
wetsvoorstel inzake experimenten
met mensen als instrument kan
worden gehanteerd om ongewenste
ontwikkelingen tegen te gaan.

Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over eigen bijdrage AWBZ

Met genoegen hoorde ik dat de heer
Dees en zijn fractie wordt aangesproken door het initiatief om toekomstscenario's voor de gezondheidszorg
te ontwerpen. Ik verwacht dat deze
toekomstbeelden het anticiperend
beleid op de lange termijn zullen
kunnen ondersteunen. Het is mede
door het verzoek van onder andere
de heer Dees dat deze toekomstgerichte verkenningen worden ondernomen.
Als eerste toekomstverkenning werd
het concept-rapport van de scenariocommissie vergrijzing eind oktober op
een symposium in Amsterdam
besproken.
De rapporten over oncologie, harten vaatziekten en de overige onderwerpen zullen omstreeks maart volgend
jaar en in de loop van 1985 en 1986
het licht zien. De adviezen van de
Gezondheidsraad over die onderwerpen worden vanzelfsprekend bij de
toekomstverkenningen betrokken;
anderzijds leveren de toekomstanalysen nu reeds waardevolle gegevens
op voor de huidige korte-termijn-adviezen van de Gezondheidsraad en het
korte-termijn-beleidindevolksgezondheid.

Mevrouw Cornelissen heeft de
zorgen van haar fractie over de eigen
bijdrage-regeling AWBZ naar voren
gebracht.
In reactie daarop kan ik mededelen
dat de Ziekenfondsraad mij op 24
november 1983 heeft bericht dat hij
geen mogelijkheden ziet om objectieve
criteria op te stellen ten einde een
gedifferentieerde eigen-bijdrageregeling AWBZ in te voeren. Op 10 mei en
7 juni 1984 is over de problematiek
van de eigen-bijdrageregeling AWBZ
uitvoerig van gedachten gewisseld
met de Vaste Commissie voor de
Volksgezondheid.
Dat heeft geresulteerd in een brief
van 8 juni aan de Voorzitter van de
Vaste Commissie voor de Volksgezondheid van uw Kamer. Daarbij is
medegedeeld dat ik de Ziekenfondsraad heb gevraagd een evaluatie uit te
voeren van de effecten die de versoepeling van de eigen bijdrage biedt. Dit
rapport verwacht ik voor 1 februari
1985. Daarna zal, zoals reeds is
vastgelegd, op 25 april 1985 wederom
een mondeling overleg met de Vaste
Commissie voor de Volksgezondheid
plaatsvinden.
Vraag van de heren Schutte (GPV) en
Van Dis (SGP) over wetenschappelijk
gebruik van foetaal weefsel.
De heer Schutte wil dat de Inspectie
de ontwikkelingen met betrekking tot
foetaal weefsel in de praktijk volgt en
verbindt daaraan de vraag of daar
bepaalde richtlijnen voor komen.
Ik heb nog geen definitief standpunt
bepaald met betrekking tot het advies
van de Gezondheidsraad over foetaal
weefsel. Als het Staatstoezicht de taak
krijgt opgedragen om toe te zien op
de ontwikkelingen met betrekking tot
experimenten met foetaal weefsel al
zullen er normen moeten komen
waaraan getoetst kan worden.
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Vraag van de heer Dees (VVD) over
toekomstscenario's.

