
21ste vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 137 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Andela-Baur, Van 
Baars, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De 
Beer, Beinema, Van den Bergh, P. M. 
Blauw, De Boer, De Boois, Borgman, 
Braams, Brouwer, Buikema, Van der 
Burg, Buurmeijer, Castricum, Cornelis-
sen, Couprie, Dales, G. C. van Dam, 
M. P. A. van Dam, Dees, Van Dijk, 
Dijkstal, Van Dis, Van der Doef, 
Dolman, Engwirda, Ernsting, Van Erp, 
Eshuis, Evenhuis, Evenhuis-van 
Essen, Eversdijk, Franssen, Frinking, 
Gerritse, De Grave, Groenman, 
Gualthérie van Weezel, Haas-Berger, 
Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van 
der Heijden, Van der Hek, Herfkens, 
Hermans, Hermes, Hermsen, Hummel, 
Van lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat, 
Joekes, Jorritsma-Lebbink, Keja, Knol, 
De Kok, Kombrink, Konings, Van der 
Kooij, De Korte, Korthals, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, De 
Kwaadsteniet, Laning-Boersema, 
Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, Van der Linden, Linschoten, 
Lucassen-Stauttener, Mateman, 
Meijer, Metz, Mik, Moor, Van Muiden, 
Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijland, 
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, Den Uyl, 
Ter Veld, Veldhoen, Te Veldhuis, 
Vermeend, De Visser, Van der Vlies, 
Van Vlijmen, Voorhoeve, Vos, B. de 
Vries, Waalkens, De Waart, Wagenaar, 
Wallage, Weijers, Weisglas, Wessel-
Tuinstra, Wiebenga, Willems, Wolters, 
Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heer Braks, minister van 
Landbouw en Visserij, mevrouw 
Schoo, minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking, de heren Koning, 
staatssecretaris van Financiën, Ploeg, 
staatssecretaris van Landbouw en 
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Visserij, De Graaf, staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
mevrouw Kappeyne van de Coppello, 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

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

Den Ouden-Dekkers, Worrell en De 
Boois, alleen voor het eerste gedeelte 
van de vergadering; 

Faber en Ubels-Veen, wegens bezighe-
den elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsvoorstellen: 
- Wijziging van de inkomstenbelas-
ting en de loonbelasting; derde fase 
tweeverdieners (18 519); 
- Bestendiging voor 1985 van de 
tijdelijke verhoging van de inkomsten-
belasting en de loonbelasting (18520); 
- Tegemoetkoming in de inkomsten-
belasting voor kosten van kinderop-
vang van tweeverdieners voor het 
kalenderjaar 1984 (18643) 

en van: 
- de motie-Groenman over de 
toepassing van tax-credits (18519, nr. 
29); 
- de motie-Groenman over een 
verdere gelijke behandeling van 
gehuwden en ongehuwden, die in 
vergelijkbare omstandigheden 
verkeren (18 519, nr. 30); 
- de motie-Eshuis/Beckers-de Bruijn 
over het doen van een onderzoek naar 
systemen van draagkrachtmeting 
(18519, nr. 32); 
- de motie-Van der Spek over een 
aanzienlijke uitbreiding van de 
voorzieningen voor kinderopvang 
(18519, nr. 33); 
- de motie-Groenman over de fiscale 
tegemoetkoming in verband met 
kosten van kinderopvang (18 519, nr. 
35); 

Ingekomen stukken 
Tweeverdieners 
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Aanvang 10.15 uur 

- de motie-Schutte/Van Dis over de 
arbeidstoeslag op de belastingvrije 
som (18519, nr. 36); 
- de motie-Kombrink/Van Nieuwen-
hoven over de invoering van tax-cre-
dits (18519, nr. 37). 

De Voorzitter: Ingekomen is een brief 
van de minister-president naar 
aanleiding van opmerkingen van de 
heer Den Uyl in de vergadering van 
jongstleden dinsdag. Deze brief is 
reeds verspreid en zal worden gedrukt 
onder 18519, nr. 70. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter, 'terug van weg geweest' 
ben ik in staat, mijn antwoord in 
tweede termijn te geven. Hieraan is 
een tweetal gebeurtenissen voorafge-
gaan: de brief waarop u zojuist 
doelde, geschreven op verzoek van de 
heer Den Uyl, en de tweede nota van 
wijzigingen. In deze nota is voorge-
steld, de arbeidstoeslag te bepalen op 
f387,50. Tegelijkertijd is voorgesteld, 
de forfaitaire aftrek voor inkomen uit 
niet-actuele arbeid met f50 te verho-
gen en meer geld ter beschikking te 
stellen voor kinderopvang. De 
regering hoopt hiermee op aanvaard-
bare wijze tegemoet te zijn gekomen 
aan de bezwaren die in de Kamer 
leefden. Ik ben van mening dat deze 
verschuivingen, die het bouwwerk 
niet wezenlijk aantasten, kunnen 
bijdragen aan de aanvaardbaarheid 
van het geheel. 

Over de argumenten om te komen 
tot een arbeidstoeslag zal ik nog maar 
weinig zeggen. Wij hadden al uiteen-
gezet dat wij bij het ontwikkelen van 
de tariefstructuur op het probleem 
stuitten, dat er in een aantal gevallen 
sprake zou kunnen zijn van een te 
gering verschil in belastingdruk 
tussen alleenverdieners en tweever-
dieners. Tweeverdieners getroosten 
zich in het algemeen, zo mag worden 
aangenomen - het is verleden jaar 
ook in beide Kamers der Staten-Gene-
raal betoogd - vaak extra offers om 
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hun inkomen te verwerven. In dat 
licht zou het onaanvaardbaar zijn als 
er in het geheel geen verschil in 
belastingdruk was tussen een aileen-
verdiener die bij voorbeeld iets meer 
dan het minimumloon verdient, en 
twee tweeverdieners die samen dat 
inkomen hebben. 

Voorbijgaand aan de kosten van 
kinderopvang en de tegemoetkoming 
daarin stel ik vast, dat het voor mij 
noodzakelijk was om te zoeken naar 
een techniek om in de genoemde 
gevallen drukverschillen in het 
voordeel van de tweeverdieners te 
laten bestaan. Uit een aantal techni-
sche mogelijkheden hebben wij de 
arbeidstoeslag gekozen, omdat deze 
het beste past in het theoretische 
concept en de minste complicaties in 
de uitvoering en de wetstechnische 
uitwerking teweegbrengt. Ik heb in 
eerste termijn al betoogd dat het gaat 
om bestaande draagkrachtaspecten, 
zodat de discussie behoort te gaan 
over de vraag, of men die kosten zou 
moeten vergelden. Dat heeft niet 
kunnen voorkomen dat er in dit 
verband voorbeelden zijn genoemd. 
Het verheugt me dat ook de heer 
Kombrink reeds zijn arbeidstoeslag 
heeft vergolden. 

Ik wil deze discussie niet opnieuw 
oprakelen en ik volsta daarom met het 
noemen van een enkele soort kosten 
die naar mijn mening sterk samenhangt 
met het verrichten van werkzaam-
heden, maar die niet als aftrekbare 
arbeidskosten worden vergolden. Ik 
denk dan aan de extra kosten die in 
een gezin worden gemaakt als er 
iemand is die onregelmatig of in 
ploegendienst werkt en die daardoor 
niet op de gebruikelijke tijden aan de 
maaltijden kan deelnemen. Zulke 
extra kosten behoren ook tot het soort 
kosten die wij met de arbeidstoeslag 
willen vergelden. 

De heer Kombrink heeft ook in 
tweede termijn gevraagd naar 'de 
bewindsliedenaftrek'. Zoals al in het 
antwoord op vragen van de heer 
Hummel in april van dit jaar is 
gesteld, is de bewindsliedenaftrek niet 
vastgelegd in een ministeriële 
aanschrijving of een andere richtlijn, 
maar berust hij op een besluit van de 
Ministerraad. 

Na het aantreden van een kabinet, 
zo ook bij dit kabinet, krijgt elke 
minister of staatssecretaris - en heeft 
dat gekregen - een door de Minister 
van Financiën ondertekende brief, 
houdende de mededeling dat hij of zij 
ingevolge de op het ambt drukkende 
kosten per jaar een bedrag van f9000 

voor een minister dan wel f7000 voor 
een staatssecretaris op zijn of haar 
inkomen in mindering kan brengen. 
Die procedure is toegepast bij alle 
kabinetten sinds het begin van de 
jaren vijftig. De genoemde bedragen 
zijn sinds 1965 niet gewijzigd. 

De inspecteur der directe belastin-
gen, onder wiens ambtsgebied de 
desbetreffende minister of staatssecre-
taris ressorteert, wordt door middel 
van een voor elke minister of staats-
secretaris afzonderlijke brief van de 
aftrekmogelijkheid in kennis gesteld. 
Laatstbedoelde brieven worden 
ondertekend door de directeur-gene-
raal der belastingen. 

Indien een bewindsman meent dat 
de op het ambt drukkende lasten het 
voor hem of haar geldende bedrag te 
boven gaan, kan het bedrag op de 
gebruikelijke wijze worden getoetst. 
Dit houdt in dat de aftrekregeling een 
bewijsrechtelijk vermoeden bevat. Het 
moge duidelijk zijn, dat het bij de 
bewindsliedenaftrek gaat om kosten 
in de zin van artikel 35 van de Wet op 
de inkomstenbelasting 1964. De in het 
thans aan de orde zijnde wetsvoorstel 
voorgestelde arbeidstoeslag is juist 
bedoeld als een tegemoetkoming 
voor kosten welke niet onder dat 
artikel vallen. Van een samenloop van 
de bewindsliedenaftrek met de 
arbeidstoeslag is derhalve geen 
sprake. Daarom is er ook geen 
aanleiding, de bewindsliedenaftrek te 
laten vervallen of het bedrag daarvan 
te verminderen met het bedrag van 
de arbeidstoeslag. 

Verschillende geachte afgevaardig-
den - hierbij denk ik aan de heer Van 
lersel, mevrouw Groenman, mevrouw 
Beckers en de heren Wagenaar en 
Kombrink - hebben opmerkingen 
gemaakt over de tegemoetkoming in 
de kosten van kinderopvang. In eerste 
termijn ben ik wat dit betreft ingegaan 
op de keuze van het kabinet van een 
fiscale regeling. Voorts heb ik aandacht 
besteed aan de vormgeving van de 
tegemoetkoming en de hoogte 
daarvan. Ik heb uiteengezet dat de 
visie van het kabinet op het karakter 
van kosten van kinderopvang mede 
bepalend is geweest voor de uitwer-
king van de regeling. Ik heb geen 
aanleiding terug te komen op het 
standpunt, dat ik in eerste termijn en 
daarvoor heb ingenomen aangaande 
het karakter van de kosten van 
kinderopvang en de vormgeving van 
de fiscale tegemoetkoming. Een 
aftrekmogelijkheid van kosten voor 
kinderopvang via de verwervingskos-
ten, zoals onder anderen door 
mevrouw Groenman wordt voorge-
staan, wijs ik dan ook af. 

Als gevolg van het nader beraad 
over het onderhavige wetsvoorstel, 
het beraad dat heeft geleid tot een 
tweede nota van wijziging, is het 
budgettaire kader waarbinnen de 
fiscale tegemoetkoming in de kosten 
van kinderopvang moet worden 
geplaatst, verruimd van f 150 miljoen 
tot f 175 miljoen. In deze opzet zal 
f125 miljoen in plaats van f100 
miljoen ten goede komen aan tweever-
dieners met jonge kinderen en f50 
miljoen aan werkende, alleenstaande 
ouders. Hierdoor is het mogelijk 
geworden, de aanvullende arbeids-
toeslag te verhogen van f600 naar 
f750 en wordt naar mijn oordeel in 
belangrijke mate tegemoet gekomen 
aan de kritiek van verschillende 
kanten op de hoogte van deze 
toeslag. 

Bovendien heeft het kabinet zich 
desgewenst bereid verklaard, te 
overwegen om f 15 miljoen extra 
beschikbaar te stellen, voorshands in 
1985, voor het voortzetten van 
experimenten in de sfeer van de 
kinderopvang. Dit bedrag van f 15 
miljoen zou dan bovenop het budget-
taire kader komen dat voor dat jaar 
reeds in de begroting van WVC is 
opgenomen. Het budgettaire kader 
van het kinderopvangbeleid is 
derhalve thans vastgesteld op f279 
miljoen, waarvan f 175 miljoen in de 
fiscale sfeer en f 104 miljoen via de 
WVC-begroting, indien de Staten-Ge-
neraal daarmee instemmen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Is de 
staatssecretaris met mij van mening 
dat het bedrag van 15 miljoen gulden 
dat extra naar WVC gaat voor experi-
menten met kinderopvang, een 
structurele dekking heeft? In de 
toelichting staat dat dit bedrag 
voorshands in 1985 naar WVC gaat. 
Waarom staat er 'voorshands in 
1985', als de dekking zo duidelijk 
structureel is? 

Staatssecretaris Koning: Hiervoor 
moet u zijn bij de bewindsman van 
WVC, want het gaat over zijn begroting. 
De reden is doodeenvoudig: het gaat 
om experimenten. Wij weten niet 
precies hoe deze zullen aflopen. Ik 
herhaal dat u hiervoor bij de minister 
van WVC moet zijn. Het kabinet wenst 
de mogelijkheid open te houden, 
tijdens de voorbereiding van de 
begroting voor 1986 hiernaar te 
kijken. Ik geef toe dat de dekking een 
structureel karakter heeft. U weet 
echter dat bij een gegeven structurele 
dekking, dus bij een gegeven op-
brengst van de belastingen die 
worden geraamd, allerlei dingen in de 
uitgavensfeer kunnen worden gedaan. 
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Hierover heeft het kabinet zich een 
oordeel te vormen tijdens de voorbe-
reiding van de begroting voor 1986. 

Ik ben het niet eens met de gedachte 
van mevrouw Beckers, het gehele 
bedrag dat voor kinderopvang ter 
beschikking is, dus ook het fiscale 
gedeelte, naar de begroting van WVC 
te verschuiven. Ik moge verder 
verwijzen naar de uitgebreide commis-
sievergadering hierover, die nog 
wordt voortgezet, en naarde begroting 
van dat departement. 

De heer Kombrink heeft kritiek geuit 
op de voorgestelde forfaitaire kinder-
opvangregeling in de fiscale sfeer. Hij 
heeft zes argumenten genoemd die 
naar zijn mening tegen de regeling 
pleiten. Over de eerste twee bezwaren 
merk ik op dat in een forfaitaire 
regeling uiteraard afstand wordt 
genomen van de werkelijke kosten en 
dat in casu ook wordt voorbijgegaan 
aan de aanwezigheid van meer dan 
een kind. Ik acht dit in het onderhavige 
geval echter niet bezwaarlijk. 

Over zijn derde bezwaar ben ik van 
mening dat vermindering van draag-
kracht in belastingvrije sommen en 
toeslagen hierop niet doorwerken in 
de premieheffing voor volksverzekerin-
gen. Ik acht het dan ook consistent dat 
de aanvullende arbeidstoeslag 
eveneens niet doorwerkt in de 
premieheffing. 

De heer Kombrink voerde als vierde 
bezwaar aan dat er net als bij de 
arbeidstoeslag sprake is van een 
algemene vergroting van het verschil 
in behandeling tussen actieven en 
niet-actieven. Ik kan deze mening niet 
onderschrijven. Uitgangspunt zowel 
van de arbeidstoeslag als van de 
aanvullende toeslag is dat actieven 
meer uitgaven moeten doen dan 
niet-actieven. In dit opzicht verkeren 
zij dus niet in dezelfde omstandighe-
den. Het verschil in behandeling vindt 
hierin zijn rechtvaardiging. Er is geen 
sprake van ongelijke behandeling van 
gelijke gevallen. 

Over het vijfde bezwaar merk ik op 
dat in beginsel twee wegen openstaan 
om in de fiscale sfeer rekening te 
houden met inkomensbestedende 
elementen. Enerzijds acht ik een 
regeling mogelijk waarbij aftrek van 
dergelijke uitgaven plaatsvindt voor 
zover zij een bepaalde drempel te 
boven gaan. Anderzijds kan een 
element van inkomensbesteding 
worden vergolden in de horizontale 
tariefstructuur in de vorm van een 
forfaitaire toeslag van beperkte 
hoogte. Zoals ik in de memorie van 
antwoord al heb uiteengezet samen 
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met mijn collega's, gaat onze voorkeur 
duidelijk uit naar laatstbedoelde 
regeling. 

Op zijn laatste bezwaar dat het 
nettoprofijt van de toeslag voor velen 
zo gering is dat wij hem net zo goed 
niet kunnen invoeren, is mijn antwoord 
dat het nettoprofijt van de toeslag niet 
los mag worden gezien van de 
bestaande progressieverschillen. Ik 
moge verwijzen naar datgene wat ik 
in dit verband heb opgemerkt in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag. Voorts zal het nettoprofijt in 
belangrijke mate toenemen als gevolg 
van de thans voorgestelde verhoging 
van de aanvullende arbeidstoeslag 
van 600 naar 750 gulden. 

Aan het adres van de heer Wagenaar 
merk ik nogmaals op dat ik zijn 
conclusie niet deel dat het kabinet van 
oordeel is dat ontplooiing en ontwik-
keling van de ouders het beste 
worden gestimuleerd door het 
verrichten van betaalde arbeid. Ook 
de heer Brinkman heeft tijdens de 
uitgebreide commissievergadering 
over de kinderopvang te kennen 
gegeven dat in het kabinetsbeleid 
geen diskwalificatie kan worden 
gezien van moeders die hun eigen 
kind verzorgen. 

Mevrouw Beckers heeft gevraagd 
naar de leeftijdsgrens voor de alleen-
staande-toeslag. In eerste termijn heb 
ik al gezegd dat te gelegener tijd kan 
worden bezien of voor de alleenstaan-
de-toeslag de leeftijdsgrens van 27 
jaar kan worden verlaagd. Mevrouw 
Beckers zou graag iets meer willen 
weten over de voorwaarden die 
daarvoor vervuld moeten zijn. Ik kan 
hierover op dit ogenblik alleen 
zeggen, dat als onderdeel van de 
gehele evaluatie van de tweeverdie-
nerswetgeving aandacht zal worden 
geschonken aan de problematiek van 
de beoordeling van het recht op de 
alleenstaande-toeslag. Die evaluatie 
zal, naar ik verwacht, gereedkomen in 
1987. 

De heer Kombrink heeft een aantal 
opmerkingen gemaakt over de vraag 
of de belastingvrije som voor alleen-
staanden 75 of 78 procent zou moeten 
zijn. Onze keuze van het niveau van 
de alleenstaande-toeslag, te weten 
50% van de algemene belastingvrije 
som, is niet budgettair bepaald. Het 
was mogelijk geweest, de belasting-
vrije som voor alleenstaanden op 78 
in plaats van op 75 procent van de 
belastingvrije som voor alleenverdie-
ners te stellen, door de algemene 
belastingvrije som iets te verlagen. De 
reden voor die toeslag van 50 procent 
is in de schriftelijke stukken wel 
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aangegeven. Er is namelijk niet alleen 
gezien naar de relatie tot de alleenver-
diener maar ook naar de relatie tot de 
andere belastingplichtigen. Daarbij 
moet worden bedacht dat de voorge-
stelde toeslag een reële vooruitgang 
betekent, ook al blijft de koppeling 
niet gefixeerd op 78 procent. 

Mevrouw Eshuis heeft nog een 
aantal opmerkingen gemaakt over het 
verschil in belastingvrije som tussen 
alleenstaande ouders en alleenverdie-
ners. Zij heeft gesproken over een 
kloof tussen beide belastingvrije 
sommen en over de vergroting van 
die kloof. In eerste termijn heb ik al 
schriftelijk aangegeven, dat niet in alle 
gevallen de belastingvrije som van 
iemand die in de positie van alleen-
staande ouder komt te verkeren, 
afneemt. Ik denk aan de alleenverdie-
ner, met een kind jonger dan 12 jaar, 
wiens echtgenote wegvalt. Diens 
belastingvrije som neemt toe van 
14.000 tot 16.831. Verlaging van de 
belastingvrije som treedt bij voorbeeld 
op indien in geval van echtscheiding 
de kinderen verblijven bij de ex-echt-
genote van de alleenverdiener. 

De belastingvrije som van de 
alleenverdiener daalt dan van 14.000 
naar 12.600. Een verschil in behande-
ling tussen alleenverdieners en 
alleenstaande ouders is naar mijn 
mening echter alleszins gerechtvaar-
digd. Vergelijking van de draagkracht 
van een alleenstaande ouder met een 
kind en die van een alleenverdiener 
met een kind, leert immers dat in het 
ene geval uit het inkomen een ouder 
en een kind moeten worden onderhou-
den en in het andere geval, bij 
hetzelfde inkomen, beide ouders en 
een kind. 

De heer Kombrink heeft de samen-
hang van de vormgeving van de 
verzelfstandiging van de AOW en de 
1: 2 verhouding tussen de belasting-
vrije sommen van alleen- en tweever-
dieners nogmaals aan de orde 
gesteld. In eerste termijn heb ik 
opgemerkt, dat die twee zaken thans 
als het ware een Siamese tweeling 
vormen. Dat sluit echter niet uit dat in 
de toekomst een andere verhouding 
tussen de belastingvrije sommen zou 
kunnen worden gekozen. Het fiscale 
recht is immers autonoom. 

Mochten de maatschappelijke 
verhoudingen in de toekomst fiscaal 
tot een andere verhouding nopen, 
dan zal die verhouding tot stand 
moeten komen. Nu ook de heer 
Kombrink, naar ik meen, de 1: 2 
verhouding aanvaardt, is er naar mijn 
oordeel geen reden, thans over een 
imaginaire vormgeving van de 
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AOW-uitkering te discussiëren. Het zal 
de heer Kombrink duidelijk zijn dat 
het niet doorgaan van het wetsvoorstel 
thans ernstige consequenties zou 
hebben voor de verzelfstandiging van 
de AOW per 1 januari aanstaande. 
Aan de verzelfstandiging van de 
AOW-uitkeringen zou immers niet 
meer op bevredigende wijze vorm 
kunnen worden gegeven. 

De heren Kombrink en De Grave 
hebben nogmaals gepleit voor een 
keuzeregime voor gehuwde belasting-
plichtigen waarbij de ene echtgenoot 
meewerkt in de onderneming van de 
ander. De optie zou moeten worden 
geïntroduceerd om desgewenst de 
meewerkende echtgenoot zelfstandig 
te belasten voor dergelijke inkomsten. 

De heren Van lersel en De Grave 
hebben naar aanleiding van mijn 
kanttekening in eerste termijn nog 
eens gevraagd naar de inhoudelijke 
bezwaren tegen een dergelijk optiesys-
teem. Ik zou dit als volgt willen doen. 

Allereerst zal er een controle 
moeten plaatsvinden of de beloning 
gezien de kwaliteit en de kwantiteit 
van de arbeid reëel is. Dat is geen 
sinecure. Er zijn 225.000 meewerkende 
echtgenoten. Dat legt weer extra 
beslag op de belastingdienst. De 
huiver die bij mij ten opzichte van het 
optiesysteem toch al bestaat, wordt 
nog groter nu de heer Kombrink naar 
voren heeft gebracht dat een optiesys-
teem vooral aantrekkelijk zou zijn voor 
die situaties waarin minder dan 525 
uren wordt meegewerkt. 

Over een dergelijk optiesysteem, 
waarin bovendien nog gewerkt zou 
moeten worden met aantallen uren 
die onder de voorgestelde minimum-
norm van 525 uren liggen, kan ik 
slechts zeggen dat het voor de 
belastingdienst oncontroleerbaar is. 
In de schriftelijke voorbereiding heb ik 
reeds erop gewezen, dat de arbeid 
van de meewerkende vrouw toch een 
zekere omvang moet hebben en 
bovendien de hulp en bijstand die 
onder echtgenoten gebruikelijk is te 
boven zal moeten gaan; ook moet 
toch gekeken worden naar de uitvoer-
baarheid van de regeling. 

Een tweede punt dat bij mij de 
huiver veroorzaakt is het feit dat een 
dergelijk systeem leidt tot spijtoptan-
ten. Het gevolg daarvan is opnieuw 
extra werk voor de belastingdienst. 

Een derde punt is - ook de heer Van 
Dis heeft daarop gewezen - dat 
belastingplichtigen van jaar tot jaar 
zullen zoeken naar het fiscale optimum. 
Ook dat geeft extra werk. 

Om tegen te gaan dat door belas-
tingplichtigen naar het fiscale optimum 
zou worden gestreefd en om manipu-
latie met het oog op de premieheffing 
te voorkomen, zou een aanzienlijke 
drempel nodig zijn. De door de heer 
Kombrink in dit verband genoemde 
drempel van circa f7000 is volstrekt 
onvoldoende. Deze zou minimaal 
bijna het dubbele moeten zijn, te 
weten circa f 12.500. 

Als dat gebeurt is aan een aantal 
bezwaren tegemoet gekomen, maar 
ook dan is een optieregeling nog geen 
aantrekkelijke zaak. Ik zou ervoor 
willen pleiten dat de geachte afgevaar-
digden geduld opbrengen om de 
uitkomst van de interdepartementale 
studie af te wachten. Ik heb ook nota 
genomen van het verzoek van 
mevrouw Groenman de studie te 
bespoedigen. 

Door de heren De Grave en Kombrink 
is bepleit voor ongehuwde belasting-
plichtigen, van wie de een arbeid 
verricht in de onderneming van de 
ander, de mogelijkheid te openen te 
opteren voor de meewerkaftrek. De 
heer Van lersel heeft in dit verband 
gevraagd om een nadere argumenta-
tie. 

Allereerst wil ik mijn grote huiver 
voor opties herhalen. Die bezwaren 
die ik genoemd heb tegen een 
optiesysteem voor gehuwden voor 
wat betreft de keuze tussen meewerk-
aftrek en arbeidsbeloning staan ook 
hierbij recht overeind. Er is echter nog 
een ander element. Toepassing van 
de meewerkaftrek zou slechts voor 
een kleine groep ongehuwden in 
beeld komen. Ik zal dit verduidelijken. 

Voor ongehuwden bestaan, als het 
om ondernemen gaat, de volgende 
mogelijkheden. Ten eerste kunnen zij 
gezamenlijk de onderneming drijven: 
het zogenaamde deelgenootschap. 
Op de tweede plaats is het mogelijk 
dat de ene partner in dienst is van de 
andere partner: zijnde de ondernemer. 
Er is dan sprake van een dienstbetrek-
king die tussen echtelieden onmogelijk 
is. 

In de derde plaats is het mogelijk 
dat er arbeid wordt verricht zonder 
dat er civielrechtelijk een dienstbetrek-
king is op ten minste twee dagen per 
week. Fiscaal wordt zo'n situatie 
aangemerkt als een fictieve dienstbe-
trekking. Een en ander is geregeld is 
artikel 2.c van het Uitvoeringsbesluit 
loonbelasting 1965. 

In de vierde plaats is het denkbaar 
dat op minder dan twee dagen per 
week arbeid wordt verricht in de 
onderneming van de partner. Slechts 
voor die groep zou een meewerkaftrek 

in beeld kunnen komen. Het zou voor 
deze groep - gelet op de omvang van 
de arbeid, namelijk meer dan 525 
uren en minder dan 875 uren - leiden 
tot een meewerkaftrek van 1,5%. De 
vraag die dan rijst is of het voor deze 
belastingplichtigen voordeliger is te 
kiezen voor een meewerkaftrek in 
plaats van voor een reële arbeidsbelo-
ning. De heer De Grave heeft in dit 
verband vragenderwijze gesteld dat 
de meewerkaftrek voor winsten tot 
circa f15.000 voordeliger zou zijn. 

De heer De Grave (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Er staat waarschijnlijk een 
typefout in de tekst van de staatsse-
cretaris. Ik heb gesproken over 
f65.000. 

Staatssecretaris De Koning: Er staat 
f65.000, dan heb ik het verkeerd 
voorgelezen. Ik denk dat ik weer eens 
naar de oogarts moet! 

Indien de meewerker niet in 
dienstbetrekking is - dat is toch de 
situatie waarop de vraag doelt - dan 
is er, anders dan in dienstbetrekking, 
geen druk van werknemerspremies en 
kan, omdat geen premies voor de 
volksverzekeringen worden ingehou-
den, gebruik worden gemaakt van de 
vrijstellings- en reductieregeling voor 
de premieheffing. 

Dat leidt ertoe dat het toekennen 
van een arbeidsbeloning voor winsten 
tot circa f70.000 kan leiden tot een, zij 
het gering, financieel voordeel, mits 
de winst vóór aftrek van arbeidsbelo-
ning die beloning te boven gaat. Voor 
meer uitgebreide cijfervoorbeelden 
wil ik verwijzen naar bijlage IX en X 
van de memorie van toelichting. 
Indien de 'meewerker' nog elders in 
dienstbetrekking is, worden wel 
werknemerspremies ingehouden. Dan 
kan, omdat ook AOW- en AWW-premie 
worden ingehouden, geen gebruik 
worden gemaakt van de premievrij-
stellings- en reductieregeling. 

Het gevolg hiervan zou kunnen zijn, 
dat een meewerkaftrek voordeliger is. 
Ik wil dit onderwerp met de volgende 
opmerking afsluiten. De optie voor de 
meewerkaftrek voor ongehuwden is 
naar mijn mening een stap in de 
verkeerde richting. Ongehuwden 
hebben ten opzichte van elkaar 
immers meer mogelijkheden dan 
gehuwden om vorm te geven aan hun 
arbeidsverhouding. Ik vraag mij dan 
ook af of aan een dergelijke optie in 
de praktijk behoefte bestaat. Boven-
dien, ik herhaal het, kent de Kamer 
mijn bezwaren tegen optieregelingen. 

De heer Van Dis, die mij mededeelde 
dat hij tot zijn spijt hier niet aanwezig 
kan zijn, heeft ook in tweede termijn 
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gesproken over zijn voorstel om het 
percentage van de meewerkaftrek te 
relateren aan de totale winst uit 
onderneming in plaats van alleen aan 
de winst uit onderneming of onderne-
m.ngen waar de echtgenote heeft 
meegewerkt. De heer Van Dis is door 
de mij aangevoerde argumenten nog 
niet overtuigd. Ik wil daarom nog het 
volgende opmerken. 

De meewerkaftrek beoogt, zoals ik 
heb betoogd, de belastingbesparing 
die wordt bereikt met de meewerk-
winstregeling, te handhaven. De mate 
van de door de meewerkende echtge-
noot verrichte arbeid is daarbij 
evenals vroeger relevant. De mate 
van de besparing hangt dus af van de 
omvang van de arbeid. Ik herhaal dat 
hierbij alleen relevant kunnen zijn, die 
ondernemingen waarin daadwerkelijk 
arbeid wordt verricht. Ik spreek dan 
nog maar niet over de uitvoerings-
moeilijkheden die hierbij aan de orde 
kunnen komen. 

De heer Kombrink is ingegaan op 
hetgeen ik naar voren heb gebracht 
over de doorschuifregeling van artikel 
17 van de Wet op de inkomstenbelas-
ting 1964. Ik heb in mijn schriftelijke 
antwoorden reeds opgemerkt, dat mij 
geen signalen hebben bereikt dat er 
een behoefte zou bestaan om de 
regeling ook toe te passen bij over-
drachten tussen echtgenoten. De heer 
Kombrink vermoedt dat deze signalen 
door mij niet zijn ontvangen, omdat in 
de praktijk met fiscale constructies 
hetzelfde resultaat kan worden 
bereikt. 

Het vorige jaar, bij de uitbreiding 
van de regeling van artikel 17, is 
langdurig met het bedrijfsleven 
gesproken over de uitbreiding tot 
overdrachten van een gedeelte van de 
onderneming. Deze uitbreiding was 
wenselijk, om de vader-zoon-firma, 
neutraal gesproken de ouder-kind-fir-
ma, te vergemakkelijken. Daarbij is 
door betrokkenen, onder andere het 
Landbouwschap, naar voren gebracht 
dat men zich in de praktijk behielp 
met fiscale constructies en dat men 
graag een legale oplossing zag. 

Mede om die redenen was toen tot 
wetswijziging besloten. Als er in de 
praktijk zulke constructies zouden zijn 
tussen man en vrouw, dan zou het 
toen toch al gesignaleerd zijn en zou, 
door degenen over wie ik zojuist heb 
gesproken, om een wettelijke basis 
zijn gevraagd. 

De heer Kombrink heeft wederom 
gesproken over de stamrechtvrijstel-
ling van artikel 19 van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964. Voor 

bepaalde situaties wordt door de 
minister ontheffing verleend, namelijk 
indien er voor de ondernemer-belas-
tingplichtige een zorgrelatie bestaat. 
Daarom is het nu reeds mogelijk de 
stamrechtvrijstelling toe te kennen bij 
uitkeringen aan belastingplichtigen 
waarmee de ondernemer-belasting-
plichtige een zorgrelatie heeft. 

Op dit punt bestaat er in wezen al 
een gelijkheid tussen gehuwden en 
ongehuwden die in een vergelijkbare 
positie verkeren. Het argument dat 
iets dergelijks met zoveel woorden in 
de wet zou moeten staan, spreekt mij 
mede vanwege het aantal gevallen 
- ik meen dat dat minder dan tien per 
jaar is - niet aan. 