Vraag van de heer Toussaint (PvdA)
over mogelijke status van gemeentelijke gezondheidsdiensten als drempelvrije poliklinieken geslachtsziektenbestrijding.
Inzake de financiering van de
drempelvrije poli's heeft de Stichting
tot bestrijding der geslachtsziekten
mij onlangs een adviesnota doen
toekomen, welke mogelijk kan
bijdragen aan de totstandkoming van
een nieuwe financieringsregeling
voor deze poli's, waardoor wellicht
ook de oprichting van gemeentelijke
poli's naar Amsterdams voorbeeld
elders in Nederland binnen bereik
komt. Wel zal moeten worden bezien
in welke regio daaraan behoefte
bestaat.
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Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over opvang van jongere
psychiatrische patiënten.
In het geheel van de geestelijke
gezondheidszorg verdient de opvang
van jongere psychiatrische patiënten
aparte aandacht. Ik ben dat met
mevrouw Cornelissen eens. Ik heb
aan de Kamer een nota over de
kinder- en jeugdpsychiatrie toegezegd.
De Kamer kan die nota op korte
termijn tegemoet zien. Ik zal daarin
uitgebreid op de hele problematiek
ingaan.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over notitie B-categorie-dagopvang geestelijk gehandicapten.
De door mevrouw Cornelissen
bedoelde notitie van mijn ambtgenoot
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en ondergetekende is thans gereed.
De nota handelt over de zogenaamde
B-categorie in de WSW en daarmee
samenhangende afstemmingsproblemen ten opzichte van andere dagvoorzieningen voor geestelijk gehandicapten, meer specifiek de dagverblijven
voor ouderen.
In deze nota komt de capaciteit van
dagverblijven in relatie tot de wachtlijstproblematiek aan de orde inclusief
suggesties voor oplossingen. Zo
spoedig mogelijk wordt deze notitie
naar de Tweede Kamer gezonden.
Voordien echter zal deze notitie
besproken worden in een overleg
tussen ISG en het LOZ (Landelijk
Overleg Zorg voor Geestelijk Gehandicapten).
Dit overleg vindt plaats op 28
november a.s.
Vraag van de heer Dees (VVD) over
scheiding van advies- en overlegfuncties in de gezondheidszorg.
Mijnheer de Voorzitter, de heer
Dees wil advies- en overlegfuncties
uitzuiveren. Er zijn in de volksgezondheid interessante ontwikkelingen, en
wel enerzijds regionaal en anderzijds
landelijk.
Regionaal zien wij steeds meer dat
de overlegfunctie apart wordt uitgeoefend, niet meer ingekaderd in de
adviesfunctie van bij voorbeeld
Provinciale Raden voor de Volksgezondheid. Er ontstaan regionale
samenwerkingsverbanden die de
geprivilegeerde overlegpartners voor
de provinciale overheid zijn.
Een andere vorm van overleg op
het regionale niveau is te vinden in
het circuit van Ziekenfondswet en
WTG, waar het plaatselijke gestructu-
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reerde overleg tussen financiers en
verstrekkers vorm krijgt.
Hoe men regionaal de adviesfunctie
wil invullen wordt steeds meer
vrijgelaten; ik betwijfel echter of hier
ooit sprake kan zijn van onafhankelijkheid.
Op het landelijke niveau zijn er in de
gezondheidszorg ook interessante
ontwikkelingen. Zo wijs ik erop dat bij
de laatste wijziging van de gezondheidswet de uitdrukkelijke in die wet
geregelde overlegfunctie die binnen
de Nationale Raad voor de Volksgezondheid moest worden uitgeoefend
tussen het veld en de Minister
'uitgezuiverd' is.
Overgebleven is de pure advisering.
Maar daar is dus advies door belanghebbenden. Er is altijd die afweging,
en ik kom nog terug op het Instituut
voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, tussen het benodigde draagvlak
dat via georganiseerde advisering kan
worden verkregen en de kosten welke
zo'n wet genereert.
Zelfs bij zo'n onafhankelijk lichaam
als de Gezondheidsraad, waar toch
slechts onafhankelijke deskundigen
de Minister moeten voorlichten over
de stand der wetenschap, vind je in
afgezwakte vorm die functie van
draagvlakvergroting soms terug.
Ik betwijfel dus, en dan kijk ik ook
naar de ervaringen bij de tot standkoming van de Wet tarieven gezondheidszorg inzake het COTG, of wij er
ooit in zullen slagen de adviesfunctie
slechts te laten uitoefenen door
'onafhankelijke' deskundigen.
Vraag van de heer Schutte (GPV) over
prijsverschillen geneesmiddelen.
Het is op dit moment nog niet
mogelijk een oordeel uit te spreken
over de geconstateerde prijsverschillen van geneesmiddelen tussen
België en Nederland. De Ministeriële
werkgroep van Economische Zaken
van de Benelux heeft recentelijk
besloten de prijsverschillen nader te
analyseren en de mogelijkheden te
onderzoeken om tot een meer
convergerend prijsbeleid voor
geneesmiddelen in de Benelux te
komen. Op dit onderwerp kom ik nog,
ook mede namens de Staatssecretaris
van Economische Zaken, P. H. van
Zeil, terug in de binnenkort te verwachten beantwoording van de vragen
over prijsverschillen van geneesmiddelen tussen België en Nederland,
gesteld door het lid der Eerste Kamer,
de heer Barendregt.
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Vraag van mevrouw Beckers-de
Bruijn (PPR) over geneesmiddelenbeleid/'me-too' preparaten.
Op de vraag hoe de toevloed van
'me-too'-preparaten kan worden
afgeremd, zal ik nader ingaan in de
schets van het in 1985 te voeren
beleid, die naast de evaluatie van de
eigen-bijdrage maatregel voor
geneesmiddelen mede het onderwerp
zal zijn van de binnenkort aan de
Kamer toe te zenden brief.
Vraag van de heer Dees (VVD) over
- kritiek op overheidsmaatregelen
1982 in FARMA-sector
- invoering standaardverpakkingen
voor geneesmiddelen.
De heer Dees heeft enige kritiek
geuit op de maatregelen van 1982
inzake de kostenbeheersing in de
geneesmiddelensector. In de brief die