Naar aanleiding van de opmerking 
van de heer Kombrink over de 
mogelijkheid van een drievoudige 
vrijstelling in situaties waarin het 
huwelijk geen heel jaar heeft geduurd, 
wil ik nog het volgende onder zijn 
aandacht brengen. Het is duidelijk dat 
wanneer de verdubbeling van de 
vrijstellingsbedragen wordt beperkt 
tot situaties waarin het huwelijk het 
gehele kalenderjaar heeft geduurd, 
het uitgesloten is dat een drievoudige 
vrijstelling wordt genoten. Het gevolg 
kan echter zijn dat in zo'n situatie zelfs 
geen dubbele vrijstelling kan worden 
genoten. 

Ik geef één voorbeeld. Twee 
belastingplichtigen huwen op 1 
oktober van een jaar. Zij krijgen elk de 
rente over hun spaartegoed bijge-
schreven in november. In zo'n situatie 
is in de door de heer Kombrink 
voorgestane regeling slechts een 
enkelvoudige vrijstelling van toepas-
sing. Evenzo kan bij ontbinding van 
het huwelijk door echtscheiding een 
situatie ontstaan dat slechts eenmaal 
de vrijstelling kan worden benut, 
namelijk indien de rente wordt 
bijgeschreven voor de datum van 
scheiding. 

Om dit effect te voorkomen acht ik 
de voorgestelde, soms wat ruimhartige 
regeling beter te verdedigen dan de 
alternatieve, soms wat te beperkende 
regeling van de heer Kombrink, zeker 
aangezien in zijn voorstel in overlij-
denssituaties toch ook nog de moge-
lijkheid van een drievoudige vrijstelling 
blijft bestaan. 

De heer Kombrink heeft mij verder 
gevraagd de Kamer op de hoogte te 
stellen van mijn bevindingen met 
betrekking tot de mogelijkheid de 
toepassing van het huurwaardeforfait 
voor ongehuwd samenwonenden bij 
aanschrijving te regelen. Ik zeg de 
heer Kombrink graag toe dat ik mijn 
conclusies daaromtrent op korte 

termijn kenbaar zal maken, zulks in 
verband met het verschijnen van de 
aanschrijving met betrekking tot de 
aftrekbaarheid van hypotheekrente 
voor ongehuwd samenwonenden. 

Mevrouw Eshuis heeft nadere 
vragen gesteld over de 715 mensen 
die extra nodig zijn voor de uitvoering 
van de gehele tweeverdienerswetge-
ving. Ik kan haar in dit verband 
meedelen dat deze personeelsleden 
overwegend administratief, namelijk 
75% en ten dele gekwalificeerd, 
ongeveer 25%, zijn opgeleid. Zij 
zullen in verband met de afspraken 
die in het kabinet zijn gemaakt over 
de personeelsomvang van de depar-
tementen niet of vrijwel niet op het 
Ministerie van Financiën worden 
geplaatst. 

Ook zal het personeel van de FIOD 
niet worden uitgebreid. Wellicht zal 
een klein groepje inzetbaar zijn voor 
de automatisering. Het ligt mitsdien in 
mijn bedoeling deze 715 aan te 
trekken medewerkers verspreid over 
het gehele land in te schakelen, dus 
ook in Groningen. Deze mensen 
zullen, als men de tweeverdienerswet-
geving op zich zelf beziet, permanent 
nodig zijn. 

De heren Schutte, Van Dis en 
Wagenaar zijn teruggekomen op de 
splitsing als mogelijk stelsel. Daarbij 
ben ik ervan uitgegaan dat de drie 
heren het hadden over het model van 
de volledige splitsing. In theoretische 
zin is ook het huidige voorstel immers 
verwant aan het splitsingssysteem, 
zodat men zou kunnen discussiëren 
over de mate van splitsing. Zien wij 
daaraan voorbij, dan wil ik hen in 
antwoord op hun opmerkingen erop 
wijzen dat een apart tarief voor 
alleenstaanden er niet aan afdoet dat 
er drukverschillen zullen ontstaan bij 
invoering van een splitsingsstelsel 
tussen alleen- en tweeverdieners. 

De alleenstaanden spelen in mijn 
betoog over de splitsing een andere 
rol, omdat de uitvoeringsproblemen 
die zijn verbonden aan de invoering 
van een meer op volledige splitsing 
gelijkend systeem sterk samenhangen 
met de positie van de alleenstaanden. 
Mijn betoog in eerste termijn was 
echter niet meer, dan dat het invoeren 
van een volledige splitsing binnen 
afzienbare tijd wel zeer aanzienlijke 
inkomensmutaties voor alleen- en 
tweeverdieners met zich brengt. Een 
alleenstaandentarief verandert dat 
niet. 

Mevrouw Beckers en de heren 
Kombrink en De Grave hebben 
gevraagd naar de mogelijkheden om 
tax credits nader te onderzoeken. 
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Mevrouw Groenman heeft daarover 
een zeer ver gaande motie Ingediend. 
Ik heb al doen blijken dat ik geen 
voorstander ben van het uitbrengen 
van een studie over tax credits. Zo'n 
studie zou slechts kunnen bevestigen 
wat ik reeds heb aangevoerd. Daarbij 
komt dat de heer De Grave er terecht 
op heeft gewezen dat feitelijke ruimte 
voor tax credits pas kan worden 
gevonden wanneer de progressie 
wordt teruggebracht. 

Gelet op de schaarse mankracht 
waarover ik de beschikking heb - ik 
dank de Kamer nogmaals voor de 
complimenten aan mijn medewer-
kers - geef ik liever niet de voorkeur 
aan dit project boven andere projecten. 
Ik meen dat wij bij de moties daarop 
nog kunnen terugkomen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dan zou de staatssecretaris ook eerlijk 
moeten zeggen, dat er van die 
verzelfstandiging voor aftrekposten 
de eerstkomende tien jaar niets komt. 

Staatssecretaris Koning: Ik kan niet 
zeggen, dat de geachte afgevaardigde 
daarin ongelijk heeft. De maatschap-
pelijke ontwikkelingen vinden plaats. 
Ik heb al eens gezegd dat de individu-
alisering goed zou kunnen plaatsvin-
den via de automatisering. Als de 
maatschappelijke ontwikkelingen erop 
wijzen dat een individualisering 
eerder moet plaatsvinden, dan zal zij 
wellicht eerder kunnen plaatsvinden. 
Dat zal bij het huidige systeem in 
ieder geval een uiterste krachtsinspan-
ning vergen in de automatisering. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dat bedoelde ik niet. Ik bedoel iets 
anders. Het vervangen van aftrekpos-
ten door tax credits is een mogelijkheid 
om de individualisering sneller te 
laten verlopen. Als u dit afwijst, kan 
de individualisering alleen maar aan 
de orde zijn als mensen hun werk zo 
verdelen dat zij elk een in hoogte 
vergelijkbaar inkomen hebben. Die 
situatiezal nog wel enigetijd uitblijven. 

Staatssecretaris Koning: Daarin heeft 
de geachte afgevaardigde gelijk. Ik 
blijf echter van mening dat alleen 
overtax credits kan worden gesproken, 
indien de progressie in de loon- en de 
inkomstenbelasting aanzienlijk wordt 
gematigd. Ik heb daartegen geen 
bezwaar. Dat betekent de uitvoering 
van Contourennota, waarover ik al 
een aantal opmerkingen heb gemaakt. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van der Spek heeft een vraag gesteld 
over de bestendiging van de tijdelijke 
verhoging. Hij vroeg of het niet 

wenselijk was, de tijdelijke verhoging 
definitef en structureel te maken. Ik 
kan eigenlijk alleen maar mijn opmer-
kingen in de memorie van antwoord 
herhalen. Wij hechten eraan, het al 
dan niet verlengen te bezien bij de 
besluitvorming over de begroting 
voor 1986 in het licht van de dan 
bestaande vooruitzichten met betrek-
king tot de economische en budgettai-
re situatie in het inkomensbeleid. 

Ik wil hieraan nog toevoegen, 
eigenlijk in aansluiting op hetgeen ik 
zojuist aan het adres van mevrouw 
Beckers heb opgemerkt, dat het 
definitief maken van de tijdelijke 
verhoging een definitieve versteiling 
van de progressie in de loon- en de 
inkomstenbelasting betekent. Ik weet 
dat de geachte afgevaardigde daarvan 
geen tegenstander is; ik zie hem ook 
instemmend knikken, instemmend 
zowel met mijn feitelijke constatering 
van de betekenis als van de omstan-
digheid dat hij daarvan een voorstan-
der is. 

De heer Van der Spek (PSP): Correct. 

Staatssecretaris Koning: Juist. Men 
weet dat het kabinet nog altijd voor-
stander is van het uitvoeren van de 
Contourennota. Een definitief maken 
van de tijdelijke verhoging staat naar 
mijn gevoel haaks op de doelstellingen 
uit die nota. Dat toekomstperspectief 
- ik denk dat de geachte afgevaardigde 
dit liever wil omschrijven als 'dat 
droombeeld' - wil ik graag overeind 
houden. 

D 
Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! De 
Kamer heeft ook mij de eer bewezen, 
enkele vragen tot mij te richten. Die 
wil ik nu beantwoorden. 

Mevrouw Groenman en de heer 
Van der Spek vroegen wat mijn 
mening is over de wetsvoorstellen en 
waarom ik ze mede heb ondertekend. 
Met de tweede fase tweeverdieners is 
vorig jaar een belangrijke stap gezet in 
de richting van de verzelfstandiging 
van vrouwen, een stap die past in het 
emancipatiebeleid van de regering. Op 
dat moment is ten eerste een verdere 
verzelfstandiging van de gehuwde 
vrouw doorgevoerd, doordat zij zelf 
wordt belast voor pensioen en andere 
inkomsten uit vroegere arbeid. 

Ten tweede is de ongelijkheid in 
belastingvrije voeten voor de gehuwde 
vrouw en haar man ongedaan 
gemaakt en ten derde is de integrale 
rolwisseling doorgevoerd. In dit 
wetsontwerp wordt de in de tweede 
fase gerealiseerde verzelfstandiging 

gecontinueerd. Bij het vaststellen van 
de verschuldigde belasting wordt 
uitgegaan van de draagkracht van de 
individuele belastingplichtige. Bij het 
bepalen van die draagkracht wordt 
echter rekening gehouden met de 
persoonlijke omstandigheden voor de 
belastingplichtige, wat tot uitdrukking 
komt in het toepassen van verschillen 
de belastingvrije voeten. 

Er wordt in dit verband rekening 
gehouden met draagkrachtverschillen 
die voortvloeien uit het hebben van 
een zorgrelatie en het voor zich alleen 
voeren van een huishouding. Met 
draagkrachtvermindering die voort-
vloeit uit het feitelijk hebben van een 
zorgrelatie wordt in de derde fase in 
sterkere mate rekening gehouden dan 
in de tweede fase. Dit betekent dat de 
alleenverdieners er relatief en absoluut 
op vooruitgaan ten opzichte van de 
tweeverdieners. 

Op zich zelf is het vanuit de bestaan-
de maatschappelijke situatie van 
belang in de vormgeving van het 
belastingstelsel enerzijds aan te 
sluiten bij de toenemende arbeids-
marktparticipatie van de gehuwde 
vrouw en de daarmee samenhangende 
verzelfstandiging en anderzijds 
rekening te houden met het feit dat de 
meeste gehuwde vrouwen financieel 
nog afhankelijk zijn van hun partner. 

Er kan natuurlijk verschil van 
mening bestaan over de mate waarin 
en de manier waarop in het belasting-
stelsel rekening moet worden gehou-
den met individualisering enerzijds en 
de draagkracht van de leefeenheid 
anderzijds. Het is langzamerhand wel 
duidelijk geworden dat dit voorstel 
een compromis-karakter heeft. Ik ben 
van mening dat de afweging tussen 
beide uitgangspunten in het voor ons 
liggende voorstel op acceptabele 
wijze heeft plaatsgevonden en dat de 
inkomensresultaten ook aanvaardbaar 
zijn. 

Naar mijn oordeel is de arbeidstoe-
slag vanuit emancipatie-oogpunt 
positief te waarderen. Die toeslag 
wordt individueel toegekend en geeft 
per individu een tegemoetkoming 
voor de extra lasten die verbonden 
zijn aan het buiten het huishouden 
werkzaam zijn. Deze toeslag zorgt er 
samen met de eventuele aanvullende 
arbeidstoeslag - in de wandeling ook 
wel kindertoeslag genoemd - en het 
systeem van de gescheiden heffing 
voor dat er op alle inkomensniveaus 
binnen de leefeenheid minder 
belasting wordt betaald wanneer 
eenzelfde inkomen door twee partners 
wordt binnengebracht dan wanneer 
dit door één partner gebeurt. Het blijft 
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dus ook in de derde fase aantrekkelijker 
met z'n tweeën een inkomen te 
verdienen dan alleen. In die zin 
verwacht ik geen negatieve invloed 
op de arbeidsmarktparticipatie van de 
gehuwde vrouw. 

Hetwegnemen van de schokeffecten 
door het invoeren van een systeem 
van voetoverheveling zal naar mijn 
mening ook zeker een positieve 
werking hebben op de arbeidsmarkt-
participatie. Ik ben dus niet bang voor 
negatieve effecten op de arbeidsmarkt-
participatie van vrouwen, maar ik zal 
eventuele signalen op dit punt 
nauwlettend in het oog houden. 
Ontmoediging voor de arbeidsmarkt-
participatie zou ik een ernstige zaak 
vinden. Een dergelijke ontmoediging 
is ook bepaald niet de intentie van 
het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en het door dit 
ministerie voorgestane arbeidsmarkt-
en werkgelegenheidsbeleid. Ik zeg dit 
in reactie op een opmerking van de 
heer Wagenaar. 

In antwoord op een vraag van de 
heer Kombrink merk ik het volgende 
op. Op het punt van de tegemoetko-
ming in de kosten van kinderopvang 
heeft het kabinet gekozen voor het 
creëren van een fiscale faciliteit in de 
vorm van een aanvullende arbeids-
toeslag voor tweeverdieners met 
kinderen jonger dan twaalf jaar. Op 
die manier wordt zoveel mogelijk 
ruimte gelaten voor de persoonlijke 
keuze van ouders met betrekking tot 
de manier waarop zij de opvang van 
hun kinderen willen regelen. 

Deze fiscale faciliteit zal gaan 
functioneren naast de kinderopvang-
voorzieningen die op dit moment uit 
de WVC-begroting worden gefinan-
cierd. Bovendien wordt krachtens de 
tweede nota van wijzigingen voor 
speciale kinderopvang vooralsnog 
voor 1985f 15 min. extra gereserveerd. 

Wat betreft de positie van de 
zelfstandige onderneemsters en de 
meewerkende echtgenotes merk ik 
het volgende op. In de derde fase is 
sprake van een verdergaande verbete-
ring van de positie van de mede-on-
derneemsters doordat de gehuwde 
vrouw die samen met haar partner 
een onderneming drijft, bij voorbeeld 
in de vorm van een maatschap, nu 
ook zelfstandig zelfstandigenaftrek 
kan krijgen. Voor de positie van de 
meewerkende echtgenote is op dit 
moment een pragmatische oplossing 
gekozen, omdat de bestaande regeling 
door de voorgestelde wijzigingen in 
het belastingstelsel en de AOW-pre-
mieheffing niet meer voldeed. Vanuit 

een oogpunt van verzelfstandiging is 
dit zeker niet de mooiste oplossing, 
maar een betere oplossing was op 
korte termijn niet te realiseren. 

De komende tijd zal, zoals aangekon-
digd, aan dit probleem de nodige 
aandacht worden besteed door een 
stuurgroep die door de Staatssecreta-
ris van Economische Zaken, de heer 
Van Zeil, zal worden ingesteld. Het is 
mij bekend dat hij hard werkt aan die 
instelling. 

Mevrouw Beckers heeft erop 
gewezen, dat er geluiden zijn te horen 
over vermindering van de arbeidspar-
ticipatie van de gehuwde vrouw, met 
name in de detailhandel. Die geluiden 
heb ik ook vernomen. Het probleem 
heeft mijns inziens te maken met de 
schokeffecten die in de tweede fase 
tweeverdieners optreden. Daardoor 
bestaat er in bepaalde situaties een 
tendens om minder uren te gaan 
werken, omdat extra inkomen van de 
vrouw zou leiden tot drastische 
vermindering van de belastingvrije 
voet van de partner, wat voor het 
inkomen van de leefeenheid negatief 
kan uitwerken. Dit probleem wordt 
mijns inziens door het invoeren van 
het systeem van voetoverheveling in 
de derde fase opgelost. 

De Voorzitter: Een aantal leden 
vraagt een derde termijn. Ik stel voor, 
die toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris 
voor zijn uitgebreide antwoord. Wij 
hebben de afgelopen week onzerzijds 
over uitgangspunten en praktische 
uitwerking van dit wetsvoorstel in 
ruime mate gesproken. Ik kan nu dus 
kort zijn. 

Wij stemmen in met de drie wijzi-
gingen zoals die door de staatssecre-
taris schriftelijk en vanochtend 
mondeling hier zijn gepresenteerd. 
Dat betekent dat wi j het amendement-
Van lersel/De Vries op stuk nr. 17 
intrekken. 

De Voorzitter: Aangezien de gewijzig-
de amendementen-Van lersel/B. de 
Vries (stuk nr. 47) zijn ingetrokken, 
maken zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een enkele opmerking 
maken over de kinderopvangcentra 
en het daarvoor ter beschikking 
gestelde bedrag van f 15 min. In de 
schriftelijke tekst wordt gesproken 

- ook vanochtend is dat gebeurd -
van 'voorshands'. Wij interpreteren 
dat als volgt. In ieder geval zal deze 
f 15 min. in 1985 worden besteed voor 
de kinderopvangcentra. Het woord 
'voorshands' duidt er vervolgens op 
dat een soortgelijk bedrag voor deze 
doelstelling voor de komende jaren 
door het kabinet niet wordt uitgesloten. 
Wij spreken nu reeds uit, dat wij eraan 
hechten in de komende jaren een 
dergelijk bedrag op de begroting te 
handhaven. Voor het overige zijn wij 
het met de staatssecretaris eens, dat 
dit verder dient te worden behandeld 
in het kader van de begroting van 
WVC. 

Mevrouw Groenman (D'66): Vindt de 
heer Van lersel, dat het bedrag ieder 
jaar door de heer Ruding moet 
worden overgemaakt naar de begro-
ting van de heer Brinkman, of moet 
het bedrag voortaan zelfstandig in de 
begroting van WVC voorkomen? Het 
gaat om structurele dekking, die per 
jaar f 25 min. is. In het kader van de 
doorsluizing gaat nu f 10 min. naar de 
heer Ruding en f 15 min. naar WVC. 
Het blijft dus structureel gedekt 
worden. Wil de heer Van lersel dat 
het ieder jaar op deze manier van de 
heer Ruding naar WVC blijft gaan? Ik 
meen dat dit exogene financiering 
heet. 

De heer Van lersel (CDA): Voor zover 
mijn informatie strekt staat dit bedrag 
reeds op de begroting voor WVC. Er is 
immers een maatregel genomen in 
het kader van de tweeverdieners, 
waaruit een surplus van 15 miljoen 
voortvloeit. Dit surplus komt ter 
beschikking van de begroting voor 
WVC. Het is uitgemaakt dat dit in 1985 
aan de kinderopvang wordt besteed. 
Of die 15 miljoen in dat kader gehand-
haafd moet blijven hangt af van de 
bespreking van de begroting van 
WVC. Ik spreek nu uit dat wij eraan 
hechten - het kabinet kan dit meene-
men naar de voorbereiding van de 
begroting voor het komend jaar - dat 
dit bedrag ook in het komend jaar en 
in de daarop volgende jaren voor 
WVC behouden blijft. 

De heer Kombrink (PvdA): Het gaat 
hier om een niet onbelangrijk punt. 
Zou de heer Van lersel bereid zijn mee 
te werken aan het vastleggen van dat 
uitdrukkelijke oordeel van de Kamer? 
Wil hij daarbij meteen betrekken dat 
het wat merkwaardig is dat in het 
kader van het totale compromis 10 
miljoen moet toevallen aan een 
vermindering van het financieringste-
kort? Met andere woorden, zou de 
heer Van lersel bereid zijn, als onder-
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Van lersel 

deel van deze Kamer, uit te spreken 
datookdie 10 mil joenaande begroting 
van WVC dient te worden toegevoegd. 
Dan krijgt deze zaak ook enige 
substantie voor de begroting van 
WVC en voor de kinderopvang. 

De heer Van lersel (CDA): Ik wijs erop 
dat wij hier spreken in het kader van 
een fiscaal debat met de staatssecre-
taris van Financiën. Ik heb niets toe te 
voegen aan hetgeen ik zojuist over die 
15 miljoen heb medegedeeld. Alleen, 
wij vertrouwen erop dat het kabinet 
de door mij uitgesproken wens zal 
honoreren. Wij hebben geen behoefte 
aan het doen van enige nadere 
uitspraak. Voor een verdere afhande-
ling van dit punt verwijs ik naar de 
UCV over de kinderopvang die, 
voor zover mijn informatie strekt, 
geschorst is. 

De heer Kombrink (PvdA): Wat zou 
zich tegen zo'n uitspraak en tegen 
steun van uw fractie daaraan verzet-
ten? 

De heer Van lersel (CDA): Wij hebben 
daar geen behoefte aan. 

De heer Kombrink (PvdA): De heer 
Van lersel heeft dus ook geen behoefte 
aan de uitspraak om ook de 10 
miljoen, die nu naar het financierings-
tekort gaat - waarvoor, wat is dat 
voor gedoe - toe te voegen aan de 
begroting van WVC? 

De heer Van lersel (CDA): Nee, althans 
niet in dit verband. 

De heer Kombrink (PvdA): Wij 
beoordelen namelijk nu het compro-
mis, zoals het er ligt. Nu dienen wij de 
vraag te bespreken welke marge er, 
ook voor de regeringsfracties, nog 
aanwezig is om ten behoeve van de 
kinderopvang wat te schuiven. 
Vandaar mijn vraag. Nu is die relevant. 
Die moet de heer Van lersel niet te 
snel door willen schuiven naar een 
UCV. 

De heer Van lersel (CDA): Ik wijs erop 
dat dit compromis betrekking heeft op 
de tweeverdieners en de onderlinge 
verhouding tussen alleenverdieners 
en tweeverdieners, met de toeslagen 
en het bouwwerk dat daarbij hoort. Er 
blijkt nu alleen bij de financiële opzet 
aan de inkomstenkant een ruimte 
gekomen van 15 miljoen. Omdat er 
door de regering in de memorie van 
toelichting een zekere relatie met de 
kinderopvangcentra is gelegd, hebben 
wij dit probleem zijdelings mede aan 
de orde willen stellen. Ik ga echter in 
het kader van dit debat niet verder in 
op de inhoudelijke merites en zeker 
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niet op de financiële merites van de 
kinderopvang. 

Ik heb er nota van genomen dat de 
staatssecretaris bereid is, in de loop 
van 1987 een evaluatie van de tweede 
en derde fase aan de Kamer voor te 
leggen. Die evaluatie zal de praktijk en 
de praktische ervaringen van de 
belastingdienst over 1985 en 1986 
betreffen. Zoals ik eerder al heb 
gezegd, zullen wij mede aan de hand 
van die evaluatie, van onze opvattin-
gen over de uitvoering van de 
Contourennota en van ons komende 
program bezien wat mijn partij voor 
de periode na 1987 te doen staat. 

Op twee bijzondere punten die ik 
aan de orde had gesteld is de staats-
secretaris gelukkig uitgebreid inge-
gaan. Het eerste was dat van het 
amendement-Kombrink/Vermeend, 
over de aftrek voor medewerking in 
het bedrijf van de partner. Wij hebben 
kennis genomen van de argumentatie 
van de staatssecretaris. Hij acht de 
drempel van f7000 te laag en wil die 
naar f 12.000 verschuiven. Wij zullen 
deze argumenten wegen en ons 
eindoordeel in de stemming tot 
uitdrukking brengen. 

Hetzelfde geldt voor de weging van 
de argumenten van de staatssecretaris 
ten aanzien van het amendement-De 
Grave. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie wil eigenlijk 
aan het thans gesloten compromis 
geen woorden meer vuil maken. Het 
blijft een ordinaire ruzie tussen twee 
zich heren noemende kamerleden. In 
wezen is het van het begin tot het 
eind een beschamende vertoning 
geweest. 

Bovendien vindt mijn fractie het 
compromis zeer gevaarlijk. Het ziet er 
zo onschuldig uit, maar er zit een 
addertje onder het gras. Beide 
regeringsfracties hebben water in de 
wijn gedaan. De VVD is gezakt, terwijl 
toch f425 de uiterste ondergrens was. 
De bewindslieden zouden opstappen 
als men daar onder ging. Het CDA is 
omhooggegaan, terwijl toch f350 het 
uiterste was als het ging om de 
beschaving die ten opzichte van 
niet-actieven aan de dag moest 
worden gelegd. U weet wel: de 
koppeling is een kwestie van bescha-
ving. Verder is er optisch van alles 
verschoven, maar wi j vinden het een 
riskant compromis. 

Mijn fractie wil later niet het verwijt 
krijgen dat wij niet gewaarschuwd 
hebben. Het gevaar zit hem namelijk 
daar waar de afronding van het bedrag 
van f487,50 aan de orde zal komen. 

Tweeverdieners 

Dat zal zich eind volgend jaar voordoen. 
De belasting werkt immers met ronde 
getallen. Moet die f487,50 nu naar 
beneden of naar boven worden 
afgerond? Ik vind het een groot 
probleem. Ik denk dat dan opnieuw 
echt crisisachtige toestanden kunnen 
ontstaan, die dan 'over het weekend 
heen getild' moeten worden. Ik 
waarschuw er nu alvast tegen, want 
straks vertrouwen de regeringsfracties 
elkaar echt voor geen cent meer. 

De heer Van Muiden (CDA): De cent is 
afgeschaft! 

Mevrouw Groenman (D'66): Het 
compromis heeft onze bezwaren niet 
weggenomen. De arbeidstoeslag blijft 
een onding. Wij blijven het onjuist 
vinden dat de tweeverdieners als 
fiscale melkkoeien gebruikt worden. 
Dat is gebeurd sinds 1983. Ik heb het 
verhaal van de staatssecretaris van 
emancipatiezaken zojuist gehoord. Ik 
ben het niet met haar eens. Sinds 
1983 zullen, als de plannen voor 1985 
doorgaan, op minimumniveau daar 
waar de man 75% inbrengt en de 
vrouw 25%, zij er samen 18,5% op 
achteruit zijn gegaan. Zoveel belasting 
zullen zij bij die verhouding meer 
gaan betalen. Op modaal niveau 
betaalt men zelfs 25,5% belasting 
meer bij dezelfde verhouding. Ik vind 
dat zorgelijk. 

De rem op de deelname aan de 
arbeidsmarkt is niet weggenomen. De 
mensen blijven afhankelijk van elkaar. 
Defiscus bemoeitzich met de leefvorm 
van mensen. Het belastingsysteem is 
op deze manier anti-emancipatoir en 
niet op de toekomst gericht. Het 
gezinsdenken blijft de voorkeur 
houden. Het werken van vrouwen 
wordt echt wel ontmoedigd. Mij 
bereiken daarover in ieder geval wel 
signalen en mij niet alleen. 

Ik blijf erbij, dat de VVD een grote 
vergissing heeft begaan door in de 
hele operatie, zowel voor de tweede 
als voor de derde fase, met het CDA 
mee te gaan. Om consequent te zijn 
zou deze fractie tegen het wetsvoorstel 
moeten stemmen, nu de arbeidstoe-
slag is verlaagd. Nu blijft zij zeer vuile 
handen maken als het gaat om de 
individualisering en de emancipatie. 

De CDA-fractie, met haar voorkeur 
voor het gezin, heeft naar mijn smaak 
te veel ingeleverd op het punt van de 
kinderopvang-toeslag; over de 
arbeidstoeslag sprak ik al. 

De mogelijkheid voor uitkeringsge-
rechtigden om f50 meer af te trekken 
valt natuurlijk geheel weg tegen de 
hogere arbeidstoeslag dan de CDA-
fractie aanvankelijk voor ogen had. 
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Groenman 

Bovendien hebben ook veel uitkerings-
gerechtigden last van de inkorting van 
de eerste schijf. 

De CDA-fractie heeft moeten 
toestaan dat er 15 miljoen voor 
kinderopvang is overgeschoten, 
terwijl zij liever had vastgehouden 
aan de verschuiving binnen 100 
miljoen voor WVC, denk ik. Het 
nieuwe bedrag van 15 miljoen 
exogeen gefinancierd uit structurele 
middelen; de inkorting van de eerste 
schijf is immers niet tijdelijk, dat lees 
ik niet in de toelichting bij de nota van 
wijziging. In 1986 schiet er dus weer 
25 miljoen over. 

Weer 10 miljoen voor Minister 
Ruding, of zal er dan 25 miljoen naar 
hem worden geschoven en niets naar 
WVC? Voor 1985 wordt voorshands 
15 miljoen naar WVC geschoven. 
Daarvan kunnen EAJ-projecten, 
buitenschoolse kinderopvang en 
internationale kinderopvang een jaar 
lang betaald worden. Bovendien 
kunnen er enkele knelpunten worden 
weggenomen. Mijn fractie vindt dat 
dit exogeen verkregen geld, dat nu 
incidenteel mag worden gebruikt, 
structureel moet kunnen worden 
aangewend. Ik heb daartoe een motie 
opgesteld, waarmee wordt aangeslo-
ten bij wat de staatssecretaris zoeven 
zei, namelijk dat de zaak in ieder geval 
voor de volgende begrotingsbehande-
ling opnieuw bekeken zal moeten 
worden. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

kennis genomen hebbende van de 
nota van wijziging en de toelichting 
daarop, waarin voorshands in 1985 
f 15 miljoen beschikbaar wordt 
gesteld voor een voortzetting van 
experimenten in de sfeer van de 
kinderopvang; 

van mening, dat ook na 1985 structu-
rele middelen voor kinderopvang 
noodzakelijk zijn, waarvoor structurele 
dekking in principe aanwezig is; 

van mening, dat de belanghebbenden 
tijdig zekerheid dienen te hebben over 
de wijze waarop voorzieningen 
uiteindelijk vorm krijgen; 

verzoekt de regering, de Kamer 
uiterlijk in mei 1985 in te lichten over 
de besteding in 1986 voor kinderop-
vang van de middelen waaraan 
voorshands voor 1985 een bestenv 
ming is gegeven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 68(18519). 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Vervolgens wil ik toch 
nog iets zeggen over het wetje dat 
ook aan de orde is, over de kosten 
van kinderopvang die in 1984 door 
tweeverdieners gemaakt zijn, waar-
voor op de begroting voor 1985 25 
miljoen is uitgetrokken. Die toeslag 
voor 1984 komt neer op f 250, welk 
bedrag mag worden toegevoegd aan 
de belastingvrije som van een van 
beide tweeverdieners. Dat is dus echt 
niets: f75 per jaar minder belasting, 
uitgaande van het gemiddelde tarief. 
Het staat in geen verhouding tot de 
toeslag van f750 voor kinderopvang 
voor elk van beide tweeverdieners, als 
zij een kind jonger dan 12 jaar hebben. 
Dat is vast niet wat de Eerste Kamer 
bedoelde met een tegemoetkoming in 
de kosten van kinderopvang voor het 
jaar 1984 met terugwerkende kracht. 

Ik pleit ervoor om dat wetsvoorstel 
niet te laten doorgaan. Dat bedrag 
van 25 miljoen zou dan kunnen 
worden aangewend in de sfeer van de 
accomodaties. Men zegt dan: het is 
incidenteel, het geld is er maar één 
keer. Ik deel die mening, maar ik denk 
dat je ook met incidenteel geld iets 
blijvends kunt doen. Werkloze 
jongeren zouden met gebruikmaking 
van leerlingbouwplaatsen kunnen 
zorgen voor uitbreiding van accommo-
daties. Het mes snijdt dan aan twee of 
misschien zelfs aan drie kanten. De 
accommodaties voor kinderopvang 
worden uitgebreid, de bouw of 
verbouw leidt ertoe dat jeugdige 
werklozen aan de slag kunnen 
- jongeren bouwen dan voor jonge-
ren - en de eigen initiatieven van 
gemeenten of van ouders behoeven 
niet stuk te lopen op gebrek aan 
accommodatie. Dat geld is incidenteel, 
maar op deze manier kan er iets 
nuttigs mee gedaan worden en wordt 
er een aanzet tot iets blijvends 
gegeven. Ik zou de andere fracties in 
overweging willen geven, deze 
gedachte te steunen. Ik heb ook op dit 
punt een motie vervaardigd. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat de tegemoetkoming 
voor kosten van kinderopvang 
gemaakt door tweeverdieners in het 
kalenderjaar 1984 minder urgent is 
dan uitbreiding van kinderopvang-
voorzieningen; 

verzoekt de regering: 
a. het bedrag dat gemoeid is met 
wetsvoorstel 18 643, aan te wenden 
ten behoeve van accommodaties voor 
kinderopvang; 
b. bij het later (ver)bouwen van deze 
accommodaties jeugdige werklozen in 
te schakelen via de leerling-bouwplaat-
sen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende gesteund. 

Zij krijgt nr. 69 (18 519). 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik bedank de bewindslieden 
voor hun beantwoording in tweede 
termijn. Zoals de Staatssecretaris van 
Financiën reeds aangaf, is de heer 
Van Dis wegens andere kamerwerk-
zaamheden verhinderd, hier aanwezig 
te zijn. De heer Van Dis heeft mij 
verzocht, met name wat de reactie op 
de tweede nota van wijziging en de 
brief van de minister-president 
betreft, ook namens hem te spreken. 

Een dubbeltje kan vreemd rollen; 
dat is de afgelopen dagen wel weer 
gebleken. Een discussie die ging over 
het al dan niet verkleinen van het 
verschil in belastingdruk tussen 
actieven en niet-actieven wordt 
afgerond door het verschil in belasting-
druk tussen alleenverdieners en 
tweeverdieners te vergroten. Het 
wetsontwerp, dat toch al een beetje 
het karakter had van een lappendeken, 
is er door de derde nota van wijzigin-
gen niet fraaier op geworden. 

Het getuigt toch wel van groot 
staatkundig inzicht, een verschil van 
f75 te middelen door beide partijen 
f37,50 toe te kennen. Konden beide 
partijen elkaar zelfs bij die laatste 
twee kwartjes niet tegemoetkomen? 
Gaat de staatssecretaris op grond van 
artikel 54, eerste lid, van de desbetref-
fende wet dit bedrag naar boven of 
naar beneden afronden? Is ter zake 
een politieke binding aangegaan? Het 
als het debat van de eeuw aangekon-
digde debat, dat ging om een dubbel-
tje, wordt afgemaakt op een stuiver. 

De heer De Grave (VVD): Ik begrijp dit 
probleem niet helemaal. U hebt toch 
wel eens een belastingformulier 
onder ogen gezien? 
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Schutte 

De heer Schutte (GPV): Dat gebeurt 
wel eens. 

De heer De Grave (VVD): Daarbij 
bevindt zich ook wel eens een briefje 
van de inspecteur, waarop in een 
regeltje onderaan staat dat bedragen 
altijd op hele guldens worden afgerond 
naar boven. 

De heer Schutte (GPV): Naar boven 
dus? 

De heer De Grave (VVD): Naar boven! 

De heer Schutte (GPV): Wie krijgt dus 
uiteindelijk zijn zin? 

De heer De Grave (VVD): Ik denk wij. 

De heer Schutte (GPV): Ik denk het 
ook. Het is goed, dat u dit zo consta-
teert. 

De verhoging van de forfaitaire 
aftrek, ingevolge artikel 37, eerste lid, 
van f 150 naar f 200 kan niet verhelen 
dat beide regeringsfracties principieel 
hebben ingestemd met een aparte 
fiscale behandeling van werkenden en 
niet-werkenden. Hierbij wordt echter 
voor een oplossing gekozen die 
weinig recht doet aan de wenselijkheid 
om de belastingwetgeving te vereen-
voudigen. In de Contourennota lees ik 
dat er weliswaar principiële bezwaren 
bestaan tegen het systeem van 
forfaitering, maar dat daar bij het 
arbeidskostenforfait en het forfait 
voor kosten ter zake van inkomsten 
uit vroegere arbeid overheen is 
gestapt. 

Na enige berekeningen is de 
conclusie uit de nota dat het arbeids-
kostenforfait aan de hoge kant is - dit 
werpt overigens al een wat vreemd 
licht op de nu voorgestelde arbeids-
toeslag - en dat afschaffing van het 
forfait in verband met inkomsten uit 
vroegere arbeid te overwegen is. De 
voorgestelde verhoging van het 
forfait wordt dan wel erg moeilijk te 
verdedigen. De staatssecretaris houdt 
ons nog steeds de Contourennota 
voor als een wenkend perspectief; 
zojuist deed hij dat ook nog in tweede 
termijn. 

Als wij ons echter realiseren dat het 
derde onderdeel van het compromis 
een volgende, zij het zeer bescheiden, 
verdere verscherping van de progres-
sielijn inhoudt, wordt dit wenkende 
perspectief steeds meer een wijkende 
horizon. 

Het vierde onderdeel van het 
nieuwe compromis is een vergroting 
van de aanvullende arbeidstoeslag 
met twee keer f 150. Ik heb eens 
nagerekend hoeveel de nieuwe 
bedragen van de belastingvrije 

sommen nog afwijken van de thans 
nog geldende bedragen. Een alleenver-
diener heeft nu nog een belastingvrije 
som van f 13.200, tweeverdieners 
samen f15.324. Dit betreft een 
verschil van f2.124. Nu wordt de 
belastingvrije som van een werkende 
alleenverdiener f 14.387, 50. Tweever-
dieners met kinderen tot 12 jaar 
kunnen aanspraak maken op f16.275. 
Het verschil wordt f 1.887,50. In totaal 
worden de voetvoordelen van 
tweeverdieners dus slechts met 
f 236,50 teruggebracht. Het koop-
krachtverlies dat zij dit jaar lijden, is 
dus hoofdzakelijk toe te schrijven aan 
de verzelfstandiging van de premiehef-
fing volksverzekeringen. Die prijs 
moet men echter betalen voor de 
begeerde individualisering. Daar 
staan trouwens ook individuele 
uitkeringsrechten tegenover. 

Het is voor mij de vraag, of die 
f236,50 wel de moeite waard is om 
alle minder aantrekkelijke elementen 
van het wetsvoorstel op de koop toe 
te nemen. Het animo van mijn fractie 
en van de fractie van de SGP voor dit 
wetsontwerp is nu wel naar een laag 
punt gedaald. Dit komt mede door het 
feit dat het verschil in het rekening 
houden met kosten van kinderopvang 
tussen alleenverdieners en tweever-
dieners erg groot wordt. 

Een forfait van twee keer f 750 is 
hoog, zeker in relatie met andere 
forfaits. Bovendien wordt miskend dat 
in het geval van een niet werkende 
echtgenoot die ook wil participeren in 
het maatschappelijke leven, zij het 
niet door middel van betaalde 
beroepsarbeid, ook kosten voor 
kinderopvang worden gemaakt. 

De staatssecretaris voor emancipa-
tiezaken zei maandag jongstleden in 
de uitgebreide commissievergadering 
over kinderopvang mijns inziens 
terecht dat bij deze kosten niet altijd 
direct aan kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen moet worden 
gedacht, maar dat in vele gevallen 
kosten in de informele sfeer worden 
gemaakt, voor oppas en dergelijke. 
Worden niet juist deze kosten ook 
gemaakt door alleenverdieners, als de 
niet verdienende partner zinnige 
bezigheden buitenshuis heeft om in 
een bepaald aspect van de samenle-
ving mee te draaien? Waarom wordt 
dit minder gehonoreerd dan het 
verrichten van betaalde beroepsarbeid 
buitenshuis? 

Ik heb geen principiële bezwaren 
tegen het rekening houden met 
kosten voor kinderopvang, maar dan 
moet dit in relatie staan tot werkelijke 
extra kosten voor iedereen die deze 

maakt. Ik heb ook moeite met een 
regeling die in feite erop is gericht, 
een verantwoorde lastenverzwaring 
voor tweeverdieners via een achter-
deurtje ongedaan te maken. Vanaf het 
begin is het duidelijk geweest dat 
over deze materie een compromis 
noodzakelijk is. Ik heb ook duidelijk 
gemaakt dat ik ertoe bereid ben, mijn 
aandeel hierin te leveren. Het wets-
voorstel zoals het ons is voorgelegd, 
heeft echter vanaf het begin op 
weinig enthousiasme kunnen rekenen 
en de tweede nota van wijziging heeft 
dit gebrek aan geestdrift slechts 
bestendigd en versterkt. 

Bovendien heb ik in het antwoord in 
tweede termijn niets kunnen ontdek-
ken van wat ik heb genoemd een 
perspectief voor na de derde fase. Ik 
heb erop gewezen dat zo'n perspectief 
voor mij het argument kan zijn om het 
wetsvoorstel het voordeel van de 
twijfel te gunnen. Met het oog hierop 
heb ik samen met de heer Van Dis een 
motie ingediend, waarop ik nog geen 
reactie van de bewindslieden heb 
vernomen. 

De Staatssecretaris van Financiën 
heeft kort gereageerd op de opmerkin-
gen die ook ik over de arbeidstoeslag 
heb gemaakt. Hij kwam tot de conclusie 
dat het onjuist is, wanneer een 
alleenverdiener net boven het mini-
mum een zelfde inkomen heeft als 
twee mensen die samen dit niveau 
bereiken. Dit is een punt waarover wi j 
kunnen discussiëren. Ik heb ook in 
eerste termijn erop gewezen dat het 
wetsvoorstel in feite erin voorziet om 
dit op twee manieren te vergelden, 
enerzijds via de tariefopbouw en 
anderzijds via de arbeidstoeslag. 
Tegen het laatste hebben wij juist 
bezwaren. 

Gisteren bereikte ons een brief van 
de minister-president naar aanleiding 
van een verzoek van de heer Den Uyl 
ter zake. Het is een onschuldige brief, 
als men leest wat ons hierin wordt 
meegedeeld. De minister-president 
schrijft dat het niet ongebruikelijk is 
dat bewindslieden zich uit hoofde van 
hun politieke verantwoordelijkheid 
oriënteren omtrent de verhoudingen 
in de Tweede Kamer ten einde een 
beeld te krijgen van de mogelijkheid 
van aanvaarding door de Tweede 
Kamer van het in te dienen wets-
ontwerp. Verder schrijft hij dat uit 
staatsrechtelijk oogpunt aan enigerlei 
vorm van oriëntatie geen enkel 
bezwaar is verbonden. Vervolgens 
heeft het kabinet binnen zijn eigen 
verantwoordelijkheid een nota van 
uitgangspunten vastgesteld. 

Ik roep echter in herinnering wat 
hierover verleden week is meegedeeld. 
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Hieruit blijkt dat in de brief de gebeur-
tenissen sterk zijn geminimaliseerd. Ik 
herinner aan de uitspraak van de 
Staatssecretaris van Financiën, die op 
een gegeven moment in het debat zei 
dat in de discussie is aangegeven 
dat er voor het uitbrengen van de nota 
van uitgangspunten zeer veel overleg 
is geweest en dat de nota van uitgangs-
punten een compromissoir karakter 
heeft. Er was dus zeer veel overleg 
volgens de Staatssecretaris van 
Financiën. 

Ik ga even terug naar het debat 
waarop dit sloeg. De heer De Grave 
was aan het woord, die de heer Van 
lersel interrumpeerde. Hij vroeg wat 
de resultaten waren geweest van de 
onderhandelingen die tussen het CDA 
en de VVD in de zomer gedurende 
vierenhalve maand hebben plaatsge-
vonden. Elders blijkt dat deze onder-
handelingen gedurende vierenhalve 
maand niet buiten medewerking, om 
het neutraal te formuleren, van het 
Ministerie van Financiën zijn geweest. 

Gelet op deze uitspraken, vind ik de 
weergave in de brief van de minister-
president mager, als hierin wordt 
gesproken over het oriënteren 
omtrent de verhoudingen in de 
Tweede Kamer. Hieronder versta ik 
iets anders. Naar mijn gevoel wordt 
hierbij de grens overschreden, waar 
men nog kan zeggen dat er geen 
staatsrechtelijke bezwaren aan zijn 
verbonden. Voor mij zijn deze hieraan 
zeker wel verbonden. 

Daarom heb ik moeite, niet alleen 
formeel, maar ook materieel, met de 
discussie die tot vandaag hier is 
gevoerd. Door de voorgeschiedenis is 
een inhoudelijke discussie over 
mogelijke varianten, waarin argumen-
ten tegenover argumenten kunnen 
staan, zwaar belast. Daarom heb ik 
ook moeite met het compromis dat 
uiteindelijk aan de Kamer is voorge-
legd, wat in de bepaling van mijn 
uiteindelijke standpunt een zware rol 
zal spelen. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil drie 
opmerkingen maken. Mijn fractie 
betreurt het dat de werkelijke betekenis 
van het wetsontwerp tweeverdieners 
aan het oog is onttrokken door de 
ruzie over details. De laatste weken is 
mij ook buiten de Kamer gebleken dat 
niemand er meer iets van begreep. 
Wie weet, is de VVD ook nog akkoord 
gegaan met het compromis omdat de 
arbeidstoeslag van f387,50 in haar 
voordeel werkt door de afronding 

naar boven van de belastingbedragen 
en zij toch nog maximaal 35 cent 
meer heeft gekregen dan het CDA. 

Die bezwaren tegen de arbeidstoe-
slag blijven bij mijn fractie ondanks de 
kleine verlaging en de nog kleinere 
verhoging van de aftrek voor de 
uitkeringsgerechtigden. De aanvullen-
de arbeidstoeslag is verhoogd. Onze 
bezwaren: ze heeft niets te maken 
met kinderopvang; mensen met hoge 
inkomens krijgen meer dan mensen 
met lage inkomens; mensen met een 
uitkering krijgen niets; mensen met 
één kind krijgen evenveel als mensen 
met vier kinderen. Die verhoging van 
de arbeidstoeslag had gebruikt 
kunnen worden voor - en zij is ook 
van dien aard - het in één keer op peil 
brengen van de kinderopvangvoorzie-
ningen. Ik vind die ruzie om niks dan 
ook des te triester. De kinderopvang 
kan het vergeten; de kamermotie 
wordt niet uitgevoerd. En wij kunnen 
jaar na jaar weer vechten om 15 
miljoen voor kinderopvangvoorzienin-
gen. 

Mijnheer de Voorzitter! Zo zal de 
behandeling van dit wetsontwerp bij 
velen, ook bij mijn fractie, een wat 
vieze smaak achterlaten. 

D 
Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Tot en met de eerste 
termijn van Kamer en regering was 
het een goed debat. Het ging over de 
duidelijke uitgangspunten en de wijze 
waarop die in beleid zouden moeten 
worden omgezet. Wij hadden ook de 
indruk dat er enorm was nagedacht 
over het wetsvoorstel en dat het na 
veel overleg en niet zo maar uit de 
losse pols aan de Kamer was voorge-
legd. 

De tweede termijn is vooral bepaald 
door een tamelijk ordinaire scheldpartij 
tussen twee opgewonden heertjes, 
die soms gesteund werden door hun 
respectieve fractievoorzitters, waarbij 
de inzet voor hen misschien wel 
duidelijk was, maar voor de al dan 
niet tweeverdienende kiezer tamelijk 
onduidelijk. Wat onwrikbaar vast lag, 
hoofdpunten waren, werd achteloos 
weer ter discussie gesteld. Ten slotte 
kon overal aan gesleuteld worden. Zo 
doordacht was het dus! Een beetje 
minder arbeidstoeslag, een beetje 
meer voor de kinderopvang en ouders 
kunnen nu twee keer in plaats van een 
keer per jaar een avondje uit met 
betaalde oppas. 

Deze verschuivingen hebben onze 
opvattingen niet gewijzigd. De wijze 
waarop regeringsfracties en kabinet 
onderhandeld hebben, roept boven-

dien wel heel veel vraagtekens bij ons 
op. De grote verliezer in dit debat is 
het aanzien van de politiek! 

Ik wil slechts mijn complimenten 
geven aan de ambtenaren op het 
departement, die waarschijnlijk 
overgewerkt hebben, en die zo 
zorgvuldig onze amendementen 
hebben aangepast bij de nota van 
wijzigingen. Daarvoor mijn dank! 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil beginnen met de 
beide bewindslieden te bedanken 
voor hun opmerkingen en voor de 
beantwoording van onze vragen in 
tweede termijn. 

Het zal de indieners niet verbazen, 
dat de ingediende wijzigingen op het 
voorliggende voorstel ons geen 
gevoel van tevredenheid hebben 
kunnen schenken. Vooral de verhoging 
van de toeslag voor kinderopvang 
met 150 gulden versterkt slechts onze 
eerder aangevoerde argumenten 
tegen deze toeslag. De aanvankelijk 
voorgestelde arbeidstoeslag zelf 
wordt gemiddeld met de wensen van 
de CDA-fractie, zodat het enigszins 
onwerkelijke bedrag van f387,50 
ontstaat in dit compromis. 

Het zal duidelijk zijn dat een verla-
ging van deze toeslag met f 37,50 er 
niet toe leidt dat onze bezwaren tegen 
deze toeslag zijn weggenomen. Het 
verschil in fiscale behandeling tussen 
werkenden en niet-werkenden wordt 
weliswaar wat beperkt, maar daarmee 
is het onzuivere karakter van deze 
toeslag niet verdwenen. Het enthousi-
asme van de fractie van de RPF voor 
dit wetsontwerp heeft nu ongeveer 
dezelfde omvang gekregen als die van 
de fracties van de SGP en het GPV. 

Mijnheer de Voorzitter! De staatsse-
cretaris heeft, sprekend over de 
vragen met betrekking tot het split-
singsstelsel, zijn argumentatie 
enigermate verschoven als wij hem 
goed hebben begrepen. Eerst heeft hij 
in de schriftelijke voorbereiding 
vooral het accent gelegd op uitvoerings-
technische problemen met betrekking 
tot alleenstaanden - in verband met 
fraudegevoeligheid en dergelijke - nu 
legt hij echter het accent meer op de 
drukverschillen die zullen ontstaan 
tussen een- en tweeverdieners indien 
het splitsingsstelsel zal worden 
gevolgd. 

Op de eerste plaats willen wij 
inderdaad afkomen van deze toesla-
gen, die wi j als een onzuiver element 
in de belastingwetgeving aanmerken. 

In de tweede plaats is het natuurlijk 
juist dat de argumentatie die de 
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staatssecretaris nu geeft in wezen een 
politieke keuze is. Wij kunnen daarover 
lang en breed praten. Ik constateer 
dat de regering kennelijk een andere 
politieke keuze doet. Wij hebben met 
onze beschouwingen echter vooral 
willen aangeven dat het splitsingstelsel 
en met name het keuzesysteem veel 
beter de maatschappelijke realiteit 
volgt dan gesuggereerd wordt in het 
wetsontwerp. 

Wil de staatssecretaris nog ingaan 
op onze vragen met betrekking tot 
vergelijkingsmateriaal van keuzesyste-
men in het buitenland, al was het 
maar voor de vierde fase? 

Mijnheer de Voorzitter! De staatsse-
cretaris belast met emancipatiezaken 
is ook nog ingegaan op onze opmer-
kingen inzake de participatie in de 
arbeidsmarkt van de gehuwde vrouw. 
In haar beantwoording heeft zij het 
ons nogal gemakkelijk gemaakt. Als ik 
haar goed heb begrepen, stelt zij dat 
het fiscale beleid erop is gericht de 
arbeid van de beide partners aantrek-
kelijker te maken en dat dit een 
onderdeel is van het regeringsbeleid 
in het kader van het emancipatiestre-
ven. 

Bovendien heeft zij gezegd dat de 
bevordering van de arbeidsparticipatie 
van de gehuwde vrouw ook wordt 
beoogd en dat vanwege de fiscale 
prikkel geen negatieve ontwikkeling 
van de arbeidsmarktparticipatie van 
de gehuwde vrouw verwacht mag 
worden. Mocht dit het geval zijn, dan 
zal de staatssecretaris daarop bijzon-
der alert zijn. Dit lijkt mij een zeer 
effectieve beantwoording van hetgeen 
wij hebben gevraagd. Dit illustreert 
namelijk dat het regeringsbeleid 
allerminst neutraal ten opzichte van 
deze ontwikkelingen staat. Wij hebben 
dat ook gesteld in de schriftelijke 
voorbereiding. 

Wij hebben gezegd dat het rege-
ringsbeleid de soevereine keuze van 
de partners voor het verband waarin 
zij leven aan hen moet overlaten en 
dat de afweging van verantwoordelijk-
heden niet moet worden beïnvloed 
door het afgeven van fiscale prikkels. 
Wij hebben voorts gezegd, dat de 
overheid op grond van dit beleid in 
feite met deze materiële prikkels de 
afweging van de ontplooiingsmogelijk-
heden van de ouders versus die van 
de kinderen eenzijdig beïnvloedt ten 
gunste van die van de ouders. Er is 
geen betere illustratie van het gebrek 
aan neutraliteit in het overheidsoptre-
den te geven dan het gevolg van deze 
fiscale maatregel. 

Ten slotte hebben wij erop gewezen 
dat de stimulering van de arbeids-
marktparticipatie van de gehuwde 
vrouw inconsistent is met het arbeids-
marktbeleid van de regering in zijn 
totaliteit, met name door het optreden 
van verdringingseffecten ten opzichte 
van de jongeren. 

Ik zou het bijzonder op prijs stellen 
als de staatssecretaris belast met 
emancipatiezaken alsnog op deze 
beschouwingen van onze fractie zou 
willen ingaan. 

D 
De heer De Grave (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij beleven hedenochtend 
de afronding van een zeer uitvoerig 
debat over de derde fase tweeverdie-
ners. De apotheose van dit debat 
vond reeds een aantal dagen eerder 
plaats. Door de grote aandacht die 
met name is gegeven aan het punt 
van de arbeidstoeslag, de hoogte 
daarvan en de verschillen van inzicht 
die er bestonden tussen de twee 
regeringsfracties, is wellicht onderge-
sneeuwd dat ook aan talloze andere 
zeer wezenlijke punten, zowel in de 
zeer uitvoerige schriftelijke voorberei-
ding als ook tijdens het debat, veel 
aandacht is gegeven. 

In de schriftelijke voorbereiding en 
tijdens het debat zijn op een groot 
aantal punten de standpunten van de 
regering en de Kamer tot elkaar 
gekomen. Dit gebeurde op een 
zodanige manier, dat ik mij in deze 
derde termijn kan beperken tot de 
bespreking van twee punten die zijn 
overgebleven en die zich hebben 
geconcentreerd op het amendement 
van collega Kombrink en van mij over 
de positie van de meewerkende 
echtgenoot. 

Ik heb reeds in tweede termijn 
gezegd dat bij de afweging van dit 
vraagstuk belangrijke principes van 
gelijke behandeling van man en 
vrouw en de gelijke behandeling van 
gehuwden en anderszins samenwo-
nenden aan de ene kant staan terwijl 
er aan de andere kant uitvoeringsbe-
zwaren bestaan, met name uitvoerings-
bezwaren die door de staatssecretaris 
in tweede termijn zijn onderstreept. 

Het is bekend dat de belastingwet-
geving in verregaande mate een 
afweging is tussen doelmatigheid 
enerzijds en rechtvaardigheid ander-
zijds. Door de ongelijksoortigheid van 
deze begrippen is weging vaak 
moeilijk. Mijn fractie tendeert ernaar 
om bij deze afweging de weegschaal te 
laten doorslaan naar hetgeen wij 
als rechtvaardig beschouwen, namelijk 
om in overeenstemming met onze 

uitgangspunten van gelijke behande-
ling van gehuwden en anderszins 
samenwonenden ook de vrouw in het 
kader van de emancipatie haar plaats 
op fiscaal gebied zo goed mogelijk te 
laten innemen. 

Over de bezwaren die door de 
Staatssecretaris van Financiën zijn 
genoemd tegen de voorgestelde 
drempel van f7000 in het voorstel 
Kombrink, wil ik de volgende vraag 
stellen. De staatssecretaris merkte op 
dat een drempel van f 12.500 meer 
voor de hand ligt, daar een aantal van 
de door hem genoemde uitvoerings-
bezwaren in kracht zouden verminde-
ren. Is een drempel van f 12.500 
echter niet zo hoog, dat voor een 
groot gedeelte van de gevallen 
waarover wij spreken, de regeling niet 
meer effectief zal kunnen zijn? 

Over de tweede nota van wijzigingen 
die wi j hebben ontvangen, wil ik niet 
veel meer zeggen. De fractie van de 
VVD heeft daarop gereageerd en van 
een Salomonsoordeel gesproken. 
Daaraan heb ik weinig toe te voegen. 

Wat de reactie in de brief van de 
minister-president op het verzoek van 
de heer Den Uyl betreft, moet de 
fractie van de VVD constateren dat in 
deze brief geen woord wordt terugge-
nomen van de uitspraken die de 
Staatssecretaris van Financiën in 
eerste termijn namens het kabinet 
heeft gedaan. Ik herhaal, dat deze 
uitspraken conform mijn conclusie in 
eerste termijn zijn. 

Wij staan nu aan het eind van de 
behandeling van de derde fase 
tweeverdieners. Daarvoor is reeds tot 
stand gekomen een eerste en tweede 
fase tweeverdieners. Ik wil de stelling 
neerleggen dat wij met enige trots als 
wetgever kunnen kijken naar het 
fiscale bouwwerk dat nu is opgetrok-
ken. Naar het oordeel van de fractie 
van de VVD zijn er in het totale 
bouwwerk een aantal zeer belangrijke 
stappen gezet wat de herziening van 
de fiscale systematiek betreft. Het 
bouwwerk sluit nu beter aan bij de 
ontwikkelingen die zich in de samen-
leving hebben voorgedaan. Wat de 
verbetering van de fiscale positie van 
de vrouw en de gelijke behandeling 
van gehuwden en andere samenle-
vingsvormen betreft, zijn er zeer 
wezenlijke en belangrijke stappen 
gezet. 

Als er zo'n zeer aanzienlijke herzie-
ning plaatsvindt van zo iets ingewik-
kelds als het fiscale bouwwerk, is 
natuurlijk enige kritiek onvermijdelijk. 
Het zij echter herhaald, wij hebben in 
de Kamer geprobeerd via compromis-
sen te komen tot een systematiek die 
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in een zo breed mogelijke kring van 
de samenleving waardering kan 
ondervinden. Het afrondend oordeel 
over het bouwwerk dat in deze drie 
fases is neergelegd van de fractie van 
de VVD is zodanig, dat mijn stelling 
blijft dat de wetgever zich voor dat 
bouwwerk bepaald niet hoeft te 
schamen. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Nadat het werk dit 
weekeind uit handen was genomen 
van de heren De Grave en Van lersel, 
had ik verwacht dat de heren De Korte 
en Gerritse als woordvoerders zouden 
optreden. Ik blijf echter ook graag 
verder debatteren met de heren De 
Grave en Van lersel. 

Het is niet de oppositie die het op 
een beslissende wijze in de hand 
heeft of een kabinet valt. Zij kan haar 
diensten aanbieden en een handje 
proberen te helpen, maar de sleutel 
ligt bij de regeringspartijen. Die 
hebben er wel veel, maar niet alles 
aan gedaan. Thans is het trekken van 
enkele politieke conclusies nuttig en 
nodig. De politieke inzet die de fractie 
van de VVD koos is een falikante 
mislukking geworden. Zij had willens 
en wetens een onderste grens 
geformuleerd. Het idee van een 
compromis werd met grote stelligheid 
van de hand gewezen. De arbeidstoe-

slag moest en zou f425 worden. Het 
door tweeën delen ervan werd 
publiekelijk van de hand gewezen. 
Hoe teleurgesteld moet de heer De 
Grave zich voelen. Wat is er misge-
gaan? 

Ik heb de vorige week reeds 
voorspeld dat het niet gemakkelijk zou 
zijn van het kabinet het onaanvaard-
baar over het amendement van de 
fractie van het CDA te krijgen. De 
positie van premier Lubbers en de 
minderheidspositie van de VVD 
vormden daartoe het struikelblok. 
Getracht werd dat te overwinnen door 
de eigen bewindslieden te laten 
zwaaien met de portefeuilles. Die 
opzet is mislukt. De eigen bewindslie-
den hielden niet stand. Zij lieten 
wederom Nijpels en De Grave de 
kastanjes uit het vuur halen. Zij deden 
even mee, maar zij dachten op het 
beslissende moment: wij zitten waar 
wij zitten en wij verroeren ons niet; 
laat Nijpels dan een kamikazepiloot 
zijn, wij zijn dat niet. Zij hadden 
misschien geen ongelijk. Hoewel 
velen in het land een kabinetscrisis 
zouden hebben toegejuicht, hadden 
slechts weinigen begrepen waarom 
dat om het conflict rond de arbeids-
toeslag had gemoeten. 

De fractie van de VVD had er beter 
aan gedaan uit het amendement van 
het CDA de conclusie te trekken dat 
de eigen handen vrij waren voor een 
zakelijke politieke beoordeling van de 

ingediende wijzigingsvoorstellen. Zij 
had dan bij voorbeeld voor een aftrek 
van de werkelijke kosten van kinder-
opvang kunnen stemmen, hetgeen 
door ons was voorgesteld. De fractie 
van de VVD speelde in de plaats 
daarvan de vertrouwensrelatie met 
het CDA hoog op. 

Nu moet toegegeven worden dat 
van de zijde van het CDA op onbegrij-
pelijke wijze is geopereerd. De heer 
De Vries ontkende het bestaan van 
enige politieke binding. Hij zei dat de 
fractie van het CDA vam meet af aan 
het wetsontwerp te mager had 
gevonden wat de relatieve verzwaring 
betreft van de belastingdruk op 
tweeverdieners. Het CDA had zelfs 
grote moeite met het wetsontwerp, zo 
werd niet in, maar alleen buiten de 
Kamer gezegd. Tot het debat was 
daarvan publiekelijk niets gebleken. 
Terecht heeft de VVD op zeer instem-
mende persberichten van de fractie 
van het CDA gewezen uit eerdere 
stadia. Wat is dat voor een fractie, die 
pas in zo'n laat stadium als ware het 
gelegenheidspolitiek van fundamente-
le bezwaren doet blijken en dan nog 
niet eens in deze Kamer maar erbuiten? 
Dat is een laffe opstelling! 

De heer Van lersel (CDA): Wij moeten 
natuurlijk wel de feiten in de gaten 
houden. Er is ook een persbericht 
uitgegeven met Prinsjesdag en er is 
ook een debat geweest tijdens de 
algemene beschouwingen. Ik wil 
absoluut niet het debat van de vorige 
week overdoen. Als men zich echter 
op feiten beroept, dan moet men zich 
op alle feiten beroepen. 

De heer Kombrink (PvdA): Met de 
VVD-fractie acht ik de meest relevante 
feiten, die welke tot de algemene 
beschouwingen 'liepen'. De nota 
uitgangspunten was er in juni, het 
wetsvoorstel was er begin september. 
Het is relevant dat pas in een heel laat 
stadium van fundamentele bezwaren 
is gebleken. En dan werden die 
bezwaren nog buiten de Kamer geuit; 
daarop reageert u helemaal niet, 
mijnheer Van lersel. U heeft in het 
debat van vorige week nimmer 
gezegd, dat u bezwaar maakte 
vanwege het verschil in behandeling 
dat zou ontstaan tussen actieven en 
niet-actieven. 

Ik heb dat op de buis gehoord en in 
het communiqué van de CDA-fractie 
van maandag jongstleden gelezen. 
Eén van de bezwaren werd ten dele 
weggenomen door de verhoging van 
de f 150 in het verwervingskostenfor-
fait voor de niet-actieven. De heer Van 
lersel heeft nimmer het verschil in De heer Kombrink (PvdA) 

Tweede Kamer 
8 november 1984 Tweeverdieners 1323 



Kombrink 

behandeling van actieven en niet-ac-
tieven in het debat naar voren 
gebracht, ondanks al mijn uitdrukkelij-
ke uitnodigingen daartoe. Dat is 
merkwaardig en dat is laf. 

Dat beeld van een merkwaardig 
opererende CDA-fractie is alleen nog 
maar versterkt door op de buis te 
spreken over een betrekkelijk onbenul-
lige zaak, een klein detail. Waarom 
dan dat amendement, waarom dan de 
grote moeite niet op een fundamente-
ler wijze tot uitdrukking gebracht, als 
er, zoals de heer De Vries zei, geen 
sprake was van een politieke binding? 
Dat zijn vragen die nog steeds 
schreeuwen om een antwoord, een 
antwoord dat wij niet zullen krijgen. 

Het blijft de vraag of er wel of niet 
sprake was van een politieke binding. 
Voor het bestaan ervan voerde de 
VVD-fractie als bewijs aan, de verkla-
ring van de staatssecretaris dat hem 
tot de algemene beschouwingen geen 
signalen hadden bereikt dat er 
problemen waren. De staatssecretaris 
ontkende ook niet de aan hem 
voorgelegde stelling, dat er afspraken 
waren geschonden. Hij heeft nimmer 
expliciet gezegd dat van een politieke 
binding of een afspraak sprake was, 
maar hij wekte wel in hogen mate die 
indruk. De VVD haalde dat uiteraard 
naar zich toe. De minister-president 
keerde de zaak vervolgens in de 
publiciteit vrolijk om. Hij speelde de 
bal terug naar de VVD met de stelling 
dat beide VVD-staatssecretarissen het 
CDA-amendement op zich zelf 
helemaal niet onaanvaardbaar 
vonden, maar in de problemen 
raakten door het dreigement van de 
eigen fractie om tegen het wetsvoor-
stel te stemmen als het CDA-amende-
ment zou worden aanvaard. 