ik binnenkort aan de Kamer zal
zenden betreffende de evaluatie van
de eigen bijdrage maatregel voor
geneesmiddelen, zal ik ook ingaan op
het in 1985 te voeren beleid. Daarover
zal nog overleg met de Kamer volgen,
zodat wij op de problematiek dan
dieper kunnen ingaan.
De heer Dees heeft voorts gezegd
niet mijn aarzeling te begrijpen met
betrekking tot het bevorderen van
standaardverpakkingen, waarvan hij
een aantal voordelen noemt. Ik
onderken die voordelen - dat blijkt
ook uit mijn door de heer Eisen op 10
oktober jl. voor de KNMP uitgesproken
rede. Maar mijn aarzeling is in die
rede uitvoerig gemotiveerd. Ik moge
de heer Dees daarnaar verwijzen.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over geneesmiddelenbeleid.
Mevrouw Cornelissen heeft de
aandacht gevestigd op de rede, die de
heer Eisen namens mij op 10 oktober
jl. heeft uitgesproken en waarin een
aantal belangrijke kwesties binnen de
geneesmiddelenvoorziening in hun
onderlinge samenhang aan de orde
zijn gesteld. Die rede is in de Staatscourant gepubliceerd. In de memorie
van toelichting is over die kwesties
niets gezegd, omdat daarin niet
voldoende ruimte is voor uiteenzettingen zoals die in Maastricht zijn
gegeven.
Mevrouw Cornelissen heeft ook
gevraagd naar de geneesmiddelenregistratie en het functioneren van het
College; het desbetreffend organisatierapport zal naar verwachting door het
externe adviesbureau in de maand
december worden uitgebracht. Ik
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verwacht dat snel daarna over de
aanbevelingen van dat organisatierapport zal kunnen worden beslist.
Vraag van de heer Dees (VVD) over
achterhaalde tarieven.
De heer Dees heeft, onder verwijzing
naar het zogenaamde Spaanderpuntentarief voor laboratoriumverrichtingen, gevraagd hoe het komt dat er
toch nog met door de techniek
achterhaalde tarieven wordt gerekend,
en wat daaraan wordt gedaan.
Door de invoering van budgettering
wordt van tevoren vastgesteld
hoeveel de instelling in het komende
jaar zal ontvangen voor zijn totale
dienstverlening. Dan is het tarief niet
meer interessant, omdat een ten
opzichte van het budget te hoge of te
lage opbrengst toch wordt verrekend.
Ik denk dan ook dat het huidige
tarievensysteem zal kunnen worden
verlaten zodra er een betere methodiek
bestaat voor het in rekening brengen
van de aanvaardbare kosten (dus het
budget) aan de verschillende ziektekostenverzekeraars.
Uiteraard zullen de aan het budget
ten grondslag liggende kosten de
wijzigingen in de techniek dienen te
volgen.
Hier ligt een taak voor partijen en
het COTG.
Vraag van de heer Borgman (CDA)
over overleg met NZR over werkgelegenheid.
Door de heer Borgman ben ik
uitgenodigd om met de NZR in
overleg te treden over de werkgelegenheidssituatie in de instellingen, met
name toegespitst op verpleegkundige
zorg in de verpleeghuizen en zwakzinnigeninrichtingen.
Ik moge erop wijzen dat over het
arbeidsvoorwaardenbeleid in de
gesubsidieerde en gepremieerde
sector op centraal niveau overleg
plaatsvindt. In dit overleg komen ook
onderwerpen als arbeidsduurverkorting en herbezetting in algemene zin
aan de orde. De NZR neemt aan dit
overleg deel.
Uiteraard ben ik gaarne bereid met
de NZR van gedachten te wisselenover
de meer sectorspecifieke werkgelegenheidssituatie in de intramurale
gezondheidszorg indien daartoe
behoefte bestaat.
Vraag van de heer Borgman (CDA)
over normering van experimenten
met menselijk weefsel.
Sprekende over de grenzen van de
zorg - heeft de heer Borgman allen,
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die in en vóór de volksgezondheid
verantwoordelijkheid dragen opgeroepen grote waakzaamheid te betrachten
in relatie tot vragen als: hoever
mogen - hoever kunnen - en hoever
willen we gaan?
Aan die moeilijke reeks kan nog de
vraag worden toegevoegd - hoever
moeten we gaan.
Gisteravond is de minister reeds
uitvoerig ingegaan op de ethische
aspecten van experimenten met
menselijk weefsel.
Ook ik onderschrijf de stellingneming van de heer Borgman, dat we
- als Nederlandse gemeenschap enerzijds een stimulerend klimaat
moeten scheppen of onderhouden ten
behoeve van het medisch-wetenschappelijk onderzoek - maar anderzijds
ons moeten bezinnen op de noodzaak
van normering daarvan, gebaseerd op
onze opvattingen over algemeen
menselijke waarden, en de menselijke
waardigheid.
In de allereerste plaats ligt hier een
taak voor de wetenschappelijke en
medische gemeenschap zelf.
Daar wordt de wetenschappelijke
en ethische standaard bewaakt.
Maar die wetenschappelijk en
medische professionele gemeenschap
behoeft een dialoog met regering en
volksvertegenwoordiging.
Zoals bekend zijn op nationaal
niveau verschillende initiatieven
genomen. Een wetsontwerp experimenten met mensen bevindt zich in
het eindstadium van voorbereiding;
ook wordt aan andere wetgeving op
het terrein van de patiëntenrechten
gewerkt.
Recent heeft de Gezondheidsraad
een advies uitgebracht over foetaalmateriaal en een interim-advies over in
vitro fertilisatie. Hierin worden onder
meer aanbevelingen gedaan over de
regulering van experimenten, bij
voorbeeld met behulp van ethische
commissies.
De Gezondheidsraad zal in het
eindadvies over in vitro fertilisatie
nog nader op de ethische en juridische
aspecten ingaan. Overigens dient niet
te worden vergeten dat er in Nederland
ongeveer 10 ethische commissies
voorde beoordeling van experimenten
in de gezondheidszorg werkzaam zijn.
Ik meen dat de oproep van de heer
Borgman ernstig moet worden
verstaan. Ik althans heb de boodschap
goed begrepen.
In internationaal opzicht wordt
trouwens reeds - door de WHO
- ernstig gewerkt aan deze zaken. Ik
zal er op toezien dat de Nederlandse

Tweede Kamer
22 november 1984

delegatie naar de WHO uiterst alert
zijn op deze problematiek.
Vraag van mevrouw Beckers-de
Bruijn (PPR) over voedingswaardedeclaratie op levensmiddelen.
Ter aanvulling op het antwoord op
schriftelijke vraag nr. 82 inzake de
wettelijke regeling van voedingswaardedeclaratie kan, ter beantwoording
van de door mevrouw Beckers-de
Bruijn gestelde vraag, worden
vermeld dat bij de interdepartementale
voorbereiding van deze regeling
goede voortgang is geboekt.
Het ontwerpbesluit Voedingswaardedeclaratie zal dan ook naar verwachting nog dit jaar aan de ministerraad
worden aangeboden, zodat publicatie
in het voorjaar 1985 verwacht kan
worden.
Vraag van de heer Borgman (CDA)
over extra bouwplafond voortvloeiend
uit motie-Lansink, te besteden in de
periode 1984-1986.
Ter uitvoering van de motie-Lansink
heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met de Minister van Financiën.
Dit overleg heeft geresulteerd in
een extra bouwplafondbedrag van
f 500 min. ofwel f 1 miljard in totale
investeringskosten en te besteden in
de periode 1 januari 1985 t/m ultimo
1990.
Voorts is een koppeling gelegd met
het - zoals u het noemt - normale
bouwplafond via de zogenaamde 50%
regeling.
Gedeeltelijk zal het extra bouwplafond derhalve reeds worden besteed
in de periode 1984 t/m 1986. Overigens
wijs ik erop dat ook om technische
redenen (het nog niet bouwgereed
zijn van beoogde projecten) de
besteding van het extra bedrag aan
bouwplafond niet volledig in de
periode 1984 t/m 1986 kan plaatsvinden.
Vraag van de heer Dees (VVD) over
dagbehandeling in verpleeghuizen in
relatie tot vermindering bedcapaciteit.
De heer Dees heeft een praktijkvoorbeeld gegeven hoe de huidige
planningsrichtlijnen contraproduktief
kunnen werken op doelstellingen van
kostenbeheersing en herverkaveling.
Toch wil ik daar wel een kanttekening
bij plaatsen.
In de afgelopen decennia is het
verpleeghuiswezen tot ontwikkeling
gekomen. De bedcapaciteit is aanzienlijk uitgebreid. Op dit moment kan
zelfs gesproken worden van een
zekere overcapaciteit aan bedden
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voor somatisch zieken in een aantal
regio's. Dat zien we echter pas sinds
korte tijd.
Vermoedelijk - ik zeg dat zeer
voorzichtig omdat ik nog onvoldoende
studie heb kunnen maken van de
uitkomsten van het onderzoek over
dagbehandeling van de Universiteit in
Nijmegen - is dat mede een gevolg
van het sinds enkele jaren functioneren
van dagbehandelingsafdelingen. Op
zich zelf genomen zou het daarom zeer
in de rede liggen om de mogelijkheden voor dagbehandeling uit tebreiden,
vooral als dat tot substitutie in de
klinische sfeer kan leiden.
De vraag is echter of we, met name
bij de zogenaamde gecombineerde
verpleeghuizen, wel snel moeten
overgaan tot het inruilen van somatische bedden voor dagbehandelingsplaatsen. Juist in gecombineerde
verpleeghuizen is het vaak mogelijk
om het aantal bedden voor psycho-geriatrische patiënten enigszins te
verruimen ten koste van de capaciteit
voor somatisch zieken.
Toch sta ik in beginsel positief
tegenover de suggestie die uit de
opmerkingen van de heer Dees
spreekt. Ik zal mij dan ook over deze
problematiek beraden mede in het
licht van mijn standpuntbepaling met
betrekking tot het zojuist genoemde
rapport over de dagbehandeling. Over
dit rapport zal ik het advies van het
College voor ziekenhuisvoorzieningen
vragen.
Ik zal het CvZ daarbij gericht vragen
in welke mate de geldende dagbehandelingsnormdientte worden gewijzigd
en welk effect dat zal kunnen hebben
voor de bedcapaciteit.
Ik zal het CvZ ook vragen mij te
adviseren over het gewenst zijn van
meer flexibiliteit bij het toepassen van
de voor verpleeghuizen geldende
normen. Ook naar mijn mening zou
het mogelijk moeten zijn dat aan de
verpleeghuizen een zekere eigen
verantwoordelijkheid zou kunnen
worden gegeven bij het scheppen van
dagbehandelingsplaatsen versus
bedden, mits men binnen de budgettaire mogelijkheden blijft.
Vraag van mevrouw Terpstra (VVD)
over het niet uitvoeren van de motie
16771 nr. 20.
De rechtspositie van de patiënt, dus
ook van patiënten in verpleeghuizen
en instellingen voor geestelijk gehandicapten, zal geregeld worden in de
toegezegde wettelijke regeling inzake
de rechten van de patiënt. Waarborgen
omtrent het participeren van betrokken
patiënten of vertegenwoordigers
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ervan worden gevonden in het
voorstel van wet inzake het democratisch functioneren van instellingen. Ik
ben van mening dat vooruitlopend op
deze voornoemde regelgeving geen
afzonderlijke categorale regelingen
getroffen moeten worden. Dit neemt
niet weg dat er niets behoeft te
gebeuren of gebeurt.
De sectie verpleeghuizen van de
Nationale Ziekenhuis Raad voert een
actief beleid op het terrein van de
rechtspositie en de participatie van
verpleeghuispatiënten. Hierbij zijn ook
verenigingen zoals de Vereniging
Verbetering Verpleeghuizen, de
Gehandicaptenraad, de Cosbo
(Centraal Orgaan Samenwerkende
Bonden voor Ouderen) en de Federatie
van Voorzieningscentra voor Lichamelijk Gehandicapten betrokken.
Van de Vereniging Verbetering
Verpleeghuizen is ten departemente
een verzoek om subsidie ontvangen
voor een project met betrekking tot
participatie en klachtbemiddeling in
verpleeghuizen. Ten departemente
heeft met het bestuur van de betrokken
vereniging reeds overleg plaatsgevonden. Deze subsidieaanvraag zal naar
aanleiding van dit gesprek aangepast
worden.
Het ligt in de bedoeling dat tussen
de betrokken verenigingen, de NZR en
het departement overleg geopend zal
worden op welke wijze aan participatie
vorm gegeven kan worden. Ik ben
bereid deze projecten financieel te
steunen. Hierbij moet echter wel
rekening gehouden worden met de
beperkte financiële middelen.
Uit het voorgaande moge blijken
dat ik de uitvoering van de motie wel
degelijk ter hand heb genomen!
Vraag van mevrouw Terpstra (VVD)
over beleid met betrekking tot de
verpleeghuizen en geriatrie.