Hun dreiging om op te stappen, zo 
zei de minister-president, was hele-
maal niet tegen het CDA gericht maar 
tegen de eigen fractie. De premier 
vergat natuurlijk weer te vermelden, 
dat Staatssecretaris Koning op de 
CDA-fractie een dringend beroep had 
gedaan, het amendement in te 
trekken. De premier zei: het is wel 
ontzettend sneu als je je werk zo hard 
doet en je eigen fractie laat je zo in de 
steek. De teneur van deze uitspraken 
stond volstrekt haaks op die van de 
uitspraken van Staatssecretaris 
Koning. Om die reden vroeg mijn 
fractievoorzitter opheldering. 

De brief van gisteren van de 
premier was weer een tegenslag voor 
de VVD. Er was slechts sprake 
geweest van een oriëntatie, ten einde 

een beeld te verkrijgen van de 
mogelijkheid van aanvaarding van 
een in te dienen wetsontwerp. Er was 
geen volstrekte instemming van de 
fractievoorzitters, afspraken waren er 
niet. Er was slechts een inschatting 
van de aanvaardbaarheid van het 
wetsvoorstel door het kabinet. Maar 
merk goed op dat de premier - net als 
de heer De Vries in de Kamer tijdens 
het debat van vorige week - slechts 
sprak over de gang van zaken in de 
contacten tot en met de nota uitgangs-
punten! Het accent in het betoog van 
staatssecretaris Koning, waaruit hij 
een politieke binding leek af te leiden, 
betrof vooral ook de ontwikkelingen 
daarna. 

Ik nodig de staatssecretaris uit om 
de minimalisering door de premier 
- het betreft hier een uitspraak van de 
staatssecretaris van verleden week 
- te bespreken, en aan te geven 
hoezeer de premier het werkelijke 
verloop der dingen tekort doet; de 
staatssecretaris kan dit alleen maar 
namens het kabinet doen. Ook de 
heer Schutte heeft hierover gesproken. 
Anders moeten wij namelijk conclude-
ren, dat er geen politieke binding is 
geweest, en dat door instemmende 
verklaringen van de fractie van het 
CDA alleen de indruk is gewekt, dat zij 
het eens was met het wetsvoorstel. 
Dat is niet niks, maar veel minder dan 
de VVD en de staatssecretaris verleden 
week suggereerden. 

Ik heb gezien dat de beide fractie-
voorzitters van het CDA en de VVD 
weer praten met elkaar. Ik verwijs in 
dit verband naar een maandag door 
de fractie van het CDA uitgegeven 
verklaring, waarin de wens werd 
uitgesproken dat de twijfel van de 
VVD aan de integriteit van het CDA 
weggenomen moest worden. Ik heb 
hier de tekst voor mij van de verklaring 
die de beide fractievoorzitters hebben 
uitgegeven gisteren. Ze hebben 
vastgesteld dat er misverstanden zijn 
ontstaan, maar dat die uit de weg zijn 
geruimd. 

De vertrouwensrelatie is hersteld. Ik 
lees echter nergens dat voldaan is aan 
de CDA-voorwaarde, dat de twijfel 
van de VVD aan de integriteit van het 
CDA is weggenomen. Hoe zit dat? Is 
die twijfel weggenomen? Is de VVD 
daartoe bereid gebleken? Mogen wi j 
dat horen? Als er sprake is geweest 
van misverstanden, welke waren dat 
dan? Mogen wij daar iets meer van 
weten? Welke conclusies trekken 
beide fracties voor de toekomst wat 
betreft het maken van afspraken 
tussen hen beiden? 

Ik wil op drie aspecten wijzen. Is het 
politiek wel verstandig om voortaan 
nog afspraken te maken? Is het nog 
wel mogelijk? De heer De Vries van 
het CDA heeft heeft formeel gelijk dat 
een afspraak tussen fractievoorzitters 
nog geen afspraak tussen fracties is. 
Ik zou mij als fractielid niet zo gemak-
kelijk opzij laten zetten als, blijkens 
uitspraken van de heer Nijpels, het 
geval is. 

Is het staatsrechtelijk verder wel 
juist om afspraken te maken, zodanig 
dat fracties buiten de Kamer om 
besluiten om geen wijzigingen op het 
wetsvoorstel aan te brengen? Wat 
voor opvattingen liggen daaraan ten 
grondslag over het functioneren van 
fracties hier in de Kamer? Men zegt in 
te: 'De andere fracties, wat die ook 
zeggen, staan buitenspel'. Men zegt in 
feite: 'Wat er ook vanuit de maatschap-
pelijke groeperingen in het land aan 
commentaren wordt geleverd nadat 
het wetsvoorstel is ingediend, daar 
wordt niet meer naar geluisterd'. Is 
dat een volksvertegenwoordiging? De 
premier begrijpt deze valkuil. Vandaar 
dat hij slechts over oriëntatie spreekt. 
De vraag mag toch echter wel gesteld 
worden, in hoeverre dat de werkelijk-
heid ook dekt? 

Ik kom dan aan het laatste aspect. 
Als je ondanks politieke bezwaren, 
ondanks staatsrechtelijke aspecten, 
toch meent afspraken te kunnen en 
moeten maken, dan is mijn advies 
aan de fractie van de VVD: zorg 
voortaan voor een binding van 
fracties als geheel; meldt dat de 
Kamer ook eerlijk, en doe het via een 
notaris. Overigens is er nu wel een 
afspraak. 

Wat is nu de grondslag voor het 
opereren van de beide fracties in het 
resterende deel van dit debat? Stemt 
de VVD tegen ons wijzigingsvoorstel 
over een werkelijke kostenaftrek voor 
de kinderopvang, hoewel zij er 
sympathie voor heeft laten blijken? 
Zijn haar handen gebonden? Kan zij 
dat niet meer doen? Stemt zij tegen 
de toetredingstoeslag, waarover de 
De Grave wijselijk in de vele interven-
ties die hij heeft gepleegd, heeft 
gezwegen? Ik denk trouwens dat ook 
dat amendement hem zeer sympathiek 
is. Neemt de fractie van het CDA 
genoegen met slechts f 15 min. voor 
de kinderopvang op de begroting? 
Slikt zij de rest? Ik vrees van wel, 
maar wat is dit, wanneer niet meer 
zakelijk over wijzigingsvoorstellen 
hier kan worden geoordeeld? 

Het nieuwe kabinetsvoorstel leek 
maandag een verrassing voor in elk 
geval de fractie van de VVD te zijn. 
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Dat tekent de politieke positie van de 
heer Nijpels. Van vrijdag op zaterdag 
werd nog gedacht aan een vervanging 
van de arbeidstoeslag door een 
verruiming van het verwervingskos-
tenforfait. 

Dat idee schijnt door de VVD 
gevetood te zijn. Het zou wel de 
prinicipieel fiscale bezwaren tegen 
de arbeidstoeslag hebben kunnen 
ondervangen. Het was daarom een 
betere aanpak geweest dan het gelijk 
van de veemarkt dat nu is toegepast. 
Er is door de heer Nijpels gesproken 
van een Salomonsoordeel. Hij kent de 
bijbel slecht. Koning Salomon dreigde 
met het in tweeën delen van een baby 
opdat een van de moeders zou 
roepen: geef het kind maar aan de 
ander. Dat geschiedde ook. Nu is er 
gehalveerd zonder dat een van beide 
bereid was het geheel aan de ander af 
te staan. 

In Trouw werd niet voor niets 
gesproken over een vernederend 
compromis. Ik zeg a la Dik Trom: en 
dat is het. Beide fracties zijn verliezer; 
de aard van hun conflict stond geen 
winnaar toe. Aan de essentie van het 
wetsontwerp is niets veranderd. De 
conclusie is, als je het bekijkt tegen 
een marginaal tarief van 25%, dat er 
voor de tweeverdiener in het algemeen 
2,5 cent per dag afgaat; voor de 
tweeverdiener met kinderen komt er 
10 cent per dag bij; voor de niet-actie-
ven is er een dun doekje voor het 
bloeden: er komt voor hen 1,4 cent 
per dag bij; voor iedereen vanaf de 
eerste schijf is er vervolgens weer 
sprake van een belastingverzwaring 
van 2,4 cent per jaar. De heer De Vries 
noemde het een ordinaire ruzie. Ja, 
afgezien van het feit dat hij eraan 
meedeed, kent die ook een ordinaire 
afloop. Het is geen stuiver waard! 

Ik spits mijn concrete vragen ten 
slotte toe op de kleine marge die lijkt 
te zijn overgebleven, zo die er nog is. 
Voorde rest zijn de zaken wel duidelijk. 
Mijn eerste vraag is wat zich er nu 
eigenlijk tegen verzet om de forfaitaire 
toeslag voor kinderopvang niet te 
verhogen van f600 naar f750 en 
daarmee voldoende middelen 
structureel vrij te maken voor een 
verhoging van de begrotingspost 
voor kinderopvang. Wij hebben in 
deze richting alsnog een wijzigings-
voorstel ingediend. Is er nog steeds 
de open afweging die de regering aan 
de Kamer voorhield tussen de fiscale 
regeling en de begroting? Dat vergt 
toch ook van de kant van het CDA 
nadere duidelijkheid? 

Indien het nu een onderdeel is 
geworden van het politieke compro-
mis, waarom is de keuzevrijheid die er 
aanvankelijk door het kabinet aan de 
regeringsfracties was gelaten alsnog 
ingeperkt? Waarom niet f 15 min. 
structureel aan de begroting toege-
voegd? De gehele context van de 
discussie over de kinderopvangvoor-
zieningen is toch dat het aanbod nu te-
kort schiet ten opzichte van de vraag 
en dat ook de gehele nota van WVC 
aangeeft dat structureel meer middelen 
noodzakelijk zijn? Waarom wordt het 
bedrag van f 15 min. nu overigens uit 
een geheel andere bron gefinancierd 
dan uit de forfaitaire regeling? Het 
kabinet heeft zelf de afweging die het 
aan de Kamer heeft voorgehouden 
doorbroken door op een heel andere 
bron terug te grijpen. Waarom f 10 
min. nota bene naar het financierings-
tekort sluizen? Wat is dat voor 
krenterigheid van de minister van 
Financiën om ook in het kader van dit 
compromis nog f 10 min. in de eigen 
kas te kunnen stoppen, zeker daar het 
financieringstekort voor dit jaar zeker 
f 1,5 mld. a f3 mld. gaat meevallen? 

Onbegrijpelijke dingen. Ik meen dat 
wij er goed aan doen met name de 
nieren van de CDA-fractie op drie 
manieren te proeven op dit wezenlijke 
punt. De eerste manier heb ik al 
aangegeven, namelijk door ons nader 
ingediende amendement. Daar 
kunnen ze vóór stemmen. Ten 
tweede, alhoewel dat niet structureel 
is, moet er ook nog gestemd worden 
over het wetsontwerp eenmalige 
regeling kinderopvang over 1984, 
waarbij overigens niet iedereen erin 
zal slagen daarvoor in aanmerking te 
komen door de systematiek die is 
gekozen. 

Het gaat om geld dat in 1985 wordt 
besteed. De tweede mogelijkheid is 
dus om dat wetsontwerp te verwerpen 
en de betreffende middelen aan de 
begroting 1985 toe te voegen. Een 
derde mogelijkheid is om nu bij motie 
uit te spreken dat niet de f 10 min. 
naar het financieringstekort loopt en 
dat de f 15 min. structureel moet 
worden. Op die manier kan f25 min. 
structureel voor de begroting van 
WVC ten goede komen 

Wanneer het CDA elk van die drie 
mogelijkheden blijft verwerpen, blijkt 
het doofstom te zijn. Dan heeft het 
medeverantwoordelijkheid voor het 
achterblijven van de voorzieningen bij 
het noodzakelijk niveau. Dan behoeven 
wij de komende tijd op dit punt ook 
geen mooie praatjes meer te verne-
men. Daarmee zou het CDA de keuze 
voor het informele circuit, zoals 

mevrouw Kappeyne van de Coppello 
het maandag j l . in de UCV noemde, 
kunnen afhouden, dat wil zeggen een 
keuze kunnen afhouden voor de lijn 
die mevrouw Smit-Kroes ooit heeft 
aangegeven, die voor drieënhalve 
gulden per uur een kinderjuffrouw 
zocht. Ik heb een uitspraak aan de 
Kamer te vragen, Voorzitter. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Kombrink 
en Van Nieuwenhoven wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de toevoeging van 15 
miljoen aan de begroting van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur voor 
kinderopvangvoorzieningen te weinig 
is; 

constaterende, dat de regering deze 
toevoeging niet ziet als structureel en 
dat zij bovendien f 10 miljoen ten 
goede wil laten komen aan het 
financieringstekort; 

spreekt als haar oordeel uit, dat de 
toevoeging aan de begroting structu-
reel f25 miljoen kan en behoort te 
bedragen, en nodigt de regering uit, 
met betrekking tot de aanpassing van 
de begroting voor 1985 en de opstel-
ling ervan voor de jaren erna dienover-
eenkomstig te handelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 72(18519). 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn betoog in tweede 
termijn, dat de arbeidstoeslag eigenlijk 
neerkomt op een compensatie voor 
een soort van verwervingskosten, 
heeft de staatssecretaris, nu hij met 
andere voorbeelden kwam dan de 
kapper - die is blijkbaar weggevallen -
toch niet echt kunnen weerleggen. Hij 
heeft tot mijn droefenis overigens ook 
niet gereageerd op mijn opmerkingen 
overeeneventuelegang naarCanossa. 
Ik heb hem daar niet ontmoet maar 
dat zegt niet zoveel, omdat ik er 
zelden kom. Hij had het echter allicht 
kunnen vertellen. Hij heeft zelfs niet 
geargumenteerd waarom hij er niets 
over heeft gezegd. 

Ik sta vervolgens stil bij de verande-
ringen die bij nota van wijziging in het 
wetsvoorstel zijn aangebracht. CDA 
en VVD bleven vorige week beide fors 
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op hun standpunt staan ten aanzien 
van de arbeidstoeslag van respectie-
velijk f 350 en f425. Ik heb vorige 
week met de gedachte gespeeld, in 
het debat een gewogen gemiddelde 
tussen die twee bedragen te introdu-
ceren. Ik heb het ook even uitgerekend. 
De VVD-fractie telt 36 leden en de 
CDA-fractie 43 leden. (43: 79)f75 (het 
verschil) levertf 40,82 op. Dat afgetrok-
ken van f425 geeft als uitkomst 
f384,18. Dat zou het gewogen gemid-
delde zijn geweest. 

Ik vond het te flauw om het toen 
naar voren te brengen maar na wat de 
regering heeft gedaan, vind ik het niet 
meer flauw. Zij is minstens zo flauw 
geweest door nu te komen met een 
gewoon gemiddelde van f387,50. Dat 
betekent dat beide partijen verloren 
hebben, tenzij je zegt, dat de f387,50 
iets dichter bij de f425 van de VVD ligt 
dan het gewogen gemiddelde. Het 
scheelt f3,32; dat betekent voor de 
mensen in hun portemonnaie minder 
dan een halve cent per dag. Misschien 
is dat de verklaring dat de heer De 
Grave nog even triomfantelijk blijft 
kijken als hij altijd pleegt te doen. 

De compensatie door verhoging 
van de forfaitaire kostenaftrek voor 
niet werkenden van f150 naar f200 
die tegelijk is ingevoerd in de nota 
van wijziging - het is overigens een 
ander soort aftrek; hij ligt enigszins in 
de sfeer van de verwervingskosten -
betekent voor de meeste mensen een 
compensatie van f8 per jaar, namelijk 
als zij in de 16%-schijf zitten. Het laat 
in ieder geval onverlet het principiële 
bezwaar van het maken van verschil 
tussen werkenden en niet werkenden. 

Ook het verhogen van de forfaitaire 
arbeidstoeslag van f600 naar f750 
maakt de onjuiste opzet van het 
geheel niet beter. 

Het resultaat van het geheel is dat 
f25 min. minder belastingverlichting 
wordt gegeven. In de toelichting op 
de tweede nota van wijziging wordt 
daarover iets merkwaardigs gezegd. 
Opgemerkt wordt namelijk, dat dit 
voordeel voor de schatkist door de 
verlaging van het premieplichtig 
inkomen wegens de verhoging van de 
forfaitaire aftrek voor inkomsten van 
niet werkenden een extra last voor de 
fondsen met zich brengt. 

Het kabinet vindt echter niet dat er 
dan sprake moet zijn van premiever-
hoging. 'In verband daarmee is het 
wenselijk dat het financieringstekort 
per saldo wordt ontzien voor f 10 
min.' Van de 25 miljoen die men dus 
extra ter beschikking heeft wordt 

slechts 15 miljoen besteed voor 
experimenten kinderopvang bij WVC. 

Dit is raadselachtig. Bij de algemene 
politieke en financiële beschouwingen 
is mijn redenering, dat je de positie 
van de sociale fondsen eigenlijk moet 
meerekenen bij het probleem van het 
financieringstekort, dus dat het beter 
is te spreken over het financieringste-
kort van de collectieve sector (in 
plaats van alleen het tekort van de 
rijksoverheid en de lagere overheden 
plus de debudgetteringen) door de 
Minister van Financiën scherp 
afgewezen. Kan de staatssecretaris 
uitleggen waarom in deze toelichting 
bij de nota van wijziging toch de 
problematiek van de fondsen wordt 
meegeteld, als ware het een problema-
tiek van het financieringstekort? Dit is 
uiterst inconsequent. 

Ik blijf erbij dat die 10 miljoen ook 
naar de experimenten kinderopvang 
moeten. In de UCV van afgelopen 
maandag heeft Staatssecretaris 
Kappeyne van de Coppello gezegd: 
De regering heeft een keuze gemaakt 
voor het als het ware indirect stimule-
ren van informeel kinderopvangsaan-
bod. Dat betekent dat de rijksoverheid 
zich aan haar verantwoordelijkheid 
om te zorgen voor voldoende en 
goede voorzieningen op dit gebied 
onttrekt. 

Het komt erop neer dat mensen die 
goed verdienen een oppas voor f 10 
per uur vragen. Dat gebeurt dan 
allicht in het kader van het zwart 
geld-circuit. Het woord informeel wijst 
daar al op. Wanneer je de aftrek niet 
regelt op basis van werkelijk gemaakte 
kosten, maar op grond van een 
forfaitair bedrag, zoals in dit wets-
ontwerp, dan werkje dat in de hand. 
Wat vindt de regering van die conse-
quentie? Is zij van plan iets tegen die 
vorm van zwart werken te onderne-
men? Draagt, algemeen gesteld, deze 
fiscale maatregel niet bij tot een 
verslechtering van de kwaliteit van de 
kinderopvang ï Immers, als het gaat 
om het informele circuit zijn er geen 
garanties meer. 

De brief van de minister-president 
heeft mij verbaasd. Daarin wordt 
duidelijk gezegd dat de gesprekken 
destijds voor het kabinet niet het 
beeld hebben opgeleverd van overeen-
stemming tussen de fractievoorzitters 
van het CDA en de VVD. Verder wordt 
de staatssecretaris geciteerd die de 
vorige week zei: 'nadat de nota van 
uitgangspunten is uitgebracht is door 
beide regeringsfracties daarmee in 
alle gremia instemming betoond'. 

Het woord 'gremia' wordt dan 
uitgelegd als pers en radio, niet meer. 

Dat is ook heel merkwaardig. Vooral 
interessant is dat de minister-president 
zegt dat er ten slotte door de bewinds-
lieden een inschatting gemaakt is 
van de aanvaardbaarheid van het 
wetsontwerp in de Tweede Kamer. 
Dat is de vorige week door de staats-
secretaris van Financiën niet zo 
gezegd. Hij heeft een serie buitenge-
woon stellige mededelingen over 
feiten gedaan, daarbij bovendien als 
getuigen oproepend de vice-minister-
president en de Minister van Financiën. 
Op mijn vraag om eens te vertellen 
hoe het gegaan was, heeft hij heel 
duidelijk geantwoord. Hij ging er als 
het ware voor zitten om het het CDA 
eens goed in te peperen. 

Ik ben wat verbaasd dat ik van de 
heren De Grave en Nijpels geen 
reactie in deze richting heb gehoord. 
Hun verbale geweld van de vorige 
week is verdwenen. Nog belangrijker 
is hoe de Staatssecretaris van Finan-
ciën reageert. Ik vind dat hij door de 
brief van de minister-president in feite 
is gedesavoueerd in wat hij de vorige 
week heeft gezegd. Daar moet hij nu 
maar eens duidelijkheid over verschaf-
fen. De heer De Grave heeft zojuist 
gezegd dat er geen woord is terugge-
nomen van wat de staatssecretaris de 
vorige keer zei. Dat is volkomen onzin, 
zo ongeveer alles is daarvan terugge-
nomen door de brief van de minister-
president. 

Het zou eerlijker zijn geweest indien 
de heer De Grave had gezegd: wij 
hebben moeten inbinden; de minister-
president heeft het ons onmogelijk 
gemaakt ons standpunt vol te houden, 
dus moeten wij nu maar vertellen dat 
het onjuist is geweest wat wi j de 
vorige week beweerd hebben. Als hij 
dat niet toegeeft en de staatssecretaris 
ook niet, ontstaat weer de indruk dat 
wij een spelletje aan het spelen zijn. 
Dat draagt weer bij aan het slechte 
beeld dat de mensen van de Kamer 
krijgen, namelijk dat niet eerlijk wordt 
gezegd hoe de zaken ervoor staan, dat 
men hier alleen maar grapjes maakt, 
terwijl achter de gordijnen de zaken 
worden afgehandeld. 

De Voorzitter: De heer Alders heeft 
mij medegedeeld, dat hij van zijn 
interpellatie afziet. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal aan het slot van mijn 
betoog een enkele opmerking maken 
over hetgeen de geachte afgevaardig-
den de heren Kombrink en Van der 
Spek hebben gezegd over de brief van 
de minister-president. Ik wil van 
tevoren een aantal opmerkingen 
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maken over een aantal andere vragen 
aan mijn adres. 

Het verheugt mij dat vooral de 
woordvoerders van de regeringspar-
tijen hun instemming hebben betuigd 
met de tweede nota van wijziging. Dat 
verheugt mij omdat daardoor ook 
blijkt, hoezeer ook in overleg tussen 
regering en Staten-Generaal een 
aantal impasses kunnen worden 
doorbroken. 

Ik heb goede nota genomen van de 
opmerkingen van de geachte afgevaar-
digde de heer Van lersel voor zover 
het de kinderopvang betreft. Zij zullen 
in de Handelingen zijn opgenomen. Ik 
neem aan dat de bewindslieden van 
WVC en van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid daarmee hun voordeel 
zullen doen. 

De heer Schutte (GPV): Wil de 
staatssecretaris nader verklaren hoe 
uit de instemming van de regerings-
fracties kan worden afgeleid dat het 
overleg tussen regering en Staten-
Generaal ertoe kan leiden dat impasses 
worden doorbroken? Tijdens het 
overleg van de vorige week was die 
impasse aanwezig. Nu is zij kennelijk 
weg. Is het overleg tussen regering en 
Staten-Generaal aanleiding geweest, 
haar te doorbreken? 

Staatssecretaris Koning: Er ligt nu een 
voorstel op tafel dat, zoals u vandaag 
hebt gehoord, de instemming van 
beide regeringsfracties heeft kunnen 
krijgen. De vorige week moest ik 
constateren, dat er een impasse was. 
Daarom heb ik mijn beantwoording 
tot vandaag moeten uitstellen. Door 
hetgeen de heren Van lersel en De 
Grave hebben opgemerkt, heb ik 
kunnen concluderen dat er een 
impasse is doorbroken. 

De heer Schutte (GPV): Dat hebben 
wij allen kunnen constateren. Ik zou er 
niet aan willen toevoegen dat de 
impasse is doorbroken door het 
overleg tussen regering en Staten-Ge-
neraal. Hoe dat is gebeurd weet ik 
niet, maar niet door dat overleg. 

Staatssecretaris Koning: Ik begrijp 
deze opmerking van de geachte 
afgevaardigde, die zich de hele tijd 
beroept op een grote staatkundige 
kennis, niet. Wij hebben gemerkt dat 
er de vorige week enige problemen 
waren; laat ik mij maar met een 
understatement uitdrukken. Daarop 
heeft de regering zich beraden. Het 
beraad van de regering heeft, naar nu 
blijkt, geleid tot het doorbreken van 
de impasse. 

De heer Schutte (GPV): Dat lijkt mij 
een heel correcte formulering. 

De heer Kombrink (PvdA): Het beraad 
heeft niet geleid tot doorbreking van 
de impasse met dè Staten-Generaal, 
want die impasse bestond niet. 

Staatssecretaris Koning: Dat zou ik 
niet durven zeggen. 

De heer Kombrink (PvdA): Het had 
heel goed kunnen blijken dat er een 
werkbare meerderheid voor een 
ietwat aangepast wetsontwerp zou 
zijn geweest. Er was dus geen 
impasse met dè Staten-Generaal. Er 
was een heel andere impasse, een 
heel ander probleem. 

Staatssecretaris Koning: De geachte 
afgevaardigde heeft altijd zeer veel 
woorden nodig, terwijl ik in staat ben, 
reeds na vijf woorden te begrijpen 
waarop hij doelt. Dat verhindert wel 
eens dat het antwoord zo duidelijk 
wordt als het moet zijn. De regering 
veronderstelde, dat hierdoor ook 
problemen tussen de Staten-Generaal 
en de regering zouden kunnen 
ontstaan. Zij is er verheugd over, dat 
door haar nieuwe voorstellen die 
impasse is doorbroken. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik weet wel 
dat de staatssecretaris heel intelligent 
is en na vijf woorden al weet wat er 
wordt bedoeld, maar waarop was zijn 
veronderstelling omtrent een impasse 
met dè Staten-Generaal gebaseerd? 

Staatssecretaris Koning: Ik ga er nog 
altijd van uit, dat beide regeringsfrac-
ties een meerderheid hebben in de 
volksvertegenwoordiging. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat kan 
een meerderheid zijn, maar u weet 
dat het meermalen voorkomt dat er 
andere meerderheden ontstaan in de 
Kamer. Er kan een meerderheid zijn 
van een van de regeringsfracties met 
partijen uit de oppositie. Dan is er 
geen probleem met dè meerderheid 
van de Staten-Generaal. 

Staatssecretaris Koning: Mijn indruk 
was dat die problemen zouden 
kunnen ontstaan, en er is bovendien 
nog een Eerste Kamer. 

De heer Van der Spek (PSP): Ik denk 
dat de staatssecretaris bedoelt dat de 
regering zo democratisch is dat zij 
ernstig rekening houdt met het 
standpunt van een minderheid in deze 
Kamer, in casu dat van de VVD. 

Staatssecretaris Koning: De regering 
betrekt de minderheden altijd in haar 
beschouwingen, zelfs als het gaat om 
de PSP die haar mening over een 

aantal hoofdpunten van beleid naar 
voren brengt. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
lersel heeft nog een opmerking 
gemaakt over de meewerkaftrek. Ook 
de heer De Grave heeft hierover gespro-
ken. Wij vrezen dat er bij een aftrek 
van f7000 door de hoogte van de 
grens voor de premiereductieregeling 
te grote problemen zullen ontstaan en 
dat daardoor de gevoeligheid voor 
fraude wordt vergroot. Zo'n meewerk-
aftrek in combinatie met een grens 
van f 12.500 zou eventueel bespreek-
baar zijn, al heeft de heer De Grave al 
een aantal bezwaren tegen een zo 
hoge grens kenbaar gemaakt, maar ik 
moet deze gedachte ten sterkste 
ontraden als het gaat om een aftrek 
van f7000. 

Mevrouw Groenman heeft een 
aantal opmerkingen gemaakt die 
voornamelijk tot de regeringspartijen 
gericht waren. Ik behoef daar dan ook 
niet op in te gaan. Ik wil er nog wel op 
wijzen dat wederom mevrouw 
Groenman - en dat verhindert mij, 
ook al heet ik Hendrik, naar Canossa 
te gaan - blijk geeft van een inconsis-
tentie in haar gedachtengang. Aan de 
ene kant zegt zij dat de tweeverdieners 
er zo sterk op achteruitgaan, aan de 
andere kant bepleit zij in de rest van 
haar betoog een versteiling van de 
progressie in de inkomstenbelasting, 
terwijl haar fractievoorzitter in het 
kader van de behandeling van de 
Contourennota herhaaldelijk een 
matiging van de tarieven van de loon-
en de inkomstenbelasting heeft 
bepleit. 

Wij zouden dit hele probleem van 
de tweeverdieners niet hebben gehad 
als de inkomstenbelasting proportio-
neel was. Hoe minder steil de progres-
sie is, des te minder problemen zullen 
er optreden, en omgekeerd. Aan de 
ene kant veroorzaakt mevrouw 
Groenman een verzwaring van de 
problemen, aan de andere kant klaagt 
zij dat het zo erg is. Dat begrijp ik niet. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik zal 
hierop niet ingaan, maar ik kondig 
alvast aan dat mijn fractievoorzitter bij 
de behandeling van de begroting van 
Financiën op dit punt uitgebreid terug 
zal komen. 

Staatssecretaris Koning: Ik dank u, 
want ik denk dat de Kamer en de 
bewindslieden van Financiën in het 
bijzonder behoefte hebben aan 
verduidelijking van het standpunt van 
de fractie van D'66, dat op dit moment 
zo helder als koffiedik is. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Schutte heeft een interessant betoog 

Tweede Kamer 
8 november 1984 Tweeverdieners 1327 



Koning 
gehouden, met name over de Contou-
rennota. Inderdaad moet ik toegeven 
dat een aantal maatregelen die de 
laatste jaren zijn genomen, niet 
geheel en al met de Contourennota 
stroken. Vandaar ook mijn opmerking 
aan het slot van mijn antwoord in 
tweede termijn tegen de heer Van der 
Spek, dat het wenselijk is om de 
tijdelijke verhoging ook werkelijk 
tijdelijk te laten zijn en in betere tijden 
te bekijken, of vermindering van de 
steilheid van de progressie mogelijk 
is. 

Verder heb ik begrepen dat de 
fracties van de heren Schutte, Van Dis 
en Wagenaar weinig perspectief zien 
voor een verbetering van de positie 
van de alleenverdieners. Ik moet 
toegeven dat zij daarin gelijk hebben, 
maar ik moet daaraan toevoegen dat 
het wetsvoorstel in deze vorm een 
compromis vormt tussen de wensen 
van degenen die streven naar volledige 
individualisering en die van degenen 
die belasting willen heffen over het 
totale gezinsinkomen. 

De regering heeft ook gezegd, dat 
er in deze kabinetsperiode geen 
ruimte is voor een wijziging van de 
wetgeving ter zake, als de derde fase 
is aanvaard. Als daaraan behoefte 
bestaat, moet dit worden bekeken in 
het kader van de zich voordoende 
maatschappelijke ontwikkelingen en 
de verkiezingsprogramma's van de 
verschillende politieke partijen bij de 
kabinetsformatie in 1986. Die ruimte 
moet er ook zijn. Wat dit betreft, 
bevinden de zaken zich zeer zeker en 
volledig op een evenwicht" en 
balanceerpositie. Ik wil dus niet op die 
kabinetsformatie vooruitlopen; ook 
wil ik niet over het graf heen regeren. 

Ook de heer Schutte heeft gesproken 
overde brief van de minister-president. 
Op zijn opmerkingen zal ik ingaan, te 
zamen met die van de heren Van der 
Spek en Kombrink hieromtrent. 

Mevrouw Beckers heeft niet zoveel 
vragen meer aan mijn adres gesteld. 
Zij heeft een aantal constateringen 
gedaan, een aantal kritische kantteke-
ningen geplaatst en zich met name tot 
de regeringspartijen gericht. Daarop 
behoef ik niet in te gaan. Datzelfde 
geldt voor mevrouw Eshuis. Ik bedank 
haar voor haar complimenten en 
dankbetuiging aan net adres van de 
ambtenaren van Financiën. Inderdaad 
is er door hen zeer veel overgewerkt 
in de afgelopen periode. De 38-urige 
werkweek was de afgelopen dagen 
voor hen niet weggelegd. 

Ik ben al ingegaan op een deel van 
de opmerkingen van de heer Wage-

naar. Ik ken zijn voorkeur voor het 
splitsingsstelsel. Op dit ogenblijk is er 
geen vergelijkingsmateriaal voorhan-
den. In de andere stelsels, waar het 
splitsingsstelsel wèl geldt, zijn 
namelijk geheel andere situaties van 
kracht. Wij hadden het misschien 
kunnen uitzoeken, maar de tijd 
daartoe heeft ons ontbroken. Ik 
herhaal, dat dit vergelijkingsmateriaal 
de zaken niet vergelijkbaar doet zijn. 
Derhalve hebben wij weinig aan wat 
zich in dit opzicht in het buitenland 
heeft voorgedaan. 

De opmerking van de heer De 
Grave over de grens van f12.500 heb 
ik al behandeld. Hij heeft ook gespro-
ken over de desbetreffende brief van 
de minister-president. Daaraan heeft 
hij vervolgens de conclusie verbonden 
over de derde fase - die conclusie 
onderschrijf ik geheel - dat wij nu 
moeten afwachten en bij de evaluatie 
bekijken hoe de wetgeving er uitziet. 