Toch zal ik de gedragslijn die in het
antwoord op vraag 175 is gegeven
moeten volgen.
Adviezen zijn gevraagd over
verschillende probleemvelden op het
gebied van de zorg voor ouderen. Het
probleem is zeer complex en daarom
is een geïntegreerde benadering van
groot belang.
We zullen de mogelijkheden om
wijzigingen te brengen in het pakket
van voorzieningen en de mogelijkheden om bijvoorbeeld de geldende
normen te verhogen moeten afwegen
ten opzichte van de beschikbare
middelen in de gezondheidszorg; dat
is geen sinecure.
Met name in de gezondheidszorg is
als het gaat om de kostenontwikkeling
flink op de rem getrapt. En terecht.
Waar knelpunten zijn, zullen we met
elkaar wegen moeten zien te vinden
deze op te heffen.
Ik ben graag bereid om met deze
Kamer opnieuw te discussiëren over
de gehele verpleeghuisproblematiek
en daarmee verwante zaken.
De dringende vraag aan mevrouw
Terpstra beantwoord ik dan ook
positief. Ik maak echter wel een
voorbehoud of dat al binnen vier
maanden na nu kan. Ik heb toch wel
meer tijd nodig om de zaken die nu
aan de orde zijn gesteld op een rij te
zetten.
Bovendien wil ik de eerder genoemde adviezen, zoals gezegd, afwachten,
en tevens kunnen beschikken over het
desbetreffende advies van het College
voor ziekenhuisvoorzieningen - ik
sprak daarover in mijn antwoord op
de desbetreffende vraag van de heer
Dees - om te kunnen beoordelen of
het opportuun is de gehele geriatrische
gezondheidszorgproblematiek in één
notitie te behandelen of in het kader
van bij voorbeeld de eerstelijnszorg,
het intramurale beleid etc.

Mevrouw Terpstra snijdt in haar
bijdrage aan dit debat een onderwerp
aan dat in deze Kamer regelmatig en
terecht grote aandacht heeft. Verpleeghuizen en geriatrie.
Mevrouw Terpstra vindt het
onbevredigend dat in antwoord op
vraag 175 is gezegd dat het kabinet
zich zeer wel bewust is van de
problematiek, maar óf verschillende
gevraagde adviezen wil afwachten
dan wel zich beraadt op inmiddels
uitgebrachte rapporten en adviezen.
Ik kan wel met mevrouw Terpstra
meevoelen. Ik ben het op een aantal
punten zelfs geheel met haar eens.
Ook ik zou graag méér willen doen
dan thans op grond van geldende
richtlijnen kan.