De heer Kombrink heeft zich 
evenzeer in velerlei bewoordingen 
gericht tot de regeringsfracties. Hij 
heeft ook nog een opmerking gemaakt 
over de kinderopvang en het overbren-
gen naar de begroting van WVC van 
dit onderdeel. De regering is van 
mening dat met datgene wat in de 
tweede nota van wijziging wordt 
voorgesteld, bereikt is wat volgens 
het kabinet voor 1985 mogelijk is. 
Daaraan heb ik verder niets toe te 
voe"gen. 

Ik moet nog wel een misverstand bij 
de geachte afgevaardigde de heer 
Kombrink wegnemen. Hij heeft een 
opmerking gemaakt over de f 10 
miljoen voor het financieringstekort. 
Ook de heer Van der Spek heeft 
hierover gesproken. Doordat er een 
wijziging plaatsvindt in het forfait van 
f150 naar f200 wordt het belastbaar 
inkomen beïnvloed. Daarmee wordt 
ook het premieplichtig inkomen 
beïnvloed. 

Als gevolg hiervan daalt de op-
brengst van de fondsen. De premies 
worden gelijk gehouden. Dit betekent 
dat een lagere terugsluizing naar de 
rijksbegroting voor een bedrag van 10 
miljoen gulden plaatsvindt. Het 
gevolg hiervan is dat de Minister van 
Financiën eraan hecht, ditte vergoeden 
om de zaken gelijk te houden. 

Ik ben nu toe aan de opmerkingen 
overde brief van de minister-president. 
Ik meen dat hij precies heeft weerge-
geven hoe de zaken ervoor staan. Mij 
verbaast een uitleg die licht ziet 
tussen datgene wat ik verleden week 
in deze Kamer heb gezegd, en de brief 
van de minister-president. Deze is 
geheel in overeenstemming met 

datgene wat ik de vorige week heb 
opgemerkt. Niet voor niets wordt op 
bladzijde 2 van de brief van de 
minister-president verwezen naar 
mijn woorden en naar datgene wat de 
vice-minister-president, optredende 
namens het kabinet, heeft opgemerkt 
op de persconferentie, vrijdag voor 
een week. 

De heer Van der Spek heeft gewezen 
op een onduidelijkheid die aanwezig 
kon zijn. De minister-president heeft 
mij dan ook om uitleg gevraagd van 
mijn woorden 'in alle gremia'. 
overeenkomstig mijn uitleg heeft hij 
dit punt weergegeven. 

Wellicht is het goed dat ik erop wijs 
dat ik na een weergave de ti jd tussen 
de uitbrenging van de nota van 
uitgangspunten en de perscommenta-
ren op de miljoenennota heb opge-
merkt dat ik ervan ben uitgegaan dat 
wie zwijgt, toestemt. Ik ben derhalve 
ervan uitgegaan dat beide fracties 
akkoord gingen met het stuk en zich 
hieraan politiek gebonden achtten. 

Ik heb aan de brief van de minister-
president noch aan datgene wat ik in 
eerste termijn aan de Kamer heb 
gezegd, iets toe te voegen. 

De heer Den Uyl (PvdA): De staatsse-
cretaris zei terecht dat hij verleden 
week in de Kamer heeft gezegd dat hij 
ervan is uitgegaan dat beide fracties 
zich politiek hebben gebonden aan 
het stuk. 

Staatssecretaris Koning: Ik heb 
gezegd: achtten. 

De heer Den Uyl (PvdA): Inderdaad. 
Dit is echter iets anders dan wat de 
minister-president heeft geschreven, 
namelijk dat u zich heeft georiënteerd 
omtrent de aanvaardbaarheid van het 
wetsvoorstel. De minister-president 
schrijft niet wat u heeft gezegd, 
namelijk dat u ervan bent uitgegaan 
dat beide fracties zich aan het stuk 
politiek gebonden achten. 

Staatssecretaris Koning: De minister-
president vervolgt zijn brief met de 
woorden dat de Staatssecretaris van 
Financiën dit heeft gedaan tijdens de 
mondelinge behandeling van het 
wetsontwerp in de Kamer, evenals de 
vice-minister-president dit namens 
het kabinet heeft gedaan in het door 
de staatssecretaris weergegeven 
citaat van diens persconferentie. Ik zie 
niet in welk verschil er is tussen 
datgene wat in de brief staat en 
datgene wat ik heb gezegd. 

De heer Den Uyl (PvdA): U doet zich 
nu aanzienlijk minder intelligent voor 
dan u bent. Dit is niet ongewoon voor 
een intelligent mens. 
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Oppositieleider Den Uyl (PvdA) interrumpeert staatssecretaris Koning van Financiën tijdens het 
debat over de derde fase tweeverdieners 

De feiten zijn dat hier tumult is 
uitgebroken, dat geruime tijd heeft 
geduurd, over de vraag naar het 
bestaan van een politieke binding van 
de regeringsfracties aan het wets-
ontwerp. U heeft verleden week in de 
Kamer gezegd dat u ervan mocht 
uitgaan en bent uitgegaan, in verband 
met die gremia, dat beide fracties zich 
politiek aan het stuk gebonden 
achtten. Hierop heb ik gezegd dat het 
aan de Kamer behoorde te worden 
gemeld. 

De minister-president schrijft in zijn 
brief dat u zich heeft georiënteerd 
over de aanvaardbaarheid van het 
wetsontwerp. Dit is van een geheel 
andere orde dan een politieke binding. 
U wordt door de minister-president in 
uw hemd gezet. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik weet wel dat de keizer 
eens zonder kleren door de stad is 
gelopen, maar deze Koning overkomt 
dat nog niet. Ik voel mij in het geheel 
niet in mijn hemd gezet door de 
minister-president want ik ben het 
eens met hetgeen de minister-presi-
dent heeft gezegd. Ik denk dat er bij 
de geachte afgevaardigde, die 
binnenkort zelfs zeergeleerd mag zijn, 
waarmee ik hem feliciteer, een 
misverstand aanwezig is. Ik bespeurde 
dat al bij de interruptie die hij zojuist 
pleegde, waarbij ik hem moest 
verbeteren. In de gedachte van de 

geachte afgevaardigde heerst namelijk 
de mening dat ik gezegd zou hebben, 
dat de beide fracties zich gebonden 
hebben, terwijl ik heb gezegd dat ik 
ervan ben uitgegaan dat zij zich 
gebonden achtten. 

De heer Den Uyl (PvdA): U bent nu tot 
de conclusie gekomen dat u dat ten 
onrechte hebt gedaan? 

Staatssecretaris Koning: Neen, en 
gelet op de brief van de minister-pre-
sident kan ik datgene wat is gezegd 
overeind houden. 

Ik heb echter steeds het gevoel, dat 
er door u iets anders aan mij wordt 
toegeschreven dan ik op grond van 
het stenogram heb gezegd. 

De heer Den Uyl (PvdA): Nee, ik zeg 
niets anders dan wat in het stenogram 
door u is gezegd. U mocht ervan 
uitgaan dat, en u beredeneert waarom, 
beide fracties zich aan het stuk 
gebonden achtten. Welnu, uw 
veronderstelling, uw redenering 
betekent, dat zij ook aan dat stuk 
gebonden waren, want u bent er op 
grond van argumenten van uitgegaan 
dat zij zich aan het stuk gebonden 
achtten. Ook de heer Nijpels heeft niet 
opgehouden dit den volke voor te 
houden, in alle gremia. 

Nu zegt de minister-president: de 
staatssecretaris heeft eigenlijk zijn 
mond voorbij gesproken; ik kan het 
niet zo hardop zeggen, maar hij zat er 

naast; hij heeft een inschatting 
gemaakt; hij is aan het gokken 
geslagen; hij heeft gespeculeerd; hij 
heeft een inschatting gemaakt over de 
aanvaardbaarheid van het wets-
ontwerp en daarbij heeft hij zich 
vergist. Daar behoef je de keizer niet 
bij te halen, noch andere heuglijke 
gebeurtenissen om te concluderen 
dat u daarmee in uw hemd wordt 
gezet. 

Staatssecretaris Koning: Als de 
veronderstelling van de geachte 
afgevaardigde juist is - en die is niet 
juist - dan zou dit betekenen dat 
evenzeer de viceminister-president en 
de Minister van Financiën, die ik de 
vorige week heb aangehaald, in hun 
hemd zijn gezet. Dat kan de minister-
president in genen dele hebben 
bedoeld. Er is geen enkele ruimte 
voor licht tussen de opmerkingen van 
de minister-president en datgene wat 
ik nu heb gezegd. Ik heb ook de brief 
van de minister-president, voordat 
deze werd uitgezonden, gezien. 

Datgene wat de geachte afgevaar-
digde erin leest, heb ik er in genen 
dele in gelezen. Ik ben het met die 
brief eens. Ik begrijp niet waar de 
geachte afgevaardigde zich zo druk 
over maakt. Als ik het met de minis-
ter-president eens ben, dan kan de 
heer Den Uyl wel proberen, een 
breekijzer aan te brengen tussen het 
bouwwerk dat de minister-president 
in zijn brief heeft opgebouwd en 
datgene wat ik hier de vorige week 
heb pogen te doen, maar, het spijt 
mij, dat zal hem niet gelukken. Uw 
interpretatie is voor uw rekening, 
maar ik weerspreek deze interpretatie. 

De heer Den Uyl (PvdA): Het valt mij 
op, mijnheer de Voorzitter, dat de 
heer Koning een steeds timidere 
toon aanslaat en dat hij op een steeds 
geringere toonhoogte spreekt. Dat is 
ook overeenkomstig de positie waarin 
hij door de minister-president is 
gebracht. 

Wij weten dat de stelling in de 
Kamer door de fractie van de VVD is 
verdedigd, dat ten aanzien van het 
wetsontwerp een politieke binding is 
aangegegaan door de CDA-fractie en 
door het kabinet. Die stelling is door 
de VVD-fractie en door haar aanvoer-
der, de heer Nijpels, den volke 
voorgehouden. De staatssecretaris 
heeft, in de wijze waarop hij heeft 
gereageerd - namelijk door te zeggen 
dat hij meende dat beide fracties 
geacht konden worden een politieke 
binding te zijn aangegaan - zijn 
fractieleider en zijn VVD-fractie 
gesteund. Hij heeft immers gezegd dat 
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Koning 
hij ervan mocht uitgaan dat ook de 
CDA-fractie zich politiek gebonden 
achtte. 

Welnu, dan komt de minister-presi-
dent en zegt: politieke binding, nee. 
De staatssecretaris heeft een inschat-
ting gemaakt over de aanvaardbaar-
heid van het wetsontwerp; dat is er 
aan de hand. 

Uw hele thesis en die van de heer 
Nijpels vallen daarmee in duigen. U 
mag niet uitgaan van de stelling dat 
de regeringsfracties een politieke 
binding aangegaan hadden of geacht 
werden een politieke binding te zijn 
aangegaan; u wordt gedeclasseerd 
tot de positie dat u een inschatting 
hebt gemaakt en nu ja: wie gokt die 
kan verliezen. U bent de verliezer. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat mijn rust mij tot een 
sotto voce brengt, wil nog niet zeggen 
dat ik het met de geachte afgevaardig-
de eens ben. De geachte afgevaardigde 
heeft pertinent ongelijk. De geachte 
afgevaardigde moet nu ook niet 
proberen - dat lukt hem niet, ik ben 
de rust zelve - om door zijn wat 
sarrende opmerkingen aan mijn adres 
mij te brengen tot uitspraken die ik 
niet verstandig acht te doen. 

De heer Kombrink (PvdA): Maar wel 
graag zou willen doen! 

Staatssecretaris Koning: Ik doe altijd 
de uitspraken die ik graag wil doen. Ik 
heb mij daarvan in dit huis nog 
nimmer laten weerhouden, zoals de 
geachte afgevaardigde de heer 
Kombrink weet. 

De heer Kombrink (PvdA): Maar het is 
wel moeilijk, hè? 

Staatssecretaris Koning: O nee, het is 
helemaal niet moeilijk! 

Ik ben uitgegaan van hetgeen ik heb 
gezegd in eerste termijn. Dat wordt 
ook in het geheel niet weersproken 
door de brief van de minister-presi-
dent. Integendeel, door de geciteerde 
zin in de brief van de minister-president 
wordt dat bevestigd. De conclusie van 
de geachte afgevaardigde is alleen 
bedoeld om voor de media het beeld 
op te roepen - laat ik het woord 
'grernia' nu maar niet noemen - dat 
er verschil van mening tussen de 
minister-president en mij bestaat en 
dat ik door de minister-president 
onderuit zou zijn gehaald. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat is niet 
waar! Nu heb ik mij even met stern-
verheffing uitgedrukt ten einde te 
voorkomen dat de geachte afgevaar-
digde door mijn zachtzinnige benade-

ring van datgene wat hij zojuist heeft 
gezegd de indruk zou krijgen dat ik er 
anders over zou denken. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik krijg heel sterk de indruk 
dat de staatssecretaris het inderdaad 
op prijs stelt zich in een situatie te 
begeven waarin hij gesard kan 
worden. Dat deed hij dan met zijn 
partij, de VVD. 

Staatssecretaris Koning: De causaliteit 
tussen uw laatste opmerkingen 
begrijp ik niet. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik zal die 
duidelijk maken. 

In het persbericht van de fractie van 
de VVD wordt ons gezegd: zoals door 
het kabinet bij monde van de Staats-
secretaris van Financiën bij het debat 
in de Tweede Kamer is aangegeven, 
kon de VVD zich terecht beroepen op 
de aanwezigheid van politieke binding 
van kabinet en regeringsfracties. De 
heer Nijpels beroept zich terecht op u 
in eerste termijn. Ü hebt inderdaad de 
suggestie gewekt - en meer dan dat -
dat de VVD zich terecht kon beroepen 
op de aanwezigheid van politieke 
binding van kabinet en regeringsfrac-
ties. Dat was ook - in alle ernst - de 
aanleiding tot mijn vraag aan de 
minister-president. 

Daarvan had de Kamer ook kennis 
behoren te dragen. Nu komt de brief 
van de minister-president waarin 
wordt gezegd: politieke binding? Nee! 
De minister-president heeft een 
inschatting gemaakt van de aanvaard-
baarheid van het wetsontwerp en dat 
heeft hij de heer Koning laten lezen en 
de heer Koning heeft gezegd: als ik 
met die veeg toch kan blijven en er 
tussenuit kan komen, dan moet het zo 
maar. Dat is het trieste beeld van de 
staatssecretaris en van de fractie van 
VVD, zoals dat is ontstaan door de 
brief van de minister-president. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Laat ik mij nu maar op 
mijn meest zachte toon uitdrukken. De 
geachte afgevaardigde probeert 
wederom langs een andere weg een 
andere uitleg te geven aan de brief 
van de minister-president en aan 
hetgeen ik heb gezegd en aan hetgeen 
ik heb gezegd en wat de minister-pre-
sident daarover schreef. Dat hij 
daarbij poogt de fractie van de VVD 
tegen mij uit te spelen, is een zaak die 
hij maar met de fractie van de VVD 
moet regelen. 

De regering staat voor haar woor-
den. Ik sta voor hetgeen ik de vorige 
week heb gezegd. Dat is door de 
minister-president in zijn brief 

bevestigd. Daardoor blijf ik van 
mening verschillen met de geachte 
afgevaardigde. Ik kan hem nog 
zeggen dat alle exgeten die ik heb 
geraadpleegd, mijn standpunt delen. 

D 
Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wil een enkele opmerking maken over 
motie nr. 68 van mevrouw Groenman. 
Bij de tweede nota van wijzigingen 
heeft de regering zich bereid verklaard 
tot voortzetting van de experimenten 
kinderopvang, voorshands voor een 
jaar, namelijk 1985. Dat betekent, 
zoals ik tijdens de UCV over de 
kinderopvang maandag j l . zei, dat de 
vraag of tot voortzetting van de 
voortzetting moet worden overgegaan, 
nog open is. Formeel is het antwoord 
op deze vraag pas te zien in de 
begroting voor het jaar 1986. 

Ik wijs erop dat het hier twee 
begrotingshoofdstukken betreft, 
namelijk niet alleen hoofdstuk XVI 
voor WVC maar ook hoofdstuk XV 
met betrekking tot de EAJ-projecten. 
Deze begroting wordt pas op Prinsjes-
dag in september 1985 aan de Kamer 
aangeboden. 

Als niet tot voortzetting wordt 
besloten, is het gebruikelijk dat de 
instellingen zo tijdig mogelijk van de 
niet-voortzetting op de hoogte zullen 
worden gesteld. Dat kan wel eens 
eerder gebeuren, informeel, voordat 
de begroting aan de Kamer wordt 
aangeboden. Wanneer nu door de 
regering niet tot voortzetting wordt 
besloten, in de zomer van 1985, dan 
beloof ik de Kamer dat dit besluit zo 
snel mogelijk aan de Kamer zal 
worden bericht. Wanneer dat besluit 
genomen zal worden, is niet precies 
te voorspellen. Ik kan dus geen exacte 
maand noemen, zoals mevrouw 
Groenman dat in haar motie wel doet. 
Ik vermoed dat een en ander niet in 
mei 1985 besloten kan zijn. Wanneer 
tot voortzetting wordt besloten, dan 
zal dat pas in de begroting blijken. 

Het zal niet verbazen, dat de 
regering van mening is dat het 
wetsvoorstel 18 643 wel zou dienen te 
worden aanvaard door de Staten-Ge-
neraal. De regering ontraadt dus de 
motie voorkomend op stuk nr. 69. Het 
lijkt mij overigens wat merkwaardig 
om met incidenteel geld voor uitbrei-
ding van kinderopvang ook accommo-
daties te financieren, terwijl er geen 
structurele financiering voor de 
kinderopvangvoorzieningen zelf 
aanwezig is. 
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Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil graag even op dit 
laatste terugkomen. Juist door 
gemeenten en door initiatieven van 
ouders kan aan een en andertegemoet 
gekomen worden. De staatssecretaris 
heeft gezegd dat in een gedecentrali-
seerd beleid veel meer door de 
gemeenten en de ouders zelf moeten 
worden gedaan. Het is dan toch 
uitermate plezierig als men in ieder 
geval een deel van de kosten niet 
meer behoeft te maken. Ik heb ook 
uitgelegd dat het gunstig kan werken 
op jongere werklozen. Deze kunnen 
worden betrokken bij de bouw of 
verbouw van oudere accommodaties. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Met het financieren van de 
accomodaties voor kinderopvang 
komt die kinderopvang in het formele 
circuit van de subsidiëring. De 
regering heeft juist principieel gekozen 
voor het indirect stimuleren van 
informele kinderopvang. Met deze 
maatregel zou de kinderopvang weer 
rechtstreeks worden gesubsidieerd, 
hetgeen niet het voornemen is van de 
regering is, behalve wat de bestaande 
subsidiestroom betreft via de begro-
ting van WVC en de f 15 min. extra 
voor het jaar 1985. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik begrijp 
helemaal niet dat door het helpen 
verbouwen van gebouwen accomoda-
ties in de officiële gesubsidieerde 
sfeer komen. Dat ontgaat mij echt. Als 
je een gebouw hebt, kan de exploitatie 
toch door de gemeente of door de 
ouders zelf worden gedragen. Het is 
een aanloop. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: De gemeenten krijgt nu 
middelen via de begroting van WVC. 
Daarmee wordt de kinderopvang via 
het formele subsidiëringscircuit 
georganiseerd. Mevrouw Groenman 
wil nu financiering voor accomodaties, 
terwijl voor de exploitatie daarvan 
geen structurele financiering aanwezig 
is. Dat lijkt mij inconsistent. De 
regering wijst deze motie echter ook 
op andere gronden af. 

Mevrouw Groenman (D'66): U zegt 
dat u aanneming van de motie zal 
ontraden als de Kamer tegen dat 
wetsontwerpje stemt. Ik herinner u 
eraan dat de afgevaardigde van de 
VVD in de Eerste Kamer de heer Van 
de Graafeiland heeft gezegd dat toch 
eigenlijk vanaf 1984 kosten aftrekbaar 
zouden moeten zijn. Dat is natuurlijk 
heel iets anders dan die f250 voor een 
van beide tweeverdieners over dit 
jaar. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: De regering kan de beoor-
deling van de fractie van de VVD in de 
Eerste Kamer pas tegemoet zien 
nadat het wetsontwerp door de 
Tweede Kamer is aangenomen. 

De heer Wagenaar heeft mij 
speciaal uitgenodigd nog eens in te 
gaan op de arbeidsparticipatie van 
gehuwde vrouwen ten gevolge van 
dit wetsontwerp in verband met de 
derde fase tweeverdieners en tevens 
op de keuzemogelijkheden van 
ouders om hun kinderen door anderen 
te doen verzorgen. Er is onmiskenbaar 
een ontwikkeling in de maatschappij 
te bespeuren dat gehuwde vrouwen 
meer dan voorheen betaald werk 
willen verrichten. De regering geeft 
met dit wetsvoorstel geen extra 
prikkels, maar zij houdt rekening met 
deze ontwikkeling. 

Ook in het verleden zijn in het 
fiscale stelsel wijzigingen aangebracht 
in verband met een toenemende 
toetreding van vrouwen tot de 
arbeidsmarkt. Dit wetsvoorstel laat de 
eigen verantwoordelijkheid van 
partners en ouders geheel onverlet. Ik 
ben het niet eens met de heer Wage-
naar dat in dit wetsvoorstel als het 
ware wordt gekozen voor de ouders 
en niet voor hun kinderen. De heer 
Wagenaar gaat namelijk van de 
vooronderstelling uit dat het slecht 
voor kinderen zou zijn, indien zij 
tijdelijk door anderen dan hun ouders 
worden verzorgd of bij anderen 
worden ondergebracht, bij voorbeeld 
in kinderdagverblijven of crèches, bij 
kinderverzorgers, buurlieden, familie-
leden en dergelijken. De regering 
deelt die veronderstelling begrijpelij-
kerwijze niet, want anders waren er 
niet al vele jaren gelden geraamd 
voor de subsidiëring van kinderop-
vang. 

De heer Wagenaar (RPF): Ik heb in 
mijn bijdrage in derde termijn gezegd 
dat het mij bevreemdt dat de staatsse-
cretaris de principiële vraag ontloopt 
bij wie nu de keuze ligt met betrekking 
tot het verrichten van arbeid buitens-
huis. Ik heb gepleit voor een belasting-
stelsel waarbij de soevereine keuze 
wordt gelaten aan de de belastingplich-
tige. Als de staatssecretaris toegeeft 
dat in feite het beleid is gericht op het 
fiscaal aantrekkelijker maken van te 
verrichten arbeid door beide partners, 
dan begrijp ik haar redenering niet. 
Dan kan zij toch niet anders conclude-
ren dan dat er sprake is van beïnvloe-
ding van de keuze en de ontplooiings-
mogelijkheden van respectievelijk 
ouders en kinderen door de overheid 

ten faveure van de ontplooiingsmoge-
lijkheden van de partners. Aan die 
conclusie ontkomt de staatssecretaris 
niet. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Ik geloof dat de heer 
Wagenaar veel te zwart-wit denkt. Bij 
andere debatten over andere wets-
voorstellen inzake tweeverdieners heb 
ik wel eens opgemerkt dat financieel-
technische of fiscale redenen niet de 
enige redenen behoeven te zijn 
waarom men buitenshuis gaat 
werken. Het lijkt mij daarom een zeer 
eenzijdige voorstelling van zaken als 
zouden door dit wetsvoorstel plotse-
ling alle gehuwde vrouwen, ongeacht 
hun instelling, als het ware gedwongen 
worden om te gaan werken. 

De eigen verantwoordelijkheid van 
de belastingplichtige staat volstrekt 
voorop. De regering houdt met dit 
wetsvoorstel mede rekening met 
veranderingen in de maatschappij ten 
gevolge waarvan er kennelijk een 
grotere bereidheid bij gehuwde 
vrouwen is om te gaan werken. Zij 
worden daartoe door dit wetsvoorstel 
niet gedwongen. Dat is hun eigen 
verantwoordelijkheid. 

De heer Wagenaar (RPF): Ik betoog 
uiteraard niet dat gehuwde vrouwen 
worden gedwongen vanwege een 
fiscale prikkel om buitenshuis te 
werken. Ik begrijp ook niet hoe u dat 
uit mijn redenering kunt beluisteren. 
Het gaat om een principiële staatkun-
dige politieke beslissing. Hoe kijkt 
men tegen de structuur van de 
samenleving aan en laat men de 
ontwikkelingen in de maatschappij 
ten principale door de individuele 
partners in het verband stellen - dat 
zou u als liberaal moeten aanspreken -
dan wel laat men via de fiscale 
instrumenten die keuze beïnvloeden? 
U geeft aan de hand van uw eigen 
woorden toe dat er sprake is van een 
bevordering. U zegt namelijk dat de 
regering het zou betreuren indien er 
negatieve aspecten zouden zijn te 
bemerken.... 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Dat laat de eigen verant-
woordelijkheid toch geheel onverlet? 

De heer Wagenaar (RPF): De afweging 
is ten principale aan de partners. De 
overheid kan dat bevorderen dan wel 
stimuleren. Als u dat nu zelf toegeeft, 
begrijp ik niet waarom ik wederom op 
deze zaak moet terugkomen. Het is 
een politieke keuze. Daar heb ik 
begrip voor. Het is mijn taak als 
volksvertegenwoordiger in gemeen 
overleg met de Staten-Generaal de 
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regering voor te houden vanuit welke 
optiek wij deze problematiek bekijken. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: De optiek van waaruit de 
regering deze problematiek benadert 
is, dat zij rekening houdt met ontwik-
kelingen in de maatschappij ten 
gevolge waarvan meer gehuwde 
vrouwen dan voorheen betaalde 
arbeid verrichten. De regering wil die 
gehuwde vrouwen, indien zij dat zelf 
wensen, daarin niet belemmeren. 

In reactie op een andere opmerking 
van de heer Wagenaar merk ik nog op 
dat het werkgelegenheidsbeleid van 
de regering zich richt op verschillende 
groepen. Inderdaad heeft het werkge-
legenheidsbeleid voor jongeren sterk 
de prioriteit. Dat betekent echter niet 
dat er geen aandacht zou zijn voor de 
werkgelegenheid van volwassen 
vrouwen en mannen. Er is dan ook 
geen sprake van verdringing. Het is 
niet of/of maar en/en in het beleid. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Wij gaan over tot de 
artikelsgewijze behandeling. 

Over het begin van artikel I, onderdeel 
A, het amendement tot invoeging van 
een onderdeel A.2 en de onderdelen 
B.1 en B.2 wordt geen beraadslaging 
gevoerd. 
Beraadslaging over het gewijzigde 
amendement-Kombrink (stuk nr. 59,l) 
tot invoeging van een onderdeel B.3. 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben kennis geno-
men van het in laatste instantie wat 
mildere oordeel van de staatssecretaris 
met betrekking tot het amendement 
van de heer Kombrink inzake de 
meewerkende echtgenoot. 

Klaarblijkelijk zit er geen principieel 
bezwaar bij hem. Het probleem is 
meer gelegen in de drempel. Hij vindt 
een bedrag van f7000 te laag. Wij 
doen het tussenvoorstel om - het 
subamandement hebben wij bij de 
griffie neergelegd - het bedrag op 
f 10.500 te brengen. 

De Voorzitter: Dat is nr. 73. 

D 
De heer Vermeend (PvdA): Ik heb 
zowel een opmerking over het 
subamendement, als over het amen-
dement-Kombrink/Vermeend. Eerst 
merk ik iets op over de wetsgeschie-
denis. De staatssecreteris hecht 
hieraan, dus zal het wel op prijs 
worden gesteld. Wij gaan ervan uit 
dat het verzoek waarover in het 

Tweede Kamer 
8 november 1984 

amendement wordt gesproken, een 
bindend verzoek is, conform hetgeen 
geregeld is in artikel 44e, lid 5 van de 
Wet op de Inkomstenbelasting 1964. 

Wat het subamendement betreft, ik 
begrijp dat de heer Van lersel dit heeft 
ingediend met het oog op de fraude-
gevoeligheid die de staatssecretaris 
constateert. Wij geven eigenlijk de 
voorkeur aan het bedrag van f7000 in 
ons amendement, maar zijn de 
laatsten om het desbetreffende 
argument niet mee te laten wegen. 
Daarom zullen wij het subamendement 
in ieder geval steunen. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! U weet dat ik niet in alle 
opzichten gelukkig ben met het 
amendement, maar met het amende-
ment kan worden geleefd. 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik het wel heb, heeft de 
staatssecretaris nog niet gereageerd 
op een aantal moties. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dacht dat de motie op 
stuk nr. 29 van mevrouw Groenman is 
besproken. De motie op stuk nr. 30 is 
ook besproken. De motie op stuk nr. 
32 is besproken door mevrouw 
Kappeyne. De motie op stuk nr. 33 
van de heer Van der Spek is impliciet 
besproken. Hetzelfde geldt voor de 
motie op stuk nr. 35. Die motie heeft 
betrekking op een regeling voor de 
werkelijke kosten van de kinderop-
vang. Het is duidelijk, gelet op 
hetgeen ik heb gezegd, dat ik de 
aanneming van die motie ontraad. 

Hetzelfde geldt voor de motie op 
stuk nr. 36. Ter zake van de motie-Kom-
brink/Van Nieuwenhoven over het 
structureel maken van het bedrag van 
f25 min. gaat mijn voorkeur ernaar 
uit, indien de Kamer deze motie zou 
aanhouden, deze te bespreken bij de 
behandeling van de begroting van 
WVC voor 1985, c.q. 1986. 

Ik dacht dat ik nu praktisch alle 
moties heb besproken. De door 
mevrouw Groenman ingediende 
moties tijdens de derde termijn staan 
haaks op het regeringsvoorstel. 
Daarom moet ik de aanneming 
daarvan ontraden. 

De Voorzitter: Wenst nog één van de 
leden het woord over andere onder-
delen van artikel I, over enig ander 
onderdeel of enig ander artikel? 

De heer Kombrink (PvdA): Ik heb een 
opmerking over de orde. Het heeft mij 
verbaasd dat, ondanks de talrijke 
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vragen die aan de regeringsfracties 
zijn gesteld, geen van beide fracties 
de behoefte heeft gevoeld om in een 
nieuwe termijn antwoord op die 
vragen te geven. Ik vind dat illustratief 
voor de afloop van de gehele gang 
van zaken. Het schitteren door 
afwezigheid van de fractievoorzitters, 
waardoor zij geen politiek verweer 
kunnen geven, acht ik beneden elke 
maat. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen in verband met het wetsvoor-
stel na de lunchpauze te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 13.05 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. 

Op verzoek van de fractie van de 
Partij van de Arbeid benoem ik in de 
vaste commissie voor Binnenlandse 
Zaken het lid Buurmeijer tot plv. lid in 
de bestaande vacature en in de 
bijzondere commissie Spreiding 
rijksdiensten (12 831) het lid De Visser 
tot lid in de bestaande vacature. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, dat de 
vergadering van woensdag 28 
november aanstaande zal voortduren 
tot half zeven en de vergadering van 
woensdag 5 december aanstaande tot 
uiterlijk zes uur. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het bezoek van de heilige 
die wij op 5 december vieren, dient 
met gepaste festiviteiten en mogelijk-
heden gepaard te gaan. Er is een 
groot aantal collega's die van Den 
Haag naar hun woonplaats moeten 
reizen, sommigen zelfs meer dan drie 
uur. Dat betekent dat sommigen pas 
na drieëneenhalf uur thuis zijn. Als de 
vergadering op 5 december tot 
uiterlijk zes uur duurt, valt een 
dergelijke viering, die vooral in 
gezinnen zeer op prijs wordt gesteld, 
voor een aantal van ons in het water. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik stel u 
voor, die dag tot vier uur te vergaderen. 
Er is bovendien een precedent: op 5 
december 1978 werd tot vier uur 
vergaderd. Dat was onder uw voorgan-
ger. Ik weet dat dit na die tijd niet 
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meer is gebeurd, maar door de 
schrikkeljaren viel 5 december dikwijls 
buiten de vergaderdagen. Er is dus 
een precedent. 

De Voorzitter: Ik meen mij te herinne-
ren dat er ook onder mijn voorzitter-
schap op 5 december een keer tot vier 
uur vergaderd is. De argumenten van 
de heer Hermsen zijn duidelijk, al 
lijken zij mij enigszins zwaar aangezet. 
Het gaat meestal om niet meer leden 
dan een stuk of tien. De contra-argu-
menten zullen ook duidelijk zijn: wij 
hebben een overladen agenda. Mag ik 
het gevoelen van de Kamer weten, 
daarbij opmerkende dat ik mijn 
voorstel niet heb gedaan zonder mij 
ervan te vergewissen, dat ik namens 
het unanieme presidium heb gespro-
ken? 

Ik stel nader voor, dat de vergadering 
van woensdag 5 december zal 
voortduren tot uiterlijk vijf uur. 

De heer Hermsen (CDA): Ik handhaaf 
mijn voorstel. 

De Voorzitter: Als de heer Hermsen 
wil stemmen, stemmen wij over mijn 
voorstel om op 5 december aanstaan-
de tot uiterlijk vijf uur te vergaderen. 

Ik constateer, dat de fractie van de 
EVP en de heer Janmaat afwezig zijn. 

Ik constateer, dat de aanwezige leden 
van de fracties van het CDA, de SGP 
en D'66, van de fractie van de PSP het 
lid Van der Spek, van de fractie van de 
PvdA de leden Buurmeijer, De Pree en 
Herfkens en van de fractie van de VVD 
het lid Den Ouden-Dekkers tegen mijn 
voorstel hebben gestemd en die van 
de overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
te behandelen aanstaande dinsdag, 
na de stemmingen: de PTT-spreiding 
(12831, nr. 78), met spreektijden van 
20 minuten voor de fracties van de 
PvdA, het CDA en de VVD, van 15 
minuten voor de fractie van D'66 en 
van 10 minuten voor de overige 
fracties. 

De heer Aarts (CDA): Namens de 
commissie spreiding rijksdiensten 
breng ik het verzoek over, of bij de 
behandeling van dit agendapunt, 
aanstaande dinsdag, ook de minister 
van Economische Zaken, die speciaal 
is belast met het regionaal beleid, kan 
worden uitgenodigd. 

De Voorzitter: Dat verzoek is aan hem 
overgebracht. Ik heb begrepen, dat de 
woordvoerders ermee akkoord gaan, 
dat de minister in de avondvergadering 

aanwezig zal zijn, omdat hij 's middags 
internationale verplichtingen heeft. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
toe te voegen aan de agenda van 
volgende week: de verslagen van op 
30 augustus, 6 september en 18 
oktober 1984 gehouden mondeling 
overleg over het ontwerp-Formatiebe-
sluit basisonderwijs (18 600-VIII, nrs. 8 
en 11), met spreektijden van 2 
minuten per fractie. 

Ik stel voor, aan de behandeling van 
het wetsvoorstel 18336 (Wijziging 
hoofdstuk IV voor 1980), toe te 
voegen de behandeling van het 
wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk 
IV (Kabinet voor Nederlands-Antilli-
aanse Zaken) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1982 (verzamelontwerp; eerste 
wijzigingsvoorstel) (18378). 

Ik stel voor, in de vergadering van 
donderdag 15 november a.s., na de 
middagpauze, te beslissen over het 
Reglement voor de Griffie voor de 
interparlementaire betrekkingen der 
Staten-Generaal (18 668). 

Ik stel voor, donderdag 15 november 
bij het begin van de vergadering aan 
de orde te stellen: 

de volgende voorstellen van (rijks)wet: 
- Naturalisatie van de Abreu, Firmino 
en 25 anderen (18355, R 1254); 
- Naturalisatie van Alvarez, Olga 
Margarita en 15 anderen (18359, 
R1255); 
- Naturalisatie van Akkari, Mohamad 
Saadi Salim en 22 anderen (18361, 
R1256); 
- Naturalisatie van Alexander, Rupert 
en 25 anderen (18511, R 1263); 
- Naturalisatie van Ait Hafid, Moha-
med en 32 anderen (18 535); 
- Naturalisatie van Abuliel, Moh'd en 
29 anderen (18 536); 
- Naturalisatie van Al-Saleh, Omer en 
29 anderen (18 537); 
- Naturalisatie van d'Alesio, Angelo 
en 32 anderen (18538); 
- Naturalisatie van Atamer, Alpaslan 
en 27 anderen (18544); 
- Naturalisatie van Adamczyk, Jozef 
en 34 anderen (18 633); 
- Naturalisatie van Abbühl, René 
Eduard en 30 anderen (18 634); 
- Naturalisatie van Aslan, Cacan en 
28 anderen (18635); 
- Naturalisatie van Altunc, Iskender 
en 35 anderen (18636); 
- Naturalisatie van Arun, Ibrahim en 
29 anderen (18637); 
- Naturalisatie van Akasi, Gholam 
Abbas en 32 anderen (18641); 
- Naturalisatie van Ayad, Moustapha 
en 32 anderen (18642); 

- Naturalisatie van Akyol, Abdulmesih 
en 31 anderen (18644); 
- Naturalisatie van Anfal, Mohammed 
en 33 anderen (18651); 
- Naturalisatie van Acic Samun en 31 
anderen (18652); 
- Naturalisatie van Adolfs, Hans 
Dieter en 27 anderen (18654); 
- Naturalisatie van Beyazkaya, Serkiz 
en 27 anderen (18655); 
- Naturalisatie van Abid Hussain en 
30 anderen (18 656); 
- Naturalisatie van Babih, Thami en 
38 anderen (18657); 
- Naturalisatie van Antczak, Francis-
zek Gertrud en 31 anderen (18 658); 
- Naturalisatie van Ban, József Istvan 
en 31 anderen (18 659); 
- Naturalisatie van Araüjo, António 
Manuel en 31 anderen (18660); 
- Wijziging van de begroting van 
inkomsten en uitgaven van het 
Rijkswegenfonds voor de jaren 1978, 
1979 en 1980(18402); 

het jaarverslag 1983-1984 van de 
commissies voor de Verzoekschriften 
(18623, nr. 1); 

de verslagen van de commissie 
voor de Verzoekschriften over een 
aantal in haar handen gestelde 
adressen (18 623, nrs. 2 t/m 26). 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
te behandelen in de vergaderingen 
van 20, 21 en 22 november: 

1. de stemmingen over de tijdens 
de UCV van 22 oktober 1984 over het 
Actieprogramma minderhedenbeleid 
1985 (16102, nr. 89) voorgestelde 
moties, indien voldoende onder-
steund; 

2. de delen Welzijn en Cultuur van 
hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur) van de begroting 
voor 1985 (18600-XVI); 

3. het deel Volksgezondheid van 
hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur) van de begroting 
voor 1985 (18600-XVI); 

4. het voorstel van rijkswet Machti-
ging tot deelneming door het Konink-
rijk in de Zesde Middelenaanvuiling 
van de Inter-Amerikaanse Ontwikke-
lingsbank (18245, R 1242); 

5. de gezamenlijke behandeling 
van de wetsvoorstellen: 

- Nadere wijziging van de Wet op 
de Arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring, 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 werkingsduur ingevolge de 
Wet werkloosheidsvoorziening voor 
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werknemers van 50 jaar en ouder) 
(18672); 

- Nadere wijziging van de Wet 
werkloosheidsvoorziening (Invoering 
gelijke uitkeringsrechten voor mannen 
en vrouwen) (18 683) (indien de 
voorbereiding zal zijn voltooid); 

6. het wetsvoorstel Verbod tot 
vestiging en uitbreiding van varkens-
en pluimveehouderijbedrijven in 
Nederland dan wel bepaalde delen 
daarvan (Interimwet beperking 
varkens- en pluimveehouderijen) 
(18695) (indien de voorbereiding zal 
zijn voltooid); 

7. het F3-buisleidingproject (17 738, 
nrs. 4 en 5), met spreektijden van 5 
minuten per fractie. 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal nader, dat de 
UCV van 12 november over de notitie 
Herziening financiële structuur 
milieubeleid (18474) niet doorgaat. 

Ik bepaal, dat UCV's zullen worden 
gehouden op: 

a. maandag 12 november: 

van 10.15 tot uiterlijk 15.00 uur van de 
vaste commissies voor Welzijn en 
Cultuur en voor het Emancipatiebeleid 
over het regeringsstandpunt inzake 
kinderopvang (18483, nr. 2) (voortzet-
ting van de vergadering van 5 noverrv 
ber); 

b. maandag 26 november: 

I. van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur van 
de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid over de 
begrotingsonderdelen: 

1. Arbeidsmarktvoorzieningenbe-
leid 

2. Arbeidsbemiddelingsbeleid 
3. Derde spoor 
4. Jeugdwerkplannen 
5. 2%-operatie (Arbvo) 

van hoofdstuk XV (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) van de begroting 
voor 1985 (18600-XV); 
II. van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur van 
de vaste commissie voor de Politie 
over het deel Politie van de hoofdstuk-
ken VI (Justitie) en VII (Binnenlandse 
Zaken) van de begroting voor 1985 
(18600-Vlen VII). 

Ik heb de Kamer reeds vanochtend 
medegedeeld, dat de heer Alders van 
zijn interpellatie afziet. Hij wil daarover 
nog een korte verklaring afleggen. Ik 
geef hem daartoe het woord. 
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De heer Alders (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het kan verkeren. Nog 
slechts een week geleden stonden de 
kranten er bol van dat de minister van 
Binnenlandse Zaken plannen om tot 
een 38-urige werkweek te komen 
wilde verbieden. Gisteravond zijn wij 
verblijd met de mededeling dat die 
38-urige werkweek inmiddels in het 
verschiet ligt; althans, er is een 
principe-akkoord. Ik constateer dat de 
grote steden, die in dezen voorlopers 
waren, de minister hebben laten 
weten dat zij, indien hij een akkoord 
zou bereiken, dat zouden volgen. 
Daarmee is een van de belangrijkste 
redenen voor een spoeddebat komen 
te vervallen. 

Over blijft de discussie over: wat is 
nu een gecoördineerd arbeidsvoor-
waardenbeleid en wat is de werking 
van de artikelen 125 en 126 van de 
Ambtenarenwet? Ik heb hedenochtend 
al aan de voorzitter van vaste Commis-
sie voor Ambtenarenzaken het 
verzoek overgebracht daarover een 
brief te vragen aan de minister, zodat 
dit wel besproken kan worden. Dit lijkt 
mij echter onvoldoende reden om 
daarover een spoeddebat te houden. 

Ik kan slechts constateren dat 
zelden een interpellatie zo spoedig 
een positief resultaat heeft opgeleverd. 
De dank aan de grote gemeenten en 
de bonden dient groot te zijn. 

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

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! U hebt voorgesteld, in de 
vergaderingen van 20, 21 en 22 
november aan de orde te stellen het 
wetsvoorstel Verbod tot vestiging en 
uitbreiding van varkens- en pluimvee-
houderijbedrijven. Kan dit voorstel van 
wet die week nog worden afgehan-
deld? Of moet die afhandeling 
voorafgegaan worden door een UCV, 
hetgeen in de vaste commissie voor 
Landbouw is gesuggereerd? 

Mijn tweede punt betreft het 
F3-buisleidingproject (17738), waar-
over een mondeling overleg is 
gehouden. Nadien is er echter een vrij 
uitvoerige brief van de minister 
gekomen, waarover wij ook willen 
beraadslagen. U stelt een spreektijd 
van vijf minuten per fractie voor. 

De bijzondere commissie Wadden-
zee acht dat absoluut te weinig en 
vraagt u in ieder geval tien minuten 
per fractie in te ruimen. Het is ove-
rigens een onderwerp dat best als een 
stop in die week kan worden gebruikt. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik dank de heer 
Willems voor het combineren van 
deze twee punten. Het geeft mij de 
gelegenheid te zeggen, dat ik denk 
dan met de behandeling van de 
begroting van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur en de sociale wetsvoor-
stellen de agenda voor die week al vol 
zit. Alles wat erbij kan als stop is 
meegenomen, maar met meer dan 
vijf minuten spreektijk is het geen 
stop meer, want dan gaat het uren 
duren. 

Ik weet niet of de voorbereiding van 
het wetsvoorstel inzake de varkens-
en pluimveehouderijen dan zal zijn 
voltooid, maar ook als dat het geval 
is, lijkt het mij betrekkelijk onwaar-
schijnlijk dat het die week zal lukken. 
Ik heb alleen van mijn goede wil blijk 
gegeven door het voor te stellen. Zo 
is gisteren ook op een laat tijdstip nog 
het voorstel inzake de slachtdieren 
behandeld. 

Toen mij de wens bereikte, dit 
wetsvoorstel snel te behandelen, heb 
ik geprobeerd, daarvoor een UCV in te 
ruimen. Inmiddels was die tijd al weer 
aan de kinderopvang besteed. 
Daarom was er geen ruimte meer. 

Handhaaft de heer Willems zijn 
voorstel om voor de behandeling van 
het buisleidingenproject meer tijd in 
te ruimen? Zo ja, hoeveel? 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil u wel wat tegemoet 
komen, gezien uw zorg om die week 
door te komen. Zou het dan mogelijk 
zijn in ieder geval voor de eerste en 
tweede termijn samen tien minuten 
spreektijd uit te trekken, zodat wij die 
zelf kunnen verdelen? 

De Voorzitter: Ik stel voor, dat niet te 
doen en te blijven bij vijf minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Kombrink, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb gisteren bij de 
regeling van werkzaamheden enkele 
vragen opgeworpen rond een gisteren 
in Vrij Nederland verschenen publika-
tie. Ik ben de minister-president 
erkentelijk voor het feit dat hij na 
luttele uren de Kamer reeds een 
reactie deed toekomen. Deze voortva-
rendheid was overigens begrijpelijk. 
Ik moet echter constateren dat die 
reactie op een aantal wezenlijke 
punten geen antwoord bevat op de 
gestelde vragen, te weten waarom de 
minister van Buitenlandse Zaken de 
aangeduide elementen in zijn dossier 
had, het aan de orde stellen, wat het 
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belang van de staat daarbij was en 
waarom die hele zaak van Hollandia 
Kloos aan de orde is gesteld, als er 
geen verzoek van het bedrijf aan ten 
grondslag lag. 

Ik zou u derhalve, in de lijn van het 
verzoek dat ik gisteren deed, willen 
vragen, de minister-president te 
vragen uiterlijk maandag aanstaande 
een echt antwoord op de gestelde 
vragen te geven en te bevorderen, dat 
ook de minister van Financiën, die op 
verzoek van de minister-president een 
deel van de beantwoording voor zijn 
rekening zou nemen, uiterlijk maandag 
die antwoorden aan de Kamer doet 
toekomen, zodat wij alsdan nader 
kunnen oordelen over eventueel door 
de Kamer te nemen stappen. 

De Voorzitter: Ik mag niet aannemen 
dat de minister-president eerst een 
onecht antwoord geeft en vervolgens 
een echt. Dan kunnen wij aan de gang 
blijven! Ik neem aan dat de minister-
president wat zijn aandeel betreft 
volledig heeft geantwoord. De heer 
Kombrink is natuurlijk vrij, hem 
daarover te interpelleren. Ik ben 
echter niet bereid, de minister-presi-
dent te vragen of hij nog een tweede 
antwoord wil sturen. Ik ben wel bereid 
- als de Kamer dat goed vindt - hem 
te vragen ervoor te zorgen dat de 
nadere informatie van andere leden 
van het kabinet de Kamer uiterlijk 
maandag bereikt. 

De heer Kombrink (PvdA): Dan is het 
probleem misschien oplosbaar door 
aan uw voorstel toe te voegen - in 
ieder geval kan het kabinet ook kennis 
nemen van het stenogram van dit 
debat - dat, wellicht via het antwoord 
van de minister van Financiën dat wij 
nog te goed hebben, een nader 
antwoord van het kabinet op al mijn 
vragen tegemoet kan worden gezien. 
Dan maak ik van de formaliteiten 
geen probleem. 

De Voorzitter: Het staat de minister-
president natuurlijk vrij, te schrijven 
wat hij wil. Ik zal het verzoek overbren-
gen. 

Ik geef het woord aan mevrouw 
Eshuis, die het heeft gevraagd. 

Mevrouw Eshuis (CPN): Ik heb 
begrepen dat dadelijk de stemmingen 
over de wet tweeverdieners worden 
gehouden. Het heeft ons echter alleen 
al geruime tijd gekost om alle amen-
dementen bij elkaar te krijgen. Door 
het volle programma van vandaag 
hebben wij geen tijd gehad om de lijst 
met amendementen c.q. de stenv 

mingslijst compleet te krijgen. Ik hoor 
dat ook anderen daarmee problemen 
hebben. Ik verzoek de Kamer, de 
stemmingen uit te stellen tot bij 
voorbeeld vóór de avondpauze. 

De Voorzitter: Het verzoek lijkt mij 
niet onredelijk. De griffie, de stenogra-
fische dienst en de ambtenaren van 
Financiën hebben zich zeer beijverd 
om de stemmingslijst en de techniek 
van de amendementen en subamen-
dementen op tijd klaar te krijgen. Het 
is echter allemaal wel op het nippertje. 
Ik was in ieder geval ook al van plan, 
voor te stellen om de eindstemming 
pas dinsdag te houden, in het belang 
van de zorgvuldigheid van de besluit-
vorming. 

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Je kunt je in gevallen 
als deze niet beroepen op problemen 
die voor leden van de Kamer kunnen 
ontstaan wegens dringende bezighe-
den elders. Ik heb er zelf op gerekend, 
later op de middag aangegane 
verplichtingen buiten dit Huis te 
kunnen nakomen. Als mevrouw 
Eshuis het verzoek doet, nu niet te 
stemmen, omdat zulks onmogelijk 
zou zijn - dat is mij niet gebleken, 
want de stemmingslijst is tijdig 
beschikbaar gekomen en iedereen 
heeft haar tijdig kunnen bijwerken -
dan moet ik verzoeken de gehele 
stemming tot dinsdag uit te stellen en 
die niet aan het eind van de middag te 
doen plaatsvinden. 
Mijn voorstel zou zijn: of nu stemmen, 
of de stemming in haar geheel 
dinsdag houden. 

De heer Van lersel (CDA): Voorzitter, 
wij moeten kiezen tussen twee 
mogelijkheden. Het schema was al 
maanden ten volle bekend. Wij 
hebben de zaak een week moeten 
uitstellen om een zorgvuldige behan-
deling in de Kamer mogelijk te 
maken. Mijn fractie is in ieder geval 
van mening - ik geloof dat ik ook 
namens de heer De Grave spreek -
dat de stemmingen nu moeten 
plaatsvinden. 

De heer Schutte (GPV): Ondanks de 
problemen die zijn gesignaleerd is het 
mij juist gelukt, om twee uur de 
laatste aantekening op mijn sterrv 
mingslijst te maken. Ik kan mij 
voorstellen dat het niet iedereen op 
het nippertje gelukt is. Misschien is 
een tussenoplossing mogelijk, 
namelijk dat de stemmingen niet 
plaatsvinden aan het eind van de 
middag, maar bij voorbeeld op een 
moment waarop de behandeling van 
de begroting van Landbouw en 

Visserij, die zo dadelijk aan de orde 
komt, in een stadium verkeert waarin 
u haar schorsen kunt. 

De heer De Grave (VVD): Je moet bij 
dit soort dingen altijd proberen om 
redelijk te zijn, maar we wisten dat 
vanmorgen om kwart over tien de 
behandeling zou worden voortgezet. 
Het overgrote deel van de amende-
menten was al ingediend; er zijn 
vandaag maar een paar nieuwe 
amendementen voorgesteld. Er was 
een uur beschikbaar voor de fracties 
om een standpunt over de amende-
menten te bepalen. Het lijkt me dat 
dat wel genoeg is geweest, in ieder 
geval voor mijn fractie wel. Ik vind 
dan ook dat er in alle redelijkheid, ook 
rekening houdend met de wat 
kleinere fracties, nu kan worden 
gestemd. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik begrijp 
nog steeds niet waarom er niet aan 
het eind van de middag kan worden 
gestemd. Als het enige probleem is 
dat dat moeilijkheden zou opleveren 
voor leden die andere afspraken 
hebben: de vergadering duurt 
officieel tot elf uur vanavond, dus ... 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter, beide regeringsfracties 
hebben een hele week de tijd gehad 
om deze warwinkel te veroorzaken. 
Vanmorgen lag er in mijn postvakje 
geen set met gewijzigde amendemen-
ten, terwijl ik ook elders de amende-
menten die ik nodig had, niet kon 
krijgen. Ik heb tot drie minuten voor 
twee geprobeerd om ze te krijgen. Op 
dat tijdstip lukte het. Ik ben dan ook 
nog niet klaar met de voorbereiding 
van ons stemgedrag en ik zou dan 
ook graag een uurtje uitstel willen. 

De Voorzitter: Ik heb de indruk dat 
een meerderheid van de Kamer nu wil 
stemmen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat kan wel 
zo zijn, maar het is de vraag of een 
minderheid van de Kamer dan wel op 
zorgvuldige wijze kan stemmen. Dat 
lijkt me een heel serieus argument om 
het uitstel dat een aantal fracties 
hebben gevraagd, toe te staan. 

De Voorzitter: Ik heb gezegd dat 
uitstel niet onredelijk zou zijn, maar 
het zou net mogelijk zijn om nu te 
stemmen. Mevrouw Beckers zei dat 
de amendementen pas tegen tweeën 
beschikbaar waren. Dat is niet waar, 
om één uur waren alle amendementen 
beschikbaar, mevrouw Beckers was 
trouwens zelf bij het debat aanwezig. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR). Ik 
heb gezegd dat ik een set amendemen-
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ten miste, gewijzigde amendementen, 
die ik vanmorgen in het hele kamer-
gebouw niet kon krijgen. Drie minuten 
voor twee lukte dat pas. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Ik zou de regeringsfracties 
willen vragen, toch tegemoet te 
komen aan het redelijke verzoek om 
de stemmingen even uit te stellen. Als 
een minderheid in de Kamer er 
moeite mee heeft om nu stemmen, 
dan kom je toch aan zo'n verzoek 
tegemoet? 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij geven natuurlijk 
andere partijen graag de gelegenheid 
om zich zorgvuldig voor te bereiden. 
Als men ermee akkoord kan gaan, bij 
voorbeeld vanmiddag om vier uur te 
stemmen, dan heb ik daar geen 
enkele moeite mee. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! U hebt zelf al gezegd dat u 
van plan bent, gelet op het grote 
aantal en de gecompliceerdheid van 
de amendementen, voor te stellen om 
de eindstemming aanstaande dinsdag 
te houden. Het lijkt me goed om ook 
over de amendementen pas op 
dinsdag te stemmen. Dan kan een 
ieder het slagveld goed overzien. 
Anderen hebben daar wellicht al 
eerder de gelegenheid toe gehad. Ik 
denk dat het slagveld de moeite van 
het overzien waard is! 

De heer De Vries (CDA): Dat lijkt mij 
nu weer niet noodzakelijk, omdat 
hetgeen vanmorgen aan het slagveld 
is toegevoegd, ook voor de kleinere 
partijen wel in twee uur te overzien is. 

De Voorzitter: Gelet op dit alles stel ik 
voor, de stemmingen die in dit 
verband nodig zijn, behoudens de 
eindstemming - ik blijf erbij dat die 
aanstaande dinsdag moet plaatsvin-
den, maar daar kunnen we straks over 
beslissen - te houden na de eerste 
termijn van de zijde van de regering 
over de landbouwbegroting. Dat zal 
om ongeveer kwart over vier zijn. 

De heer De Vries (CDA): Klopt het dat 
u nu voorstelt om de beslissing over 
het tijdstip van de eindstemming niet 
nu, maar straks te nemen? 

De Voorzitter: Inderdaad. 

De heer Den Uyl (PvdA); Mijnheer de 
Voorzitter, daar verzet ik me toch echt 
tegen. Wat isdat nu vooreen methode? 
Zoeven zei u, te willen voorstellen om 
de eindstemming op dinsdag te 
houden. Dan gaan we straks toch niet 
bekijken, of we de eindstemming nog 

zullen houden? Uw voornemen lijkt 
mij heel redelijk. Er wordt nu op 
aangedrongen, vandaag wel over de 
amendementen te stemmen. Als de 
meerderheid van de Kamer daar voor 
is, zal ik me niet daartegen blijven 
verzetten, hoewel ik het niet erg 
logisch vind. Maar ik heb er echt 
bezwaar tegen om straks pas te 
bekijken, of we de eindstemming 
vandaag of dinsdag zullen houden. 
Daarover moeten we nu beslissen. 

De Voorzitter: Dat zullen we straks 
wel zien, dan is iedereen bij de 
stemming aanwezig en dan kan er 
ook over dat ordevoorstel gestemd 
worden. Het is heel simpel. 

De heer Den Uyl (PvdA): We beslissen 
dus niets; daar komt het op neer! 

De Voorzitter: We stemmen om 
ongeveer kwart over vier over de 
artikelen, onmiddellijk nadat de heren 
Braks en Ploeg hebben besproken. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dus dwars 
door alle activiteiten van straks heen 
zullen we eens bekijken, of we een 
eindstemming zullen houden? Ik vind 
dit een voorbeeld van slecht regelen! 

De Voorzitter: Wenst de heer Den Uyl 
een ander voorstel te doen? 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik stel voor 
om in ieder geval nu te beslissen over 
het tijdstip van de eindstemming. Ik 
stel voor om dat op dinsdag te doen, 
in navolging van wat u zelf wilt 
voorstellen. 

De Voorzitter: Zeker, dat heb ik 
gezegd, maar de heer De Vries deed 
een ander voorstel. De heren kunnen 
toch begrijpen, dat mijn voorstel om 
dat niet door te zetten, inhoudt dat de 
heren nog even de gelegenheid 
krijgen, de komende twee uren, om 
de koppen bij elkaar te steken? Zo 
doen wij dat toch? Dit forceren wij nu 
toch niet? Wij kunnen dat alsnog 
beslissen omstreeks kwart over vier. 
Laten wij dit toch zo doen als volwas-
sen mensen! 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

het deel Landbouw van hoofdstuk 
XIV (Landbouw en Visserij) van de 
rijksbegroting voor 1985 (18 600 XIV); 

de begroting van het Landbouw-
Egalisatiefonds, afdeling A, voor het 
jaar 1985(18 600 C) 

en van: 
- de motie-Van Rossum over de 
maatregelen inzake de superheffing 
(18600, nr. 20); 

- de motie-Tazelaar/Herfkens over 
verlaging van de suikerquota in de 
E.G. (18 600-XIV, nr. 26); 
- de motie-Van der Linden over de in 
het kader van de MCB-compensatie 
beschikbare middelen (18600-XIV, nr. 
28); 
- de motie-Van der Linden over de 
aanwending van een deel van de 
MCB-compensatie (18600-XIV, nr. 
29); 
- de motie-P. M. Blauw/Waalkens 
over de inkomenspositie in de 
landbouw (18600-XIV, nr. 33); 
- de motie-Willems c.s. over natuur-
behoud en landschapsbescherming 
(18 600-XIV, nr. 34); 
- de motie-Lankhorst/Tommel over 
de voedselproduktie in ontwikkelings-
landen (18600-XIV, nr. 35). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Braks: Mijnheer de Voorzitter! 
Het levendige debat tussen de leden 
van deze Kamer, gisteren, was er 
opnieuw een bewijs van dat de 
Nederlandse land- en tuinbouw nu 
wordt geconfronteerd met forse 
problemen, die terecht onze aandacht 
in belangrijke mate opeisen. Het grote 
aantal vragen (40) dat gisteren gesteld 
is, hebben wij zo goed mogelijk 
schriftelijk proberen te beantwoorden. 
Ik wijs erop, dat daaraan voorafgaand 
de leden van deze Kamer erin geslaagd 
zijn, niet minder dan 400 schriftelijke 
vragen te stellen, alleen op het 
onderdeel landbouw; daarbij tel ik de 
visserij nog niet mee. Het getuigt 
ervan dat wij te maken hebben gehad 
met uitzonderlijke omstandigheden in 
agrarisch Nederland. 

Wij allen kennen langzamerhand de 
problemen. Wij hebben vooral te 
maken met de invoering van de 
superheffing, de problemen inzake de 
mest en de zorg om de toekomst van 
de Europese Gemeenschappen. Of dit 
alles nog niet genoeg is, werden wij dit 
jaar weer eens geconfronteerd met 
uitzonderlijk slechte weersomstandig-
heden bij de oogst. In deze opeenhoping 
van problemen moeten wij echter één 
ding niet uit het oog verliezen, namelijk 
dat de landbouw, inclusief het aanpa-
lende bedrijfsleven, in de verwerking 
en de afzet van produkten een factor 
van formaat is in de nationale econo-
mie; het is een bedrijfstak die in de 
kern gezond is, en wel - laten wij het 
vooral niet vergeten - op een relatief 
hoog niveau. Dat moeten wij , ondanks 
alle problemen, in de toekomst 
proberen te behouden. Vandaag zeg ik 
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hierover slechts iets in algemene 
termen na de uiteenzettingen die 
gisteren van de zijde van de Kamer 
over deze problematiek zijn gegeven. 

Ik vraag aandacht voor de factoren 
die de bijzondere positie van agrarisch 
Nederland bepalen: de gemeenschap-
pelijke Europese markt, de mogelijkhe-
den van de internationale handel, ook 
buiten de Europese Gemeenschappen, 
de grote bereidheid tot investeren, die 
bepalend is voor het tijdig inspelen op 
vernieuwingen, hetgeen mede 
bepalend is voor onze kostprijs en 
hiermee voor onze concurrentiekracht 
en de aandacht voor de kwaliteit van 
het produkt. Bij alle problemen 
moeten wij zoeken naar oplossingen 
die aan deze positie geen afbreuk 
doen, maar deze zo mogelijk verster-
ken. Dit is ook het uitgangspunt van 
mijn beleid. 

Hierbij vraagt een aantal zaken onze 
verhoogde aandacht, zoals de wijze 
waarop wij het vrije handelsverkeer 
binnen en buiten de gemeenschappen 
in stand kunnen houden en, als het 
enigszins kan, nog bevorderen. 
Hoever strekken de technologische 
ontwikkelingen die in het verschiet 
liggen op het vlak van de biotechnolo-
gie en de genetica, zoals de heer Van 
der Linden terecht heeft opgemerkt? 
Zullen deze opnieuw zeer grote 
betekenis hebben voor de verdere 
ontwikkeling van land- en tuinbouw? 
In ieder geval zal het landbouwkundige 
onderzoek hierop zeer alert moeten 
inspelen. 

Verder moet er aandacht zijn voor 
de instandhouding van onze natuurlij-
ke hulpbronnen. Vruchtbare grond, 
schoon water en schone lucht vormen 
immers de basisvoorwaarden voor 
het in stand houden van de Nederland-
se land- en tuinbouw. 

Ik behoor zeker niet tot degenen die 
denken dat er kwalitatief een einde is 
gekomen aan de groei van de afzet-
mogelijkheden voor Nederland. Wij 
moeten er echter rekening mee 
houden dat de technologische 
ontwikkelingen op wereldschaal de 
produktiemogelijkheden drastisch 
zullen doen toenemen. Hiervan 
uitgaande, moet naast de zorg voor 
onze kostprijs vooral de kwaliteit van 
onze produkten in de concurrentieslag 
een wapen bij uitstek blijven. 

Vertaal ik dit naar concrete proble-
men van vandaag, dan zal voor de 
superheffing het beleid erop gericht 
moeten zijn, via herstel van het 
marktevenwicht te voorkomen dat wij 
op lange termijn wegzinken in een 
dieper moeras van regels. Wij zullen 

onze inspanningen erop moeten 
richten dat, zolang de superheffing 
geldt, er ruimte aanwezig blijft voor 
vernieuwingsinvesteringen en 
structurele ontwikkelingen. Dan zullen 
wij het in stand houden van bodem-
vruchtbaarheid, goede waterkwaliteit 
en schone lucht tot inzet van ons 
landbouwbeleid moeten maken. De 
interim-wet beperking straks ook de 
Wet bodembescherming en de Mest-
stoffenwet vormen hiervoor een harde 
noodzaak, ook in het belang van de 
landbouw zelf. Ten slotte moeten wij 
zeer alert inspelen op nieuwe technolo-
gische mogelijkheden. 

Dit is een aantal actuele voorbeelden 
waarmee ik wil aanduiden tegen 
welke achtergrond ik de beleidsontwik-
keling zie. Een uitzonderlijk grote 
complicatie wordt hierbij gevormd 
door grenzen die de mogelijkheden 
van ons produktiepotentieel op dit 
moment bepalen. Wij zullen immers 
ook de komende decennia onontkoom-
baar voor grote vernieuwingen staan, 
bij voorbeeld via technologie en 
informatica, die een zelfde produktie 
met steeds minder arbeid mogelijk 
maken. Aan deze ontwikkeling zullen 
wij ons wegens onze concurrentiepo-
sitie niet kunnen onttrekken. Ik meen 
dat dit, gegeven onze algemene 
economische problematiek, waaronder 
de grote werkeloosheid, een van de 
grootste opgaven is waarvoor wij in de 
komende jaren zijn gesteld. 

De onder deze omstandigheden 
eerder groeiende dan afnemende 
arbeidsreserve binnen de landbouw-
sector moet ten dele binnen de 
landbouw zelf worden opgelost. 
Hierbij moet onder andere een rol 
voor de boeren in het beheer van 
natuurterreinen gestalte krijgen. Ook 
het verschijnsel nevenbedrijven 
vraagt onder deze omstandigheden 
een andere waardering dan in een 
situatie van volledige werkgelegen-
heid. Met deze achtergrond zal ik 
voldoen aan een vraag van de heer 
Van der Linden naar een geactualiseer-
de notitie - vroeger zijn er ook notities 
uitgebracht - over de positie van de 
nevenbedrijven in Nederland. 