Vraag van mevrouw Beckers-de
Bruijn (PPR) over eerstelijnszorg NHI.
Op de vraag van mevrouw Beckers
of thans een nader antwoord kan
worden gegeven op de schriftelijke
vraag 317, welk bedrag uitgetrokken
is voor de verdere uitbouw van de
afdeling ontwikkeling en ondersteuning van het NHI kan ik ook nu nog
geen antwoord geven.
De twee betrokken instituten
hebben hun begrotingen voor 1985
nog niet ingediend. Pas na de indiening
kan over de verdeling van het voor
1985 beschikbare bedrag een beslissing worden genomen.
De verdere ontwikkeling van het O
en O-instituut dient overigens te
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worden bezien in samenhang met de
afronding van het Sl-projekt en de
toekomstige vormgeving van de
eerstelijnssamenwerking door de vier
organisaties van eerstelijns kernvoorzieningen. Deze plegen over deze
zaken momenteel intensief overleg.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over eerstelijnszorg: financiële
regeling voor samenwerkingsverbanden.
Naar aanleiding van de vraag van
mevrouw Cornelissen over het
tot stand komen van één goede
financiële regeling voor samenwerkingsverbanden die stimulerend werkt
kan ik wijzen op recent geopend
overleg met het secretariaat van de
Ziekenfondsraad over de Tweede
Evaluatienota subsidiëring gezondheidscentra van deze raad.
Dit beraad is gericht op afstemming
tussen de subsidieregelingen van het
departement en de Ziekenfondsraad.
Vraag van de heer Mik (D'66) over
eerstelijnszorg.
De heer Mik heeft een aantal
interessante suggesties gedaan voor
de versterking van de eerste lijn. Ook
heeft hij gewezen op het principe van
'zorg op maat' en de wijze, waarop
deze zaken in Finland in de praktijk
worden gebracht.
Zoals ik in mijn antwoord aan
mevrouw Cornelissen over de
versterking van de samenhang en
samenwerking in de eerste lijn al heb
gezegd, vind ik zaken als door hem
genoemd ook belangrijk.
Ik meen echter dat in het dichtbevolkte Nederland de uitwerking toch wat
anders zal moeten zijn dan in het
dunbevolkte Finland.
Betreffende 'zorg op maat' acht ik
van belang de recente adviesaanvrage
betreffende mogelijkheden voor
thuisverpleging.
Vraag van mevrouw Terpstra (VVD),
mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR), en
de heren Borgman (CDA), en Dees
(VVD) over huisartsenhonorering/praktijkomvang.
Vele sprekers hebben het gehad
over de versterking van de eerstelijn.
Een aantal vragen in dat verband ging
over de huisartsenhonorering en de
praktijkomvang van de huisarts.
Sommigen legden daarbij ook een
verband met de tweedelijnszorg.
De versterking van de huisartsenzorg
heb ik uitdrukkelijk in mijn vaandel
staan. Ik vind het jammer dat daarover
toch twijfel is gerezen. Vorig jaar is de
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Mevrouw Terpstra informeert naar
mijn opvatting over het akkoord over
het definitieve norminkomen. Ik ga er
hierbij vanuit, dat zij het oog had op
de huisartsen. We zijn uitgekomen op
schaal 14 van het nieuwe BBRA als
salarisbestanddeel (naast een opslag

van taken van de eerstelijnszorg te
voor sociale lasten en pensioenen
weten de totstandkoming van 24-uurs
voor de bereikbaarheidsplicht van
bereikbaarheidsdiensten AMW
huisarsten).
(Worrell, mevrouw Haas-Berger en
Ik vind een dergelijk niveau, gelet
mevrouw Cornelissen) en de versterop de ruime arbeidsmarkt niet
king van de thuiszorg gehandicapten
onredelijk.
(mevrouw Cornelissen) mogelijk te
De heer Borgman geeft een aantal
maken.
punten die naar zijn mening met
In antwoord op de gestelde vragen
spoed in daadwerkelijk beleid moet
respectievelijk ingediende moties
worden omgezet.
en/of amendementen vraag ik uw
De beroepsopleiding moet inderaandacht voor het volgende.
daad verbeterd worden. Of dit een
In de Nieuwe Nota Geestelijke
verlening tot 2 jaar moet inhouden is
Volksgezondheid die ik in juli van dit
de vraag.
jaar naar u toestuurde, heb ik een
Een gefaseerde verkleining van de
aantal veel gehoorde kritiekpunten op
praktijk tot 2000 patiënten zal ik niet
de RIAGG's genoemd. Deze deels
concretiseren. We praten nu over een
terecht, deels ten onrechte geuite
verlaging tot 2400. Het is voor mij
kritiek heb ik in die zelfde Nota
overigens zeer de vraag of we naar
ook gerelativeerd. De RIAGG is, mede
2000 moeten streven. Ik zou er alleen
op aandrang van de Tweede Kamer,
van willen zeggen dat een praktijkverdestijds vanuit kwaliteits-, efficiencykleining tot 2000 patiënten niet
en effectiviteitsoverwegingen, tot
haalbaar is gelet op de financiële
stand gebracht om de toentertijd
gevolgen.
bestaande verschillende ambulante
Over een gemengd abonnementsvoorzieningen te integreren. De
systeem zoals de heer Borgman
RIAGG'en functioneren thans bijna
bedoelt zijn de huisartsenvereniging
driejaar.
en de ziektekostenverzekeraars in
Gelet op het feit dat een dergelijk
overleg. Zo'n systeem kan op mijn
gecompliceerd integratieproces niet
sympathie rekenen. Een werkgroep
anders dan gepaard kan gaan met
van betrokken departementen en LHV
'kinderziektes', ben ik van mening dat
heeft reeds eerder die richting
het geheel of gedeeltelijke terugbrenaangewezen.
gen van de geplande volumegroei tot
Een grotere betrokkenheid van de
en met 1986 op dit ogenblik nog
huisarts met een patiënt als die in de
tweede lijn verkeert juich ik toe. Zowel voorbarig is. Vooral tegen de achtergrond van het toenemend beroep dat
in het honoreringssysteem van de
op deze voorziening wordt gedaan en
huisarts als in dat van de specialist
een aantal in de Nieuwe Nota Geestekan hiermee rekening worden gehoulijke Volksgezondheid geformuleerde
den. In het overleg tussen LHV en
beleidsvoornemens, zal de komende
financiers over het gemengd abonnejaren eerder sprake zijn van een
mentssysteem en in het overleg
taakverzwaring dan van een verlichting
tussen LSV en de VNZ over een meer
abonnementsgerichte honorering moet van taken. In dit verband kan gewezen
worden op de recent in de belangsteldat naar mijn mening aan de orde
ling gekomen, zorg voor autistische
komen. Ik zeg toe dat dit één van mijn
en fobische patiënten. Beide taken
toetsingscriteria zal zijn bij de beoorworden gerekend te behoren tot het
deling van voorstellen.
takenpakket van de RIAGG.
Vraag van mevrouw Terpstra (VVD)
De effectiviteit en efficiency van de
over het RIAGG-beleid.
hulpverlening en het functioneren van
de RIAGG's heeft mijn bijzondere
Door verschillende geachte afgeaandacht.
vaardigden is zowel bij de behandeling
Een onderzoek ter zake zal binnenvan het onderdeel welzijn als het
kort van start kunnen gaan.
onderdeel volksgezondheid naar
Tevens wil ik erop wijzen, dat door
voren gebracht, dat voor het jaar 1985 de instellingen zelf thans in toenemende volumegroei voor de RIAGG'en
de mate aandacht aan de effectiviteit
geheel of gedeeltelijk zou moeten
en de efficiency wordt besteed. De
worden teruggebracht. Met de
NVAGG heeft daartoe een aantal
daarmee vrij komende middelen
instrumenten in voorbereiding. Gelet
zouden vervolgens mogelijkheden
op het feit dat het RIAGG-beleid één
moeten worden gecreëerd om
van de hoekstenen is voor het
voorgenomen bezuinigingen met
toekomstig GGZ-beleid ben ik niet
betrekking tot de intramurale
zwakzinnigenzorg (mevrouw Terpstra) bereid de volumegroei voor deze
voorzieningen op dit ogenblik te
te compenseren resp. om uitbreiding
verminderen. Voorts acht ik het
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normpraktijk verlaagd tot 2500
patiënten. Sinds 1966 stond die op
2600.
Voor 1983 en 1984 heb ik jaarlijks
f25 min., dus totaal f50 min., extra
uitgetrokken. Dit is een structureel
bedrag, waaruit het grootste deel van
de praktijkverkleining in 1983 is
gefinancierd. Er is geen bedrag
verdwenen; een deel van het structureel beschikbare bedrag van f 50 min.
is gebruikt, een ander deel wordt
betrokken bij de financiering van een
pakket van maatregelen voor de jaren
1985 en 1986, en wellicht is het nog
mogelijk iets in 1984 te doen in de
sfeer van de nascholingsstructuur.
Wel is het juist dat er in 1985 - in
tegenstelling tot de jaren 1983 en
1984 - geen extra bedrag van versterking van de huisartsenzorg is gereserveerd.
In het pakket van afspraken met de
LHV, waar ik met de LHV binnen
enkele dagen opnieuw over zal
spreken en verwacht tot overeenstenv
ming te komen, wordt een aantal
zaken van groot belang geregeld. Ik
noem de goodwill, de intentieverklaring over het voorschrijven van
geneesmiddelen, het norminkomen,
de nascholing en de praktijkomvang.
Ik streef uitdrukkelijk naar verlaging
van de normpraktijk, gekoppeld aan
een feitelijke praktijkverkleining en
werkgelegenheid van jonge artsen.
Maar de liefde kan niet van één kant
komen! De huisartsen zullen wel
bereid moeten zijn zichtbaar te maken
hoe de praktijkverkleining leidt tot
versterking van de eerstelijnszorg. Het
jaar 1985 zal gebruikt worden voor het
voorbereiden van toetsingspunten
voor praktijkverkleining die leidt tot
betere huisartsenzorg. In de Werkgroep Normpraktijk Huisartsen,
waarin LHV, financiers en department
zitten, vindt sinds eind vorig jaar
overleg plaats. Dat gaat dan over de
wijze waarop praktijkverkleining
daadwerkelijk kan bijdragen aan betere
kwaliteit van de zorg en ontlasting
van de tweede lijn. Door de werkgroep
worden voorstellen ontwikkeld voor
stapsgewijze verlaging van de
normpraktijk op basis van een
systeem dat meet- en controlepunten
aangeeft voor een verbeterde taakvervulling van de huisarts en ontlasting
van de tweede lijn.
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onjuist vóór de behandeling van de
Nieuwe Nota Geestelijke Volksgezondheid, tijdens de geplande UCV van 11
februari 1985, waarbij het integrale
beleid ten aanzien van de Geestelijke
Gezondheidszorg aan de orde komt,
één van die hoekstenen reeds nu weg
te halen.
Derhalve ontraad ik de ter zake van
de volumegroei RIAGG'en ingediende
moties en amendementen.