Diverse sprekers hebben gisteren 
uitdrukkelijk gevraagd naar een 
nadere uiteenzetting over de opvattin-
gen die ik huldig over de landbouw in 
zijn algemeenheid en over de Neder-
landse agrarische sector in het 
bijzonder. Ik hecht eraan, vandaag op 
deze wijze uiting te geven van mijn 
opvattingen die in overwegende mate 
mijn beleid ter zake bepalen. Veel, 
maar zeker niet gelijkluidend is 
gesproken over de geïntegreerde 

landbouw en het recente rapport 
hierover van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid. 

Mevrouw Ubels, de heren Tazelaar, 
Tommei en Lankhorst kunnen zich 
met de hoofdlijnen van het betreffende 
rapport wel verenigen. De heer Van 
der Linden gaf daarentegen aan, dat 
de weg die erin wordt aangegeven 
zijns inziens niet zonder meer begaan-
baar is. Stellig is, na de discussie van 
gisteren, de verleiding groot om nu 
diepgaand op die rapporten in te 
gaan. Ik wil mij in dit stadium beperken 
tot één discussiepunt. Gisteren was 
heel nadrukkelijk de vraag aan de 
orde of de geïntegreerde landbouw, 
zoals deze in de rapporten wordt 
uitgewerkt, wordt geplaatst in de 
Europese context of niet. 

Welnu, in het rapport wordt uitge-
gaan van een voortzetting van de 
EG en het EG-markt- en 
prijsbeleid. Ik verwijs naar bladzijde 
73. Voorts wordt als uitgangspunt 
genomen, dat Nederland deel uitmaakt 
van de Europese Gemeenschappen, 
zie bladzijde 100. Ik ben dan ook van 
mening, dat de vraag anders gesteld 
moet worden, namelijk in hoeverre 
beantwoorden de voorstellen aan de 
economische realiteit in Europa, met 
daarbij de vraag in hoeverre de in het 
rapport gestelde problemen in relatie 
tot landbouw, natuur en milieu - bij 
voorbeeld het mestoverschot -
typisch Nederlandse problemen zijn 
en in hoeverre het Europese proble-
men zijn. 

In het verlengde hiervan ligt de 
vraag, in hoeverre de voorstellen 
realiteitswaarde hebben in relatie tot 
de feitelijke handelsstromen in de 
wereld, dus internationaal. Let wel, 
dames en heren, ik beperk mij 
vandaag slechts tot het formuleren 
van nadere vragen en ik trek nog geen 
inhoudelijke conclusies, hetgeen ook 
bij voorbeeld door de heer Tazelaar 
nog niet gevraagd werd. 

De Voorzitter: De minister zei even 
iets wat hij niet bedoelde. 

Minister Braks: Bij nader inzien niet, 
dat moet ik toegeven. Het was 
overigens goed bedoeld. Maar ik kijk 
wel eens wat hoger dan alleen naar 
de bankjes. Ik heb nog steeds de 
neiging een breed publiek toe te 
spreken en - dat zie ik nu - in dit 
geval was mijn uitspraak terecht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
zojuist al gezegd, dat onze landbouw 
van vandaag geconfronteerd wordt 
met grote problemen die terecht onze 
aandacht opeisen. Van onze creativiteit 
zal veel worden gevergd om deze het 
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hoofd te kunnen bieden. Tegen deze 
achtergrond, zal ik serieus aandacht 
besteden aan de studies van de 
geïntegreerde landbouw. 

De heer Tazelaar (PvdA): Het is 
natuurlijk prettig dat de minister hier 
serieus aandacht aan wil besteden, 
maar wij hebben voornamelijk 
gevraagd naar de procedurele weg. Ik 
wil ook aansluiten bij hetgeen de heer 
Luteijn gisteren zei bij de viering van 
het 100-jarig bestaan van het KNLC. 
Hij vroeg om een staatscommissie. Ik 
heb gezegd, dat het mij niet om de 
naam gaat, maar om de procedure die 
voor ogen staat. 

Minister Braks: Ik meende, hierop in 
de schriftelijke procedure een ant-
woord te hebben gegeven. Ik heb 
daarbij instemmend gereageerd op de 
suggestie van de heer Tazelaar over 
een wat bredere werkgroep. Het 
aantal vragen is zo groot geweest, dat 
ik op dit moment de verleiding 
weersta, ze even naar voren te halen. 
Wij zullen in ieder geval ook voor dit 
punt een adequate procedure 
volgen, teneinde een zo breed 
mogelijkeoverlegstructuurte bevorde-
ren. Ik wil bij voorbaat zeggen, dat dit 
geen staatscommissie zal zijn zoals 
gisteren door de jubilerende voorzitter 
van het KNLC werd bedoeld. 

De heer Willems (PSP): De minister 
maakte toch een inhoudelijke opmer-
king over het rapport. Het viel mij op 
dat hij het mestoverschot noemde als 
een mogelijk Europees probleem en 
dat hij het daarom in dat licht bezien 
verder zou bestuderen. Ik meen juist, 
dat het mestoverschot een typisch 
lokaal probleem is, evenals de 
milieuproblematiek die daaruit 
voortvloeit. Uiteraard speelt dit in de 
gehele EEG, maar ik vond het een 
slecht voorbeeld om in Europees 
verband te trekken. 

Minister Braks: Ik heb het slechts als 
voorbeeld gebruikt ter adstructie van 
de vraag die ik stelde met betrekking 
tot de algemene problematiek die in 
dit rapport is vermeld. 

De heer Willems (PSP): Daarom vond 
ik het nu juist zo'n slecht voorbeeld. 

Minister Braks: Ik vond het juist een 
goed voorbeeld, om u en anderen in 
de gelegenheid te stellen, een conclu-
sie te trekken die in belangrijke mate 
parallel loopt aan de mijne, namelijk 
dat het vooralsnog in belangrijke 
mate een Nederlands probleem is. 
Dat wilde u graag horen en dat kan ik 
bevestigen. Ik heb hierbij niet per 

ongeluk het woord 'vooralsnog' 
gebruikt. 

Naast de algemene aspecten van 
het landbouwbeleid is er veel aandacht 
aan het onderdeel betreffende het 
markt- en prijsbeleid van het Europese 
landbouwbeleid besteed. Dat is 
terecht, want er is inderdaad veel in 
beweging. Naast een verminderde 
ruimte voor groei van de uitgaven, is 
de belangrijkste verandering dat de 
Gemeenschap voor meer en meer 
produkten netto-exporteur is gewor-
den. Voor zuivelprodukten was de 
Gemeenschap al langer de belangrijk-
ste exporteur ter wereld. Het is wat! 
Voor bij voorbeeld rundvlees en 
granen was zij tot nog niet zo lang 
geleden een duidelijke netto-impor-
teur. 

Op dit moment is de EG de grootste 
rundvleesexporteur en voor granen 
zijn wij qua exportvolume inmiddels 
vergelijkbaar met traditionele expor-
teurs als Canada, Argentinië en 
Australië. Deze veranderde omstandig-
heden hebben natuurlijk belangrijke 
consequenties. In het verleden kon bij 
het Brusselse prijsbeleid de inkomens-
doelstelling, namelijk een redelijk 
inkomen ook voor de producenten, 
een zeer zelfstandige rol spelen. 

Nu wij echter bij de afzet in toene-
mende mate afhankelijk worden van 
de wereldmarkt, kan dat niet 
meer in dezelfde mate het geval zijn, 
noch uit budgettaire, noch uit handels-
politieke overwegingen. Dit wil 
echter nog geenszins zeggen, dat de 
inkomensdoelstelling over boord 
wordt gezet. Als wij dat hadden 
gedaan in de afgelopen jaren, dan 
zouden vrijwel alle prijzen, toen al, 
drastisch verlaagd zijn. Neen, het gaat 
hier meer om accentverschuivingen in 
die zin dat de prijzen in de toekomst 
beter bij de marktsituatie moeten 
aansluiten. 

Ook in de zuivelsector zal het 
prijsbeleid bij het hanteren van de 
superheffing marktgericht moeten 
zijn, om de eenvoudige reden dat wij 
anders bij het weer vrij worden van 
de produktie een ware explosie van 
melkproduktie kunnen verwachten. 
Wat dit betreft, ben ik het dus meer 
eens met de heer Van der Linden en 
verschil ik nogal wat van mening met 
de opvattingen van de heren Blauw 
en Tazelaar. 

De door de heren Blauw en Waalkens 
ingediende motie om bij de komende 
prijsonderhandelingen minstens de 
zogenaamde objectieve methode als 
uitgangspunt te nemen, ook voor 
andere produkten dan voor melk, 
ontraad ik de Kamer dan ook met 
klem. 

De heer Tazelaar wenst eveneens 
een ruimhartig prijsbeleid. Dat kwam 
tot uitdrukking toen hij sprak over de 
zuivelsector. Hij wil daarvoor echter 
budgettaire ruimte scheppen door 
een nog verdere verlaging van de 
quota. Ik heb daarvan uitdrukkelijk 
kennis genomen. Desalniettemin ben 
ik daartegen gekant. De tot nu toe 
afgesproken verlaging van de produk-
tie gaat mijns inziens al zeer ver. Een 
praktische toepassing levert voor de 
individuele bedrijven al grote moeilijk-
heden op. Bij een nog verdere 
verlaging zal dit nog erger worden. 

De heer P. M. Blauw (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De minister stelt dat er 
nogal wat licht schijnt tussen de 
gedachte die de heer Tazelaar en ik 
tijdens de eerste termijn naar voren 
hebben gebracht ten opzichte van de 
inbreng van de heer Van der Linden. 
Mijns inziens dreigt er over de motie 
een misverstand te ontstaan. Wat 
beogen wij? Wij vinden het te vroeg 
om nu al de kaarten op tafel te 
leggen. Wij vinden het onverstandig, 
omdat daarmee de eigen onderhande-
lingsruimte dusdanig beperkt wordt. 
Wanneer men van het uitgangspunt 
zou uitgaan, dan zou alleen inleveren 
overblijven. Ik heb het stenogram 
gelezen. 

Wij vragen om als uitgangspunt van 
de onderhandeling te nemen: hoger 
dan de nul-variant. Dit wordt ook 
ondersteund door de heer Van der 
Linden. Graag ontvang ik van de 
minister een toelichting op een en 
ander. Ik zie de heer Tazelaar knikken. 
Ik heb echter het stenogram voor mij. 
Op blz. 41 zegt de heer Van der 
Linden: 'Onder een terughoudend 
prijsbeleid, versta ik het prijsbeleid 
gericht op de nul-situatie. Een zeer, 
zeer lichte verhoging van de prijzen is 
dan nog wel mogelijk'. Dat is natuurlijk 
een uitgangspunt dat niet juist is. Als 
je een en ander op nul inzet, is er 
niemand die zal zeggen dat hij hoger 
zal uitkomen. Je bent dan slechts 
gedoemd om in te leveren. Voorts is 
een nul-situatie wat anders dan een 
lichte verhoging. Wij beogen met 
onze motie niet dat er iets spectaculairs 
moet gebeuren. Het gaat in eerste 
instantie om de strategie. 

Minister Braks: Dat is ook de reden 
dat ik fel tegen deze motie gekant 
ben, omdat u uw kaarten veel te 
vroeg op tafel legt. Dit belet mij om in 
een open positie in Europa te functio-
neren. De aandrang, ondanks de 
enorme produktie-overschotten die 
nog in de koelhuizen liggen om tot 
een prijsverhoging te komen die zelfs 
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zal uitstijgen boven de objectieve 
methode - deze noemt u als uitgangs-
punt -,is in Europa al groot genoeg. Ik 
acht het geenszins verstandig deze 
motie te aanvaarden. 

Ik acht het juist uit strategische 
overwegingen geboden, ook met het 
oog op het goed functioneren van de 
gemeenschappelijke markt, dat 
agrarisch Nederland niet als eerste 
roept dat onder de huidige omstandig-
heden op basis van de objectieve 
methode voor de kostprijs prijsverho-
gingen nodig zijn. Dat was uitdrukkelijk 
niet de intentie van de heer Van der 
Linden. Daarom heb ik dat licht 
gesignaleerd. 

De heer Van der Linden (CDA): Valt 
het voorstel van de heer Blauw, dat 
gemakkelijk kan neerkomen op een 
prijsverhoging tussen de zes en tien 
procent, te rijmen met een marktge-
richt denken in het zuivelbeleid? 

Minister Braks: Laat ons samen even 
in het verleden gaan. Als calculatieba-
sis heeft altijd de objectieve methode 
gegolden. De politieke besluitvorming 
heeft dat echter nooit gerespecteerd. 
Die is altijd onder de objectieve 
calculatiebasis gebleven. Bij die 
prijsvaststelling hebben wij gezien dat 
het wat de marktgerichtheid betreft 
uit de hand loopt. De intentie van de 
motie-Blauw is dat beleid voort te 
zetten, zeker aangezien de heer Blauw 
tegelijkertijd heeft gesproken over 
garantiedrempels ter hoogte van 
120% van de behoefte van de EEG. 

De heer Tazelaar (PvdA): Het gaat om 
iets wezenlijks, namelijk het inkomens-
beleid voor een belangrijke groep in 
onze maatschappij. De minister zegt 
dat wij over een aantal jaren van het 
quotumsysteem af zijn en dat wij de 
prijs niet zo hoog moeten opschroeven 
dat er een explosie plaatsvindt. Die 
redenering kan ik volgen. Ik heb dat 
gisteren in het interuptiedebat met de 
heer Van der Linden ook al gezegd. 
Zijn wij nu echter allen zo naïef dat te 
geloven? De suikerquota werden in 
1968 ook voor zeven jaar vastgesteld 
en daarna zou het nooit meer voorko-
men. Daar komen wij ook nooit meer 
van af. Wordt het niet eindelijk eens 
tijd dat wij onze koppen uit het zand 
halen en zeggen: dit systeem is er en 
blijft er? Dan doet zich een andere 
situatie voor. 

Minister Braks: De mate waarin men 
geloof kan hebben in de tijdelijkheid 
van zo'n quotaregeling hangt af van 
de begeleidende maatregelen die wij 
afspreken. Ik wil straks het verwijt 

ontlopen dat ik, mede door mijn 
toedoen wat de begeleidende maatre-
gelen betreft, een voor agrarisch 
Nederland en in het bijzonder voor de 
zuivelsector ingrijpend en inderdaad 
structuurbevriezend systeem heb 
bevorderd. 

De heer P. M. Blauw (VVD): Wederom 
signaleer ik een misverstand bij de 
minister. Hij wil mij in de schoenen 
schuiven dat het idee dat ik gisteren 
heb gelanceerd is gebaseerd op 120%. 
Dat was echter niet meer en niet 
minder dan een indicatie, waarmee ik 
beoogde te zeggen dat er buiten 
interne consumptie nog iets anders 
moest komen. Ik heb bewust gezegd 
- ik heb wederom het stenogram -
dat wij geen discussie moesten 
voeren over cijfers, maar over 
hoofdlijnen. Ik wil mij dan ook niet 
laten ophangen aan die cijfers. Ik 
begrijp dan ook niet waarop de 
minister zijn stelling baseert. 

Minister Braks: Die cijfers heb ik in 
ieder geval ergens gezien. Ik wil er 
even van af zijn of ze in de kamer of 
daarbuiten zijn gepresenteerd. 

De heer P. M. Blauw (VVD): Ik heb ze 
hier gepresenteerd als een indicatie, 
maar niet als een vaststaand gegeven. 
Ik heb gezegd dat wij daarover niet 
moeten discussiëren. Het enige wat 
wij ermee beogen te zeggen is dat in 
onze visie de taakstelling van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
iets verder gaat dan enkel de interne 
consumptie, gelet op de golfbewegin-
gen waarover ik het had. 

Minister Braks: Door de intentie van 
uw motie en uw initiërende en 
tendens bepalende opmerkingen is de 
sfeer opgeroepen dat, als de Kamer 
zo'n gedachte via het aanvaarden van 
zo'n motie onderschrijft, de Nederland-
se volksvertegenwoordiging mij wil 
aanmoedigen in Europa min of meer 
voorop te lopen om prijsverhogingen 
aan te moedigen. In het belang van 
agrarisch Nederland leen ik mij daar 
niet voor. Daarom reageer ik nogal 
terughoudend. Ik heb inderdaad in 
een interview voor de radio gezegd 
dat nu een pas op de plaats geboden 
is. Mede door toedoen van Europese 
ambtenaren - dat heeft vaak ook een 
strategische achtergrond - zijn in een 
zeer vroegtijdig stadium calculaties 
bekend geworden die naar mijn 
stellige overtuiging volstrekt buiten 
de realiteit liggen. 

Ik denk dat bepaalde groeperingen 
in de Europese samenleving zich 
zeker daarvan willen bedienen, maar 
ik wil dat niet. Zonder over misverstan-

den te praten, hecht ik eraan mijn 
positie te bepalen. Ik hoop de steun 
van de volksvertegenwoordiging te 
krijgen, opdat ik die lijn niet behoef te 
volgen als wij in het voorjaar daadwer-
kelijk met de nieuwe Europese 
Commissie de strijd aangaan over de 
nieuwe prijzen voor 1985 en 1986. 
Deze strijd zal niet gemakkelijk zijn. 
Met de nieuwe Commissie verandert 
overigens het ambtelijk apparaat nog 
niet, evenmin als de politieke druk. 

Een wat te ruimhartig prijsbeleid 
staat haaks op mijn opvatting, dat de 
superheffing een tijdelijke maatregel 
dient te zijn. Die tijdelijkheid is slechts 
realiseerbaar wanneer de garantie-
prijs, zij het geleidelijk, beter wordt 
afgestemd op de realiteiten van de 
markt. 

De heren Van der Linden en 
Tazelaar hebben gepleit voor een 
Europese opkoopregeling van de 
quota met betrekking tot de zuivelsec-
tor. Op zich zelf is dit een gedachte 
die mij zeer aanspreekt. Wij hebben 
hierover al eerder tijdens een monde-
ling overleg gesproken. Als de 
ministers bij elkaar zijn, hebben er 
nog steeds informele gesprekken 
plaats. 

De realiteit gebiedt mij echter, te 
zeggen dat de kans op zo'n Europese 
opkoopregeling niet zo groot is. De 
individuele lid-staten laten immers 
steeds blijken, dat zij de voorkeur 
geven aan een nationale opkooprege-
ling om op die manier de herverdeling 
van de hun toebedeelde nationale 
quota mogelijk te maken tussen de 
veehouders. Als het tot een Europese 
opkoopregeling komt, gaat het 
natuurlijk over de opkoop van heffing-
vrije melk die niet meer herverdeeld 
wordt. Het gebeurt juist om de totale 
gegarandeerde hoeveelheid wat terug 
te dringen. 

Ik wil nog eens herhalen dat ik de 
superheffing in de zuivelsector als 
tijdelijk zie. Ik ben dan ook een 
tegenstander van uitbreiding van de 
quota tot andere sectoren. Ik heb mij 
wel eens positief uitgelaten over de 
wijnsector. De discussies in Europa 
leveren nu al zulke technische proble-
men op, natuurlijk door de gevarieerd-
heid van het produkt, dat een realisatie 
daarvan vrijwel onmogelijk is. Ik heb 
er daarom moeite mee, als de heer 
Blauw pleit voor de invoering op 
termijn van een systeem van gegaran-
deerde afname en van verhandelbare 
produktierechten. 

Het is op zich zelf vrij normaal dat 
het prijsbeleid rekening houdt met 
veranderde marktomstandigheden. 
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Tenslotte is de landbouw een volwaar-
dige economische activiteit, zoals de 
heer Blauw gisteren ook stelde. 
Daarom moeten voor de landbouw in 
grote lijnen dezelfde ecomomische 
wetten gelden als voor elke andere 
economische activiteit. De belangrijk-
ste daarvan is, dat de marktprijs een 
weerspiegeling geeft van die marktsi-
tuatie. In de intensieve veehouderij en 
in de tuinbouw, laat dat nog maar 
eens gezegd zijn, is dat altijd het geval 
geweest. In die sectoren variëren de 
prijzen per week en soms zelfs per 
dag. Toch zijn deze agrarische 
sectoren niet minder dan de andere. 
Dat alles neemt niet weg, dat de 
overgang naar een meer marktgericht 
prijsbeleid in een aantal gevallen hard 
kan aankomen. Ik denk bij voorbeeld 
aan de situatie die zich nu op de 
tarwemarkt voordoet. 

Het is natuurlijk waar, daar kan men 
niet omheen, dat de gemeenschap 
een groot tarwe-overschot heeft. Een 
prijsdaling van zo'n 10% ten opzichte 
van vorig jaar is echter voor veel 
producenten erg schokkend, zeker 
wanneer tegelijkertijd de oogstonv 
standigheden voor de akkerbouwpro-
dukten zo slecht zijn als dit jaar. Ik zie 
echter voor de graansector - ik zeg dit 
aan het adres van de heer Van der 
Linden - geen ander alternatief dan 
een prijsbeleid dat mede is afgestemd 
op die realiteit van de markt. 

Ik leg er hierbij de nadruk op, dat 
het verschil tussen de EG-prijs en de 
prijs van andere exporterende landen 
inmiddels betrekkelijk klein is gewor-
den. In die situatie wordt het natuurlijk 
veel aantrekkelijker om op de wereld-
markt af te zetten. Het is ook nooit 
onze bedoeling geweest, het instru-
ment van de restituties te verlaten. Ik 
acht dat een van de wezenlijke 
instrumenten van een gemeenschap-
pelijk markt- en prijsbeleid, juist om 
contact te kunnen blijven houden met 
de ontwikkelingen op de wereldmarkt. 

Ik acht het in een situatie dat de 
prijzen elkaar zo dicht naderen, dat er 
geen exportrestituties meer nodig 
zijn, natuurlijk alleszins gerechtvaar-
digd om export naar de wereldmarkt 
te bevorderen. Het probleem is al wat 
de tarwemarkt betreft, dat er op dit 
moment internationale afspraken 
bestaan met betrekking tot het 
bevoorraden van de wereldmarkt. 
Daarover moet in ieder geval overeen-
stemming bestaan, voordat je tot een 
dergelijke actie overgaat. De heer Van 
der Linden onderschreef in grote 
lijnen de filosofie die ik vandaag naar 
voren breng. Hij vroeg echter aandacht 
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voor alternatieve produkties, zoals 
eiwitgewassen en hout. 

Ik ben met hem van mening, dat 
een actief beleid in deze richting 
inderdaad gewenst is. Ook miste hij 
de, wat ik maar noem, sociale compo-
nent. Ik voel mij daardoor aangespro-
ken. Dit is inderdaad een moeilijk 
punt. Ik kan niet ontkennen, dat een 
meer marktgericht beleid bij bepaalde 
bedrijven, zeker in bepaalde regio's, 
tot bijzondere inkomensprobiemen 
kan leiden. Deze dienen echter langs 
andere weg dan via het markt- en 
prijsbeleid te worden aangepakt. 

In het verleden is het markt- en 
prijsbeleid daar te vaak voor gebruikt, 
waardoor wij op een relatief hoog 
prijsniveau terecht zijn gekomen. In 
Europees verband bestaan echter 
reeds mogelijkheden tot aanvullende 
inkomenssteun, namelijk binnen het 
stelsel ter zake van de zogenaamde 
berg- en probleemgebieden. Die 
probleemgebieden doen zich voor in 
veel ruimere regio's dan velen 
denken. Grote delen van Engeland, 
Schotland, en Ierland vallen daar bij 
voorbeeld. Ook enkele kleinere 
gebieden in Nederland vallen eronder. 

Eventuele inkomensprobiemen 
zullen zich, bij een marktgericht 
beleid, niet beperken tot die gebieden. 
Daarom zullen wij ons in de toekomst 
moeten bezinnen op de vraag, hoe en 
in welke mate wij hieraan het hoofd 
moeten bieden. Het gevaar is anders 
inderdaad aanwezig, dat men overgaat 
tot het nemen van maatregelen die 
inderdaad te vatten zijn onder de term 
'renationalisatie'. 

De recente Duitse maatregelen 
vormen hier zonder meer een zeer 
gevaarlijk precedent. Ik ben het wat 
dat betreft geheel eens met de heren 
Blauw, Van der Linden en Tazelaar. 
Dat is ook de reden waarom ik zeg, 
dat wij ons erop moeten bezinnen 
om, binnen communautaire criteria, 
aan die inkomenscomponent wat te 
doen, zonder dat het Europese markt-
en prijsbeleid in wezen wordt aange-
tast. Als wi j een en ander op een 
verstandige wijze kunnen invullen, 
denk ik dat het hanteren van het 
markt- en prijsbeleid aanzienlijk zou 
kunnen worden vergemakkelijkt, 

De heer P. M. Blauw (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Binnen welk tijdsbestek 
wil de minister dit 'begeleidend' 
beleid ingevuld zien? 

Minister Braks: De onderhandelingen 
beginnen in het voorjaar. Ik leg mijn 
kaarten inderdaad niet graag vroeg op 
tafel. 
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De heer P. M. Blauw (VVD): Het gaat 
namelijk niet om het prijsbeleid, maar 
om de sociale component waarover 
de minister sprak. Via een andere weg 
moet die namelijk worden opgevan-
gen. Ik ondersteun de uitspraak van 
de minister ter zake van harte. Ik zit 
enkel met het tijdsschema. Wanneer 
ik die toepas op de praktijk van 
alledag, wil ik graag weten hoe ik een 
en ander met betrekking tot de 
graanproduktie moet bekijken. 

Minister Braks: U heeft zo'n haast! Ik 
bepleit een meer marktgericht 
prijsbeleid. Het volgend jaar gaan wij 
daarover voor het eerst onderhande-
len. Dat is ook de reden van mijn 
terughoudendheid nu. Ik wil een en 
ander zo goed mogelijk realiseren. 
Pas als wij in Europa, alles afwegend 
en met inachtneming van alle regio-
nale en nationaalpolitieke componen-
ten, een prijsovereenkomst realiseren 
die voldoet aan de marktconformiteit, 
doet zich het probleem ter zake voor. 
Ik wil nu niet een instrument wegge-
ven, met het risico dat ik straks niet 
realiseer wat ik wil realiseren, namelijk 
meer marktconformiteit. Ik denk, dat 
het zich bezinnen op de inkomensge-
volge voor bredere gebieden ter zake 
van marktconforme prijspolitiek dan 
alleen maar de regio's die vallen 
onder de berg- en probleemgebieden, 
parallel loopt met de prijsvaststelling, 
omdat een en ander met elkaar te 
maken heeft. 

De heer P. M. Blauw (VVD): Binnen de 
landbouwbegroting! 

Minister Braks: Ik heb u gewezen - u 
deed het zelf trouwens ook - op de 
gevaren van de renationalisatie. U 
weet dat de Duitse maatregel nationaal 
wordt betaald. Erg belangrijk vind ik 
de communautaire criteria. Wij 
hebben een gemeenschappelijke 
noemer, als men ooit tot een dergelijke 
conclusie zou willen komen. 

Ik heb niet meer beoogd te zeggen 
dan dat er een noodzakelijke bezinning 
moet plaatsvinden op die situatie in 
het licht van mijn opstelling van meer 
marktconformiteit bij de prijsvaststel-
ling. Anderzijds mogen wij niet 
vergeten dat bij meer marktgericht 
beleid juist de Nederlandse agrarische 
sector geen slechte papieren heeft. 
Die is immers in het algemeen op zijn 
best wanneer er sprake is van een 
echte confrontatie met de markt. 
Immers, bij een marktgericht beleid 
zal in het algemeen de produktie de 
beste kansen hebben in gebieden die 
daartoe het meest geëigend zijn en 
onder de produktie-omstandigheden 
die daartoe het meest geëigend zijn. 
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Ik zeg dat ook aan het adres van de 
heer Wagenaar. Hij vroeg daarnaar 
onder meer wat betreft het specialisa-
tiebeginsel in de EG. Onder die 
omstandigheden komt die het best tot 
zijn recht. Daarbij komt nog dat de 
inflatie en daarmee de kostenontwik-
keling juist in een land als Nederland 
op dit moment erg gunstig is. Ik heb 
heel uitdrukkelijk willen verwijzen 
naar bij voorbeeld de effecten van de 
rentedaling. Het gaat daarbij om 
honderden miljoenen, alleen al in de 
agrarische sector. Dat is een factor 
van betekenis voor de kostprijsontwik-
keling. 

De heer Blauw heeft gevraagd of er 
in het kader van de toetreding van 
Spanje en Portugal niet het gevaar 
bestaat dat het landbouwdossier 
onder tijdsdruk minder zorgvuldig 
wordt afgedaan. Ik onderken dat 
gevaar zeer wel, wanneer onderhande-
lingen in een finaal stadium geraken 
en sterk onder politieke druk kunnen 
komen te staan. Ik heb gisteravond 
mijn Spaanse collega, hier op dit 
moment op bezoek, dit gevaar - naar 
beide kanten toe - nog eens nadrukkelijk 
onder de aandacht gebracht. De Raad 
van landbouwministers heeft ook 
altijd willen voorkomen dat het 
landbouwdossier sluitstuk van de 
onderhandelingen wordt. 

De loop van de onderhandelingen 
heeft dat echter niet kunnen verhinde-
ren door de tegengestelde opvattingen 
binnen de Gemeenschap. De Raad 
streeft ernaar om bij de afronding van 
deze onderhandelingen de zorgvuldig-
heid volledig in acht te nemen. 
Aanstaande maandag zullen de 
onderhandelingen in Brussel daarover 
worden voortgezet. Ik kan daarop 
natuurlijk moeilijk vooruitlopen, maar 
hetgeen de heer Blauw signaleert is 
iets dat mij de laatste tijd zeer zeker 
en zeer uitdrukkelijk heeft beziggehou-
den. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
het probleem met betrekking tot de 
MCB-compensatie. De heren Van der 
Linden, Tazelaar en Waalkens hebben 
vragen gesteld over de aanwending 
van die compensatie voor 1985. De 
heer Van der Linden heeft in een 
motie zelfs voorgesteld het bedrag 
van f60 min. voor 1985 niet uit te 
keren op basis van de standaard-
bedrijfseenheden zoals ik heb voorge-
steld, maar dat bedrag te gebruiken 
voor structuurversterkende maatrege-
len. 

Alhoewel ik van mening ben dat het 
onjuist is de f 60 min. voor 1985 niet 
te besteden voor toeslagen als 

gevolg van de prijsverlagingen die 
zijn ontstaan door de afschaffing van 
de positieve MCB's, wil ik het alterna-
tief dat de heer Van der Linden in zijn 
motie aandraagt, niet bij voorbaat 
afwijzen. Ik wijs de Kamer er wel op 
dat bij een alternatieve besteding 
geen geld beschikbaar zal worden 
gesteld door de Europese Commissie. 
Dat betekent dat er dan geen f120 
min. beschikbaar is maar f 100 min. 
voor de jaren 1985, 1986 en 1987. 

De heer Van der Linden (CDA): Ik vind 
het voorbarig van de minister om nu 
reeds die conclusie te trekken. De 
minister heeft aanvankelijk namelijk 
de opkoopregeling inzake de melk 
willen financieren uit deze compensa-
tie en zag blijkbaar wel mogelijkheden 
om dat via Brussel geregeld te 
krijgen. 

Minister Braks: U kent Brussel goed 
genoeg; wanneer er mogelijkheden 
zijn voor een nationale opkoopregeling 
die nationaal 100% gefinancierd moet 
worden, behoeft er geen enkele illusie 
over te bestaan dat bij aanwending 
van middelen die bestemd waren 
voor een prijscompensatie voor een 
nationale maatregel die volstrekt 
parallel loopt met maatregelen in 
andere landen en die op nationale 
basis gefinancierd zijn, er sprake zou 
zijn van een partieel communautaire 
financiering. Wij hebben hierover 
voldoende informatie opgevraagd, 
met name naar aanleiding van ons 
aanvankelijke voornemen de opkoop-
regeling hiervan te laten financieren. 
Ik laat u daarover geen illusie. 

De heer Van der Linden (CDA): Ik 
vraag de minister toch, een inspan-
ningsverplichting aan te gaan. 
Tegelijkertijd vraag ik hem wat nu 
netto voor de land- en tuinbouw het 
meest oplevert. Is dat het voorstel dat 
ik op tafel heb gelegd of het gemengde 
voorstel van de minister: f60 min. 
volgens mijn methode en f60 min. 
volgens de SBE-methode waarbij een 
vrij substantieel deel terugvloeit naar 
het Ministerie van Financiën? Wat is 
dus netto voor de land- en tuinbouw 
het optimale voorstel? 

Minister Braks: Ik kan er geen concreet 
antwoord op geven omdat ik de 
inkomensontwikkeling in de jaren 
waarvoor deze gelden bestemd zijn 
niet ken. De geachte afgevaardigde 
weet dat de spreiding van de inko-
mens, ook fiscaal, in de agrarische 
sector zeer groot is. Wij zouden een 
zeer ingewikkelde berekening moeten 
maken om na te gaan hoe de belasting 
van dit aanvullende inkomen zou 
uitvallen. 

Ik durf wel de voorspelling aan dat 
wat betreft de bestemming voor de 
agrarische sector in zijn totaliteit bij 
het uitvoeren van het voorstel van de 
heer Van der Linden meer voor die 
sector overblijft dan bij de besteding, 
inclusief de korting van de Europese 
bijdrage, die in de Bondsrepubliek 
plaatsvindt en die bij ons had kunnen 
plaatsvinden en wat mij betreft ook 
zal plaatsvinden. Hoewel ik mij tegen 
de besluitvorming in Brussel hpk> 
verzet, wil ik de parallelliteit en 
analogie met die besluitvorming 
handhaven. Daarom blijf ik mij verzetten 
tegen de gedachte in de motie. Wordt 
zij echter aanvaard, dan ben ik bereid 
de alternatieve besteding van de 
gelden in het Kabinet opnieuw ter 
sprake te brengen en, na overleg met 
het bedrijfsleven, in samenwerking 
met de Kamer de wijze van besteding 
vast te stellen. 

De heer Waalkens (VVD): Als datgene 
wat de heer Van der Linden heeft 
voorgesteld inderdaad veel geld gaat 
kosten, verzoek ik de minister de 
gedachte die ik in eerste termijn heb 
ontvouwd nog eens te overwegen en 
er in tweede termijn op terug te 
komen. Ik heb namelijk voorgesteld 
de helft van de f 60 min. additioneel 
uit te keren. Dat scheelt de helft van 
wat Brussel bijpast, namelijk f 10 min. 
Wij spreken over drie jaar. Wellicht 
kan de minister bezien of in 1986 die 
f 10 min. niet kan worden bijgevoegd. 
Dan zijn wij weer rond en hebben wij 
bereikt wat wij met elkaar willen. 

Minister Braks: Ik sluit een gebruik 
voor het een èn voor het ander 
niet bij voorbaat uit. Ik zal heel uitdruk-
kelijk kennis nemen van de wens van 
de Kamer in dezen. Wij overleggen 
voortdurend. Wij moeten overigens 
van Brussel nog toestemming krijgen, 
omdat de machtiging tot de SBE-com-
pensatie vastgelegd is in de verordening 
die de MCB-afbraken heeft geregeld. 
Hebben wij die toestemming, dan 
kunnen wij de zaken nader met elkaar 
bespreken. 

De heer Van der Linden (CDA): Maar 
de minister heeft toch zelf voorgesteld 
om de tweede f60 min, dat wil zeggen 
f40 min. + f20 min, te besteden zoals 
ik zelf in mijn motie heb vastgelegd. 

Minister Braks: Daarover heb ik nog 
geen uitspraak gedaan. Ik heb alleen 
over de f60 min. een uitspraak 
gedaan en mij op geen enkele manier 
uitgelaten over de besteding van f40 
min en f20 min. 

De heer Van der Linden (CDA): Zou 
een kleine melkveehouder meer 
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gebaat zijn bij een paar honderd 
gulden netto in de hand of bij de 
toestemming extra melk te produce-
ren? 

Minister Braks: Dat ligt aan zijn 
toekomstperspectief. Wil hij melkvee-
houder blijven, dan zou hij wel eens 
meer gebaat kunnen zijn bij het recht 
te melken dan bij het ontvangen van 
een paar honderd gulden. Dat ligt 
individueel echter verschillend. 

De gedachte neergelegd in de 
motie-Van der Linden acht ik in ieder 
geval beter uitvoerbaar en ook 
realistischer dan het idee van de heer 
Tazelaar om een zekere degressiviteit 
van de uitkering toe te passen bij een 
stijgend aantal SBE's. Consequent 
redenerend vanuit de oogmerken van 
de MCB-compensatie is het onjuist om 
deze degressief naar stijgende 
omvang van de bedrijven toe te 
passen. Indien wij dit om inkomenspo-
litieke redenen toch zouden doen, 
moeten wij ons wel realiseren, dat wij 
afbreuk doen aan het feit dat per 
sector het effect van de MCB-afbraak 
per eenheid produkt nu eenmaal 
gelijk is. Daaraan is het gekoppeld. De 
bedrijfsomvang doet hieraan toe noch 
af. Ik onderken echter het probleem 
van de ongelijke verdeling. Ik zou niet 
graag verantwoording afleggen voor 
veel verder gaande compensatiemaat-
regelen, zoals die wat dit betreft in 
sommige andere lid-staten worden 
toegepast. 

Dan kom ik meer concreet bij de 
superheffing. Omtrent de invoering 
van de superheffing en de gevolgen 
daarvan bevestig ik nog eens, dat ik 
de Kamer voor het kerstreces een 
notitie zal doen toekomen. Met de 
afhandeling van de verzoekschriften 
wordt momenteel aanzienlijke 
voortgang gemaakt maar ik herhaal 
nog eens, dat het om een niet geringe 
operatie gaat, die ook ambtelijk een 
geweldige krachtsinspanning heeft 
gevraagd, niet alleen in Nederland 
maar ook in de andere EEG-landen en 
bij degenen die met ons het medebe-
wind uitoefenen. Kwantitatief ging het 
om de behandeling van niet minder 
dan 30.000 verzoekschriften. Er zijn op 
dit moment van ons departement 
vrijwel permanent zo'n 250 mensen 
mee bezig. 

Dat is ook de reden waarom ik nog 
niet met absolute zekerheid kan 
zeggen dat vóór 1 december alle 
verzoekschriften zullen zijn afgehan-
deld, maar wel tennaaste bij. De 
termijn voor indiening loopt immers 
voor een aantal artikelen nog tot 15 

november. Ook op grond van artikel 
19 komen nog steeds nieuwe verzoe-
ken binnen. 

Op de vraag van de heer Blauw 
naar de termijn waarbinnen het 
College van Beroep voor het Bedrijfsle-
ven de procedures met betrekking tot 
de superheffing kan afhandelen, moet 
ik mededelen dat ik hierover weinig 
inzicht heb. Een normale termijn voor 
het college is zes maanden. Gezien het 
grote aantal procedures waarmee men 
hier te maken heeft, zal deze termijn 
wel overschreden worden. 

Hij vraagt voorts of dit kan leiden 
tot uitstel van het betalen van de 
heffing. De EG-verordeningen bieden 
geen mogelijkheid uitstel te geven in 
geval van een dergelijke beroepspro-
cedure. Ik wijs de heer Blauw erop dat 
ook in Nederland in de fiscale praktijk 
uitstel van betaling geven niet 
gebruikelijk is. Anders zou dit een 
regelrechte uitnodiging zijn om maar 
beroep aan te tekenen. Zo zou men 
voor een tijdje aan de betaling kunnen 
ontkomen. 

De heer P. M. Blauw (VVD): Dat is nu 
precies de kwestie. Moet je deze zaak 
beschouwen in de sfeer van het 
belastingrecht of in een andere sfeer? 
Wij staan voor de volgende vraag. In 
Nederland respecteren wij terecht de 
rechtsstaat en de rechtsgang. Mag je, 
lopende die rechtsgang, die last 
opleggen, zonder dat er sprake is van 
een uitspraak? Ik neem aan dat de 
minister geadviseerd is door zijn 
juristen. Over het antwoord heb ik 
nog wel twijfels. 

Minister Braks: Ik was ook zeer 
benieuwd naar het antwoord van de 
juristen, maar ze hebben mij er wel 
van overtuigd dat het honoreren van 
uitstel van betaling bij een finale 
beroepsprocedure passend in onze 
rechtspraak - niet alleen in de fiscale 
sfeer is dat zo, maar ook bij het 
College van Beroep voor het Bedrijfs-
leven is dat een heel normale situatie -
niet leidt tot uitstel van de betalings-
verplichting. Dat heeft niet te maken 
met de parallelliteit met de fiscale 
gang van zaken, maar formeel is de 
superheffing geformuleerd als ware 
het een belasting. Misschien zouden 
wij dus zelfs het recht hebben dat te 
doen. 

Ik wijs er nogmaals op dat het grote 
aantal aanvragen vertragend kan 
werken op de procedure. Dat heeft 
men onderling dus mede in de hand. 

De heer Van Rossum pleit ervoor de 
problemen, die jonge boeren ondervin 
den bij bedrijfsovername, niet uit het 
oog te verliezen. Daar waar de 

bedrijfsovername parallel loopt met 
een bedrijfsuitbreiding zijn er al 
voorzieningen getroffen. Die vallen 
namelijk normaal onder de investe-
ringsregelingen. Het probleem 
presenteert zich wel in de toekomst, 
want de bedrijfsovername blijft 
natuurlijk doorgaan, dat hoop ik en 
dat wil ik ook bevorderen. Het is 
mogelijk dat een bedrijf te klein is om 
perspectief te bieden. Het beleid 
daarvoor moet nog ontwikkeld 
worden. Ik wil dat doen in het kader 
van de ruimte die wij krijgen via de 
opkoopregeling. Ik hoopten minste 
dat daarvoor ruimte overblijft. Ik zeg 
bij voorbaat toe dat bij de aanwending 
van die ruimte de bedrijfsovername, 
gepaard gaande met uitbreiding, een 
zekere prioriteit bij mij zal genieten. 

De heer Tazelaar stelt voor de 
solidariteitsheffing te verhogen van 
2,05% tot 3,5%. Dat zou betekenen 
dat het volgend jaar de korting voor 
de melkveehouderijbedrijven ten 
opzichte van 1983 zou oplopen tot 
zo'n 12%. Ik denk toch dat wi j hiermee 
een te grote wissel trekken op de 
solidariteit van de melkveehouders. 
Dit houdt tevens in dat ik op dit 
moment geen ruimte zie voor het 
vrijstellen van bedrijven die minder 
dan 6000 kg per ha produceren, zoals 
de heer Tazelaar ook heeft voorgesteld. 
Daarmee zou circa 1 % van de heffings-
vrije melk gemoeid zijn. 

Mevrouw Ubels vraagt meer ruimte 
te scheppen voor de kleine boeren. In 
het kader van de beschikking is 
geregeld dat kleinere bedrijven, die 
niet of nauwelijks gegroeid zijn, hun 
produktie niet met 8,65% maar met 
5,65% zullen reduceren. Ik wil in dit 
verband ook melding maken van het 
feit dat wij de uitkering aan kleine 
melkveehouders voor de verkoopsei-
zoenen 1984/1985 en 1985/1986 als 
een uitbetaling ineens zullen geven. 
Daarvoor komen in aanmerking de 
melkveehouders met minder dan 
veertig melk- of kalfkoeien. Die 
uitkering is op dit moment in principe 
bepaald op f87 per koe, met een 
plafond van f 1050 per bedrijf. Dit alles 
gebeurt in de veronderstelling, dat 
elke in aanmerking komende melk-
veehouder de uitkering ook daadwer-
kelijk zal aanvragen. Mocht dit laatste 
niet het geval zijn, dan zouden de 
genoemde bedragen nog iets hoger 
kunnen uitvallen. 

De heer Van der Linden vroeg wat 
de eerste ervaring is met de opkoop-
regeling. De opkoopregeling is nog 
maar kort in werking. Het is daarom 
moeilijk, inzicht te geven in de 
belangstelling. Bovendien hebben de 
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melkveehouders enige tijd nodig om 
tot een zo belangrijk besluit te komen. 
Op dit moment zijn er echter al 142 
aanvragen binnengekomen. 

De heren Tazelaar, Van Rossum en 
Wagenaar stelden vragen over de 
relatie tussen de superheffing en met 
name de toeleverende en verwerkende 
industrie. Ik heb aan het LEI gevraagd, 
de landelijke effecten van de superhef-
fing voor de gehele sector, inclusief 
de verwerkende en de toeleverende 
industrie, te onderzoeken. Mijn 
definitieve oordeel over de studie in 
Friesland hangt uiteraard mede af van 
de conclusies van de LEI-studie. Op 
dit moment zet ik nog een vraagteken 
bij het in Friesland berekende effect 
op de werkgelegenheid, namelijk een 
verlies van 1500 arbeidsplaatsen. 

In de eerste plaats is de laatste 
jaren, ondanks een toename van de 
melkproduktie, de werkgelegenheid in 
die sectoren eerder af- dan toegeno-
men. In de tweede plaats heb ik er 
vertrouwen in, dat het bedrijfsleven 
alert zal reageren op de nieuwe 
omstandigheden en zich binnen een 
zekere tijd aan de nieuwe situatie zal 
aanpassen. Ik ben evenwel bereid, in 
overleg met mijn collega's van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
van Economische Zaken na te gaan 
welke bestaande regelingen toepas-
baar zouden zijn op toeleverende en 
verwerkende bedrijven die door 
dergelijke negatieve effecten worden 
getroffen. 

De heer Tommei (D'66): Het gaat 
natuurlijk niet alleen om toeleverende 
en verwerkende bedrijven. De pijn zit 
bij voorbeeld juist ook bij bouwbedrij-
ven en architectenbureaus. 

Minister Braks: Die vat ik onder de 
toeleverende bedrijven. Het is evident 
dat de agrarische sector een geweldige 
uitstraling heeft. Wanneer die sector, 
wat mij betreft tijdelijk, pas op de 
plaats moet maken, heeft dat effect op 
die uitstraling. Men mag van mij 
aannemen dat ik die uitstraling graag 
bevorder, maar ik acht het niet 
verantwoord, dat op dit moment te 
doen. Daarom willen wij de betrokken 
sectoren ook niet uitsluiten van het 
begeleidende instrumentarium, dat in 
de Nederlandse situatie voorhanden 
is, maar zoals men weet niet behoort 
tot de portefeuille van de Minister van 
Landbouw en Visserij. Ik ben dus ook 
niet in staat, direct te reageren. 

De heer Tazelaar (PvdA): Ik ben blij 
met de reactie van de minister op 
mijn vraag over de studie van het 

ETIF en de problematiek in het 
algemeen. Hij verwijst naar bestaande 
regelingen van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en van Economische 
Zaken. Ik neem echter aan dat ook in 
het kader van het regionale beleid van 
Economische Zaken wordt bezien of 
er voor bepaalde streken, zoals 
Friesland en de weidegebieden in 
Zuid-Holland, iets gedaan kan worden. 
De begroting van Economische Zaken 
wordt de volgende week behandeld. 
Wij komen er dan ongetwijfeld op 
terug. 

Minister Braks: Ik heb geen enkel 
instrument bij voorbaat willen 
uitsluiten, maar ook geen enkel 
instrument bij voorbaat willen 
aanduiden. Ik wil ruimte laten voor 
discussie daarover bij de behandeling 
van begrotingen die daarvoor geschik-
ter zijn. 

Het leggen van een relatie tussen 
de Europese landbouwproblematiek 
en de hout- en bosbouwplannen, door 
middel van een Europese opkooprege-
ling als de heer Van der Linden 
voorstelt, acht ik aardig, maar op 
korte termijn niet haalbaar. Een aantal 
lidstaten geeft met betrekking tot een 
opkoopregeling sterk de voorkeur aan 
nationaal beleid. Op zich zelf ben ik 
het wel met hem eens, dat er een 
relatie kan worden gelegd. Hij kan 
ervan overtuigd zijn, dat ik ter zake 
alert zal zijn als binnen het Europese 
structuurbeleid dergelijke maatregelen 
aan de orde kunnen komen. Als wij 
straks maatregelen ter bestrijding van 
de zure regen moeten bespreken, 
zullen wij ook nog wel de gelegenheid 
krijgen erover te spreken. 

Verschillende sprekers hebben 
vragen gesteld over de toepassing 
van de superheffing en de gevolgen 
daarvan voor de grondmobiliteit. De 
heer Blauw heeft gesproken over de 
belemmeringen in het kader van de 
aan- en verkopen van grond die zijn 
belegd door de superheffing. Hij 
vraagt om zo spoedig mogelijke 
initiatieven mijnerzijds die leiden tot 
een verdere versoepeling dan wel een 
beëindiging van de grondgebonden-
heid. 

De heer Van Rossum wees daar al 
op in zijn motie ingediend bij de 
algemene politieke en financiële 
beschouwingen. Hij noemt problemen 
bij de kavelruil, bij bedrijfsovername, 
gepaard gaande met bedrijfsuitbrei-
ding en de verminderde minnelijke 
verkoop bij stadsuitbreiding. 

De heer Van der Linden is van 
mening dat kavelruil met een neutrale 
melkbalans niet uitgesloten dient te 
zijn. Ten slotte heeft de heer Tazelaar 

gewezen op de gevolgen van de 
grondgebondenheid van het quotum in 
het algemeen. In de eerste plaats wijs 
ik erop dat de grondgebondenheid 
van het quotum vastligt in de EEG-ver-
ordening. Slechts binnen de daarin 
neergelegde marges kan ik een eigen 
beleid voeren. Het nemen van 
initiatieven om tot een einde van de 
grondgebondenheid te geraken lijkt 
mij momenteel niet juist. Alles 
afwegende hebben we nog maar 
recentelijk besloten om dit instrument 
te hanteren. Loslaten van enige 
binding tussen quotum en grond zal 
ertoe leiden dat het quotum een 
zelfstandig vermogensobject wordt 
dat vrij verhandelbaar zal zijn. En de 
negatieve aspecten daarvan hebben 
genoegzaam publiciteit gekregen. Ik 
ben daar zeker op dit moment geen 
voorstander van. Een middenweg heb 
ik tot nu toe niet kunnen vinden. 

De heer P. M. Blauw (VVD): Welke 
negatieve publiciteit bedoelt de 
minister? 

Minister Braks: Ik moge u wijzen op 
een boek van de Amerikaanse 
landbouweconoom Cochran, dat altijd 
voorkomt op de litteratuurlijst van al 
degenen diezich met landbouwpolitiek 
bezighouden. Dat boek is volledig aan 
deze kwestie gewijd. Het is al enige 
tijd geleden geschreven, maar de vrije 
verhandelbaarheid van quota is al 
sinds jaar en dag een punt van 
discussie tussen landbouweconomen. 
Het resultaat van die discussie is zo 
evident, dat we er maar naar behoeven 
te verwijzen om alle negatieve 
gevolgen op een rijtje te krijgen. 

De heer P. M. Blauw (VVD): Wat is het 
principiële verschil tussen het vrij 
verhandelbaar zijn van leveringsquota 
in de landbouw en de vervoersve"rgun-
ningsproblemen in het beroepsgoe-
derenvervoer? Dat is toch hetzelfde 
principe? 

Minister Braks: Principieel is er ook 
niet zoveel verschil, maar ook in het 
beroepsgoederenvervoer ken ik de 
nadelige gevolgen. Bij het beantwoor-
den van de vraag, wie wel en wie niet 
over vervoersvergunningen kan 
beschikken, speelt de kapitaalkrachtig-
heid van de betrokkene een doorslag-
gevende rol. Dat is een van de 
argumenten tegen vrije verkoop van 
produktiequota. 

De heer Tazelaar (PvdA): De minister 
zegt dat hij geen alternatief kent voor 
ofwel grondgebondenheid van de 
quota, ofwel verhandelbaarheid 
daarvan. Dat laatste wijst hij af; ik 
ondersteun hem daarin van harte en 

Tweede Kamer 
8 november 1984 

Landbouw en Visserij 
Landbouw-Egalisatiefonds 1343 



Braks 

volledig. Het eerste is ook niet goed, 
ook de minister onderkent de negatie-
ve aspecten. Maar er is natuurlijk een 
derde mogelijkheid: een fonds, een 
algemeen fonds waar de quota in 
terugvloeien, zodat ze opnieuw 
verdeeld kunnen worden door - ik kan 
het bijna niet over de lippen krijgen -
het produktschap, ambtenaren, noem 
maar op. Daar zijn natuurlijk vormen 
voor te vinden. 

Minister Braks: Ik heb ook gezegd dat 
ik nog geen tussenweg heb kunnen 
vinden. Ik weet wel dat u er een 
gevonden hebt, maar die wijs ik ten 
principale af. Een dergelijke gezagheb-
bende invloed van de overheid op de 
vraag, wie er op het terrein van de 
agrarische produktie operationeel 
mag zijn, wens ik niet. 

De heer Van der Linden (CDA): Klopt 
het dat de minister kavelruil met een 
neutrale melkbalans wel mogelijk 
acht? 

Minister Braks: Daar kom ik nog op. 

De heer Van Rossum (SGP): Ik heb 
niet gepleit voor algemene verhandel-
baarheid, ik heb gepleit voor het 
maken van uitzonderingen als er 
sprake is van het doorkruisen van 
ander regeringsbeleid. 

Minister Braks: Ook daar kom ik nog 
op. Ik heb slechts een opsomming 
van de problemen willen geven. 

Ik vat de draad weer op. Binnen de 
mij toebedeelde ruimte wil ik natuurlijk 
een zo groot mogelijke soepelheid 
bewerkstelligen in de gevallen waarin 
zich werkelijk knelpunten voordoen. 
Als het nodig is, ben ik ook bereid om 
overleg te plegen met de Europese 
Commissie, die in belangrijke mate 
bepaalt, hoe de verordening geïnter-
preteerd moet worden. Ik heb dan ook 
goede hoop dat veel van de genoemde 
problemen al zijn opgelost dan wel 
binnen afzienbare tijd opgelost zullen 
worden. Zo is bij voorbeeld via een 
wijziging van de beschikking afgelopen 
maandag in de Staatscourant een 
regeling gepubliceerd waarin de 
mogelijkheden tot kavelruil, vastge-
legd in de Ruilverkavelingswet, 
aanzienlijk zijn versoepeld, uiteraard 
- ik zeg dit tegen de heer Van der 
Linden - met een neutrale melkbalans. 
Wij studeren op dit moment op een 
mogelijkheid om grondruil buiten het 
instrument van de officiële kavelruil 
mogelijk te maken, steeds uitgaande 
van een neutrale melkbalans. 

Ten aanzien van de gerezen proble-
men bij grondoverdracht aan gemeen-
ten - dit betreft eigenlijk de motie-Van 

Rossum - ten behoeve van onder 
andere stadsuitbreiding heb ik 
besloten, in bepaalde gevallen toe te 
staan dat melkveehouders bij verplaat-
sing van hun bedrijf het op hun oude 
bedrijf resterende quotum kunnen 
meenemen. Dit zal mogelijk zijn, 
indien een publiekrechtelijk orgaan 
het bedrijf van de melkveehouder 
verwerft en de desbetreffende 
gronden aan de agrarische bestenv 
ming onttrekt. Ook hierbij wil ik 
namelijk melkneutraliteit uitgangspunt 
laten zijn. Hiermee meen ik in grote 
mate tegemoet te zijn gekomen aan 
de intentie van de motie-Van Rossum 
die handelt over de situatie die kan 
ontstaan indien gronden voor stadsuit-
breiding worden gekocht. 

Overigens zullen wij in de naaste 
toekomst hier en daar weer eens een 
knelpunt tegenkomen. De leden der 
Kamer en de vele bestuurders in het 
land staan er borg voor dat de 
berichten hierover mij snel zullen 
bereiken. Daar waar ik dienovereen-
komstige souplesse kan tonen, zal ik 
dat niet nalaten. Ik ben evenwel blij 
dat de Kamer zo positief reageert op 
mijn uitgangspuntvan een neutrale 
melkbalans. 

Een aantal probleemsituaties is in 
algemene zin aan de orde gesteld. Ik 
noem de biologisch-dynamische 
bedrijven, de kleine bedrijven met 
opvolgers en probleemsituaties in 
relatienotagebieden. Hiervoor heb ik 
beslist oog. Deze gevallen hebben, 
naar het zich laat aanzien, een 
gemeenschappelijke noemer; zij 
moeten in een onderlinge samenhang 
worden bekeken. Dat zal ik doen in de 
toegezegde evaluatienota, die ik aan 
het eind van dit jaar, inclusief beleids-
conclusies, aan de Kamer zal doen 
toekomen. 

De heer Wagenaar vraagt, of ik 
bereid ben om een goede aansluiting 
te bewerkstelligen van de superhef-
fingsmaatregel met het relatienotabe-
leid. Aldus zou het nuttige met het 
aangename kunnen worden verenigd. 
In feite vraagt de heer Wagenaar om 
bijzondere voorzieningen. In het 
antwoord op vragen van andere leden 
heb ik al melding gemaakt van enkele 
bijzondere maatregelen die genomen 
zijn. Van groot belang is echter de 
wijze waarop de boeren in de desbe-
treffende gebieden reageren. Zo is het 
mogelijk dat bij een verminderde 
melkproduktie als gevolg van de 
doorvoering van de superheffing 
boeren eerder overgaan tot het 
afsluiten van beheersovereenkomsten. 
Al die aspecten moeten wij in acht 
nemen, als dit soort problemen straks 
in de notitie nader worden bekeken. 

Met de natuurbeschermingsorgani-
saties heb ik recentelijk aangaande de 
grondaankopen door die organisaties 
afgesproken, dat het vervallen van 
melk niet behoeft te betekenen dat er 
nooit melk wordt toebedeeld. Dat kan 
gebeuren tot maximaal 4500 l/ha op 
grond waarop aanvankelijk melk zat. 
Ook de correctie bij partiële verkoop 
van bedrijven zal slechts met dat 
bedrag per ha gecorrigeerd worden. 

Ik wil nog enkele opmerkingen 
maken over de tuindersgasprijs. De 
vernieuwing van het contract op 1 
oktober jongstleden was voor de 
Gasunie en de VEGIN vanwege de 
verwachte daling van de olieprijs en 
de dreigende overschakeling op kolen 
aanleiding, het Landbouwschap het 
aanbod van plafonnering van de prijs 
voor de periode van één jaar te doen. 
Dat niveau gaf uiteraard veel aanlei-
ding tot discussie, te meer omdat de 
Gasunie eiste dat de nieuwe industrie-
formule op basis van 1%-zwavelige 
olie werd overgenomen. De Gasunie 
wenste namelijk een koppeling van de 
tuindersgasprijs aan die van de 
industrie. Daarmee wenste zij vast te 
houden aan de zware-oliepariteit. Dit 
is nu in het contract opgenomen. Het 
strekt mij tot voldoening dat de 
contractpartners het eens zijn gewor-
den over het nieuwe contract. 

Het plafonneringsniveau, te weten 
42,5 cent/m3, waarover de partijen het 
eens zijn geworden, betekent voor de 
tuinbouw ten opzichte van het hoge 
niveau van 1983 toch nog een prijsstij-
ging van 10%. Dat mag bij de beoor-
deling van dit contract niet uit het oog 
worden verloren. Wij hebben de 
Europese Commissie op de hoogte 
gesteld van het nieuwe contract. Naar 
aanleiding daarvan heeft de commissie 
een aantal aanvullende vragen 
gesteld, die wij inmiddels beantwoord 
hebben. De andere EG-lid-staten 
hebben in de raad van 22 en 23 
oktober jongstleden inderdaad hun 
ongenoegen over het contract laten 
blijken. Ik deel de argumenten die aan 
dit ongenoegen ten grondslag liggen, 
niet. Ik zie met vertrouwen de verdere 
gang van zaken op Europees niveau 
tegemoet. 

Aanvaarding van de amendementen 
over de heropvoering van 15 miljoen 
gulden voor glastuinbouw die de 
Kamer gisteren naar voren heeft 
gebracht, moet ik ten sterkste ontra-
den. Ik herinner er nogmaals aan dat 
dit bedrag aanvankelijk op de begro-
ting was opgenomen voor het geval 
de Gasunie en het Landbouwschap 
geen overeenstemming zouden 
bereiken. 
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De heerTazelaar (PvdA): Dit kan toch 
niet? Wij hebben altijd gezegd en 
zeggen nog dat het om een zuiver 
privaatrechtelijk contract gaat. Hoe 
kan de Staat geld reserveren om 
hiertussen te komen? 

Minister Braks: Ik herinner de heer 
Tazelaar eraan dat dit privaatrechtelijke 
contract sinds jaar en dag bestaat en 
door ons wordt gerespecteerd. Dit wil 
geenszins zeggen dat bij een bepaalde 
conclusie van de partijen de Neder-
landse overheid geen verantwoorde-
lijkheid meer heeft voor de glastuin-
bouw. In 1981 hebben wi j zelfs een 
zeer substantieel, in belangrijke mate 
door de overheid gesubsudieerd 
sectorprogramma ontwikkeld. 

Begrotingstechnisch was het nodig, 
een voorziening te treffen en daarmee 
zichtbaar te maken dat wij gelden 
hadden gereserveerd om in het geval 
van onenigheid tussen de partijen 
bepaalde problemen tegemoet te 
treden. Nu er overeenstemming is 
bereikt, is het aanvankelijke voornemen 
niet meer nodig, te meer omdat ons is 
gebleken dat het sectorprogramma 
waarop ik zojuist doelde, niet geheel 
was uitgeput op 1 oktober jongstleden. 
Ik ben in de gelegenheid geweest, 
binnen het bestaande budgettaire 
kader het sectorprogramma voor het 
aangaan van verplichtingen met een 
half jaar en de uitvoering ervan zelfs 
met een jaar te verlengen. 

De heer Van der Sanden (CDA): Het 
laatste wordt zeer op prijs gesteld. 

De minister heeft zojuist verklaard 
dat hij de middelen beschikbaar had, 
indien géén overeenstemming over 
het aardgascontract zou worden 
bereikt. Ik citeer nu een persbericht 
van5apn 1984: 

'Ministe Braks zal binnenkort 
samen met het Landbouwschap en de 
Gasunie/VEGIN een driehoeksgesprek 
organiseren over de vernieuwing van 
het prijscontract op 1 oktober aan-
staande. Hij zei dat het kabinet bereid 
is om bij een akkoord daarover 
financiële middelen beschikbaar te 
stellen voor een structuurversterkend 
beleid, al dan niet in het verlengde 
van het zogenaamde sectorbeleid.' Hij 
wilde dus juist middelen beschikbaar 
stellen, indien er wél een contract tot 
stand kwam. 

Minister Braks: Als het contract tot 
stand was gekomen in het driehoeks-
gesprek, was ik ertoe bereid geweest, 
bij aanvaarding van alle voorwaarden 
15 miljoen gulden in te zetten. Het 
niveau waarover toen werd gesproken, 

is niet vervat in het persbericht, maar 
ik wijs erop dat het gaat over de 
periode van april 1984. Ik wilde dit 
bedrag uittrekken om een akkoord te 
bewerkstelligen. De heer Van der 
Sanden heeft mij al eens gekritiseerd 
dat ik het driehoeksgesprek niet heb 
georganiseerd. Ik heb dus de gelegen-
heid niet gekregen om het bedrag in 
te zetten, omdat men voor de glastuin-
bouw een akkoord heeft bereikt dat de 
verwachte structurele problemen op 
het hogere niveau niet behoeft op te 
roepen. 

Ik blijf erbij dat wij de desbetreffende 
begrotingspost op Prinsjesdag 
moesten presenteren, omdat de 
onderhandelingen toen nog niet 
waren voltooid. Hij was bedoeld om 
in te springen in situaties waarin een 
akkoord niet bereikbaar was. Ik 
ontraad derhalve de Kamer ten 
sterkste, dit bedrag van 15 miljoen 
gulden opnieuw op te voeren. 

Over de mest en het milieu hebben 
vele sprekers gesproken, naar ik 
vermoed, mede naar aanleiding van 
het ingediende voorstel van een 
interim-wet. Ik hoop dat deze op korte 
termijn in de Kamer kan worden 
besproken, zodat wij hierop inhoudelijk 
kunnen ingaan. Ik heb gisteren 
overigens kennis genomen van de 
brede instemming in deze Kamer. 

Het indienen van de interim-wet is 
echter nog geen oplossing voor het 
probleem van de mestoverschotten, 
geenszins. Deze wet is er slechts op 
gericht, de mestoverschotten niet 
verder te laten groeien voor de 
inwerkingtreding van de bodembe-
scherming en de Meststoffenwet. Dit is 
dringend noodzakelijk om de toekomst-
perspectieven van de intensieve 
veehouderij zo goed mogelijk te 
waarborgen, gegeven de zeer grote 
kosten van mestafzet en de vele vragen 
die zich nog bij de oplossing van dit 
structurele probleem voordoen. 

In aansluiting op een vraag van de 
heer Wagenaar meld ik dat het mijn 
bedoeling is, de memorie van ant-
woord inzake de ontwerp-meststoffen-
wet rondom de jaarwisseling bij de 
Kamer in te dienen. 

Ik hoop oprecht, dat zowel de Wet 
op de bodembescherming als de mest-
stoffenwet per 1 januari 1986 
van kracht en operationeel zullen 
worden. Over de gevolgen en richtin-
gen waarin mogelijke oplossingen 
moeten worden gezocht, wordt door 
het bedrijfsleven op dit moment 
uitvoerig gesproken. Ik acht dit een 
goede zaak en ik zal dit overleg dan 
ook bevorderen, zeker nu ik via de 

interimwet een wel erg harde proce-
dure heb moeten volgen, om aankon-
digingseffecten die het probleem 
aanzienlijk zouden hebben kunnen 
verscherpen, te vermijden. 

Voor het vaststellen van het beleid 
op langere termijn lopen de landbouw-
belangen, inclusief bodemvruchtbaar-
heid en waterkwaliteit en de belangen 
voor het milieu immers grotendeels 
parallel. Daarom is men er ook zo bij 
betrokken. Hierover zal ik dan ook -
dit in antwoord tot mevrouw Ubels 
- met alle betrokkenen gaan spreken, 
dus niet alleen met de landbouworga-
nisaties. 

De land- en tuinbouw ondervindt, 
aldus de heer Tommei, soms schade 
als gevolg van milieuverontreiniging 
door anderen. Hij vraagt zich af hoe 
dit probleem - Midden-Delfland