voordien heersende situatie, hetgeen
naar mijn mening een zorgvuldige
voorbereiding vereist.
Ik kan de heer Borgman echter
meedelen dat ik een ontwerp-besluit
vestiging en praktijkomvang huisartsen - waarover de Nationale Raad
voor de Volksgezondheid mij in mei
haar advies deed toekomen - nog in
december aan de Raad van State voor
advies hoop voor te kunnen leggen.

Vraag van mevrouw Beckers-de
Bruijn (PPR) over personeelsrichtlijn
in verband met verruiming indicatie.

Vraag van de heer Schutte (GPV) over
hoeveel behandelminuten een
tandarts per 3200 inwoners per
patiënt beschikbaar heeft.

Bij de verruiming van de indicatie
voor gezinsvervangende tehuizen is
er van uit gegaan dat de instellingen
de gevolgen van het 'thuiszitten' van
gehandicapten op dit moment met de
bestaande middelen konden opvangen. Dat is bij de invoering van die
maatregel door de FIAD ook onderschreven. De één - of - geen redenering van de FIAD gaat niet op omdat
in de meeste tehuizen overdags wel al
een pedagogisch personeelslid
aanwezig is.
Hoewel de toename van het
'thuiszitten' als gevolg van vergrijzing
en werkloosheid nauwlettend gevolgd
moet worden - de toekomst kan ons
wat dat betreft nog voor problemen
gaan stellen, acht ik op dit moment de
situatie nog niet alarmerend en nog
niet van dien aard dat generale
maatregelen overwogen moeten
worden.
Incidenteel kan voorts iedere
instelling, binnen de spelregels van
de WTG, met de financiers onderhandelen over eventuele, al dan niet
tijdelijke, extra middelen, binnen het
totaal beschikbare kader.
Vraag van de heer Borgman (CDA)
over vestigingsbeleid.
De heer Borgman sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat een goed
gestructureerd vestigingsbeleid nog
steeds niet van de grond is gekomen.
Ik kan de heer Borgman verzekeren
dat er op het departement hard
gewerkt wordt aan het tot stand
komen van een vestigingsbeleid op
grond van de WVG, als onderdeel van
de invoering van deze wet.
Dat tot op heden geen definitieve
maatregel op dit terrein is gepubliceerd, heeft te maken met de in de
WVG vastgelegde zorgvuldige
maar ook tijdrovende procedure ter
voorbereiding van uitvoeringsmaatregelen en de daarin vastgelegde
termijnen.
Een wettelijke vestigingsregeling is
een maatregel die diep ingrijpt in de
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De gemiddeld beschikbare behandeltijd per inwoner bedraagt ongeveer
30 minuten per jaar.
Bij een gesaneerd bestand van
ongeveer 50% houdt dat in dat per
patiënt 45-60 minuten behandeltijd
beschikbaar is.
Vraag van mevrouw Beckers-de
Bruijn (PPR) over overleg 4 kerndisciplines, subsidievoorwaarden S1-project.
Mevrouw Beckers stelt dat het
overleg tussen de 4 kerndisciplines
nauwelijks vordert en zij vraagt of ik
wel zal vasthouden aan de voorwaarde
dat in 1985 alleen subsidie aan het
S1-project wordt verstrekt als over
vormgeving van de ontwikkelings- en
ondersteuningsstructuur op landelijk
niveau voor 1985 volstrekte helderheid
is verschaft.
Ik hecht eraan nadrukkelijk aan te
geven dat ik alle vertrouwen heb ik de
voortgang van het overleg van de vier
kerndisciplines. Tevens ben ik vast van
plan vast te houden aan de genoemde
subsidievoorwaarde voor het S1-project.
Vraag van de heer Van Dis (SGP) over
abortuspil.
De heer Van Dis vraagt om de
ontwikkelingen van de zogenaamde
abortuspil niet de vrije loop te laten.
Als hierbij gedoeld wordt op het
experiment dat momenteel met een
dergelijke pil in ons land plaats vindt,
dan kan ik hem mededelen dat ik de
ontwikkelingen van dit experiment
nauwlettend volg, ook in relatie tot de
Wet afbreking zwangerschap.
Vraag van de heer Schutte (GPV) over
gewetensbezwaarden tegen abortus.
Over de uitvoering van de motie
gewetensbezwaren heeft overleg
plaatsgevonden met de Landelijke
Werkgroep gewetensbezwaarden en
de Nationale Ziekenhuisraad. Over de
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resultaten hiervan zal ik de Kamer
binnenkort informeren.
Berichten over onderhandelingen
van de c.a.o.-partners over de positie
van gewetensbezwaarden zijn mij niet
bekend. Van de zijde van de NZR
werd mij medegedeeld dat de c.a.o.partners op dit terrein geen problemen
zien die niet binnen de c.a.o.-Ziekenhuiswezen kunnen worden opgelost.
Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over onderzoeksvoorstel Fed.
Van Ouderverenigingen-BBI.
Het onderzoeksvoorstel van de
Federatie van Ouderverenigingen,
waarbij het BBI als coördinator
optreedt, inzake de herhaling van het
frequentie-onderzoek uit 1969, wordt
door mij positief beoordeeld.
Ik vertrouw dat het onderzoek
spoedig van start kan gaan.
Vraag van de heer Van Dis (SGP) over
risico van overdracht van AIDS via
bloeddonaties.
Het is inderdaad voldoende om
door middel van gerichte voorlichting
mogelijke AIDS-geïnfecteerden buiten
het bloeddonor circuit te houden.
Over het beleid in dezen bestaat
binnen het Breed Beraad AIDS
volledige consensus.
Vraag van de heer Borgman (CDA)
over vestigingsbeleid.
De heer Borgman sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat een goed
gestructureerd vestigingsbeleid nog
steeds niet van de grond is gekomen.
Ik kan de heer Borgman verzekeren
dat er op het departement hard
gewerkt wordt aan het tot stand
komen van een vestigingsbeleid op
grond van de WVG, als onderdeel van
de invoering van deze wet.
Dat tot op heden geen definitieve
maatregel op dit terrein is gepubliceerd, heeft te maken met de in de
WVG vastgelegde zorgvuldige maar
ook tijdrovende procedure ter voorbereiding van uitvoeringsmaatregelen
en de daarin vastgelegde termijnen.
Een wettelijke vestigingsregeling is
een maatregel die diep ingrijpt in de
voordien heersende situatie, hetgeen
naar mijn mening een zorgvuldige
voorbereiding vereist.
Ik kan de heer Borgman echter
meedelen dat ik een ontwerpbesluit
vestiging en praktijkomvang huisartsen - waarover de Nationale Raad
voor de Volksgezondheid mij in mei
haar advies deed toekomen - nog in
december aan de Raad van State voor
advies hoop voor te kunnen leggen.
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Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over voeding als sluitstuk van
de begroting.
De door mevrouw Cornelissen
aangehaalde uitspraak uit het blad
Voedingsinformatie, dat de voeding
steeds meer als sluitstuk van de
begroting wordt gehanteerd, zowel
door overheid als publiek, is zeker
voor wat betreft de overheid niet juist.
In de begroting voor 1985 is voor het
eerst een post van f800.000 opgenomen ten behoeve van projecten
gericht op de verbetering van de
voedingstoestand. Bovendien wordt
op de begroting van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, dat door
Landbouw en Visserij en WVC
gezamenlijk wordt gefinancierd, niet
gekort.
Vraag van de heer Leerling (RPF) over
garantieverklaring bouwbeleid.
De heer Leerling vroeg waarom
onder post 173 op de begroting de
garantieverklaring bouwbeleid wordt
vermeld.
Hij stelde dat garantieverklaring
toch geen uitgaaf als zodanig is.
Artikel 5 lid 1 van de Comptabiliteitswet verplicht tot het opnemen van
een artikel voor te verlenen garanties.
Artikel 5 lid 2 verplicht tot het geven,
indien mogelijk, van een overzicht van
de verplichtingen welke uit garantieverlening zouden kunnen voortvloeien.
Dit overzicht dient te worden opgenomen in de toelichting op een garantieartikel. Bedoeld overzicht is als bijlage
IV opgenomen (Tweede Kamer, zitting
1984-1985, 18600, hoofdstuk XVI, nr.
3, blz. 40 e.v.). Opname van artikel 173
is derhalve noodzakelijk in verband
met deze wettelijke verplichting.
Vraag van de heer Schutte (GPV) en
Van Dis (SGP) over wetenschappelijk
gebruik van foetaal weefsel.

Gezien de adviezen van de Gezondheidsraad over in vitro fertilisatie en
over foetaal weefsel wordt bezien in
hoeverre het wetsvoorstel inzake
experimenten met mensen als
instrument kan worden gehanteerd
om ongewenste ontwikkelingen tegen
te gaan.
Vraag van de heer Leerling (RPF) over
opleiding kraamverzorging.
De heer Leerling heeft opgemerkt
dat er voor de opleiding kraamverzorging minder geld gereserveerd is.
Komt dit door de vermindering van
het aantal leerlingen of door het
opheffen van de kraamopleiding oude
stijl?
Voor de opleiding kraamverzorging
is minder geld op de begroting
gereserveerd daar de vraag naar
kraamverzorgenden afneemt door het
achterblijven van het aantal thuisbevallingen ten opzichte van de raming en
de daling van het aantal urenhulp. Ook
blijven gediplomeerde vrouwen
langere tijd werken in de kraamverzorging.
De opleidingsbehoefte is derhalve
verlaagd en de capaciteit is daaraan
aangepast.
Overigens kan worden opgemerkt
dat indien tussentijds blijkt dat de
capaciteit moet worden bijgesteld,
hier in overleg met de Nationale
Kruisvereniging wegen voor gezocht
zullen worden.
Vraag van mevrouw Terpstra (VVD)
over opleiding tot verpleeghuisarts.
Mevrouw Terpstra heeft onder
meer opgemerkt dat er in de opleiding
tot verpleeghuisarts nog weinig lijn
zit.
Met betrekking tot de strcuturele
inpassing van de opleiding tot
verpleeghuisarts in de reoganisatie
van de bestaande medische beroepsopleidingen wordt gezocht naar een
oplossing binnen de structuur van het
College voor Huisartsgeneeskunde en
de Huisarts Registratie Commissie.
Overleg tussen de KNMG en voornoemde organen is gaande.

De heer Schutte wil dat de Inspectie
de ontwikkelingen met betrekking tot
foetaal weefsel in de praktijk volgt en
hij informeert of daar bepaalde
richtlijnen voor komen.
Ik heb nog geen definitief standpunt
bepaald met betrekking tot het advies
van de Gezondheidsraad over foetaal
weefsel. Als het Staatstoezicht de taak
krijgt opgedragen om toe te zien op
de ontwikkelingen met betrekking tot
experimenten met foetaal materiaal
zullen er normen moeten komen
waaraan getoetst kan worden.
Deze normen zullen dan worden
ontwikkeld in samenwerking met de
diverse medisch-ethische commissies
van de betrokken instellingen.

Mevrouw Cornelissen vroeg naar
de stand van zaken met betrekking tot
het voorstel van wet inzake de rechten
van de patiënt. Voorjaar 1985 zal het
voorstel van wet inzake de rechten
van de patiënt aan de Tweede Kamer
worden aangeboden.
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Vraag van mevrouw Cornelissen
(CDA) over de stand van zaken met
betrekking tot wetgeving ten aanzien
van de rechten van patiënten en het
wetsontwerp over het mentorschap.

Daarnaast vroeg mevrouw Cornelissen wanneer een voorstel van wet
inzake het mentorschap te verwachten
is.
Een interdepartementale werkgroep
(WVC en Justitie) streeft er naar nog
dit kalenderjaar aan de Minister van
Justitie en mij een rapport over de
juridische mogelijkheden van het
mentorschap uit te brengen. Zo
spoedig mogelijk daarna zullen wij
ons standpunt ter zake aan de Kamer
kenbaar maken.
Vraag van de heer Toussaint (P.v.d.A.)
over hoeveel de Staatssecretaris dit
jaar op de post geslachtsziektenbestrijding wil bezuinigen.
In 1985 zal op de post geslachtsziektenbestrijding f 21.000 worden
bezuinigd, en wel op het subsidie
voor de Nederlandse Stichting tot
bestrijding der geslachtsziekten te
Utrecht. Deze bezuiniging vindt
geenszins plaats uit een gebrek aan
waardering voor de Stichting, maar is
een gevolg van de operatie 'financiële
herschikking landelijke organisaties'.
Vraag van de heer Mik (D'66) over
eerstelijnszorg psychosociale problemen.
Door de heer Mik is gewezen op de
toenemende behoefte aan psychosociale zorg en de geëigende opvang
hiervan binnen de eerstelijnszorg. De
eerstelijnsgezondheidszorg heeft een
belangrijke functie in de opvang van
psychosociale problemen.
De huisarts krijgt momenteel het
grootste aanbod van psychosociale
problemen mede vanwege zijn
centrale positie in de eerstelijnszorg
en de vaak bestaande verwevenheid
van lichamelijke klachten en psychosociale problemen. Binnen het AMW
wordt ook in toenemende mate
aandacht geschonken aan psychosociale problemen.
Vooralsnog is onduidelijk welke
zwaarte van psychische problematiek
de eerstelijnszorg aankan. Ten
principale dienen de RIAGG's te
worden beschouwd als specialistische
voorzieningen die zich bezig dienen te
houden met zwaardere psychische
problematiek.
In mijn Nieuwe Nota Geestelijke
Volksgezondheid heb ik beleidsvoornemens dienaangaande uitgewerkt.
Reactie op motie 79 - tijdelijke
stimuleringsregeling regionale
ondersteuningspunten van mevrouw
Beckers-de Bruijn (PPR).

1877

Het verheugt mij dat mevrouw
Beckers-de Bruijn, met mij, het
noodzakelijk acht dat voor een
groeiende samenhang en samenwerking in de eerstelijnszorg een adequate
multidisciplinaire ondersteuningsstructuur noodzakelijk is.
Mevrouw Beckers verzoekt mij
daarom op korte termijn een tijdelijke
stimuleringsregeling voor regionale
ondersteuningspunten tot stand te
brengen.

In mijn begrotingsartikel 'versterking
van de eerstelijnsgezondheidszorg'
heb ik voor 1985 een bedrag van 2,9
min. gulden bestemd voor regionale
ondersteuning eerstelijnsgezondheidszorg.
Hiermee worden onder meer
mede-gefinancierd: 'SOSEL'te
Amsterdam, 'Vereniging Samenwerkingsproject Huisarts, Maatschappelijk
werkenden, wijkverpleegkundigen' te
Amsterdam, en voorts een aantal
regionale ondersteuningsplatforms in

andere grote steden en in de provincies.
De taken van deze regionale
ondersteuningsplatforms zijn het
helpen opzetten van multidisciplinaire
eerstelijns samenwerkingsverbanden
en hen adviezen te verstrekken bij de
verdere ontwikkeling daarvan.
Hoewel de motie mijn beleid
ondersteunt, meen ik dat er reeds bij
voorbaat aan is voldaan en slechts
om die reden acht ik de motie overbodig.

Noot 4 (zie blz. 1830)
Naam
specialite

Hygroton 100 mg
Lasix 40 mg
Temesta 1 mg
Tegretol 200 mg
Zyloric 300 mg

Prijzen per 1000 stuks
generiek

spécialité

Chloortalidon 100 mg
Furosemide 40 mg
Lorazepam 1 mg
Carbamazepine 200 mg
Allopurinol 300 mg

generiek

parallel 1

Ned. origine
vlg. Zf-taxe

Zf-taxe

kostprijs 2

300
300
125
255
600

398
410
141
346
655

346
366
123
301
572

75
20
13
90
50

1
Gemiddelde prijzen, hoogste staffelkorting, volgens prijslijsten Nederlandse
parallel-importeurs.
N.B. 1. Op deze prijzen kan eventueel nog
een korting verkregen worden (b.v. 5—10%).
2. Deze prijzen zijn dus niet de inkoopprijzen in het buitenland, maar lijken echter
eerder gerelateerd aan de Nederlandse
spécialité-prijzen.
2
Orde-grootte (grondstoffen, afschrijving
apparatuur, arbeidsloon, energie).
N.B. Indien anderen dan apothekers t.b.v.
eigen apotheek (zie wet op de geneesmidd.
voorziening) deze produkten maken komen
nog andere overhead-kosten ter sprake:
b.v. registratie/analyse. Daar deze producenten meer in het groot kunnen produceren, zijn deze kosten van marginale aard.
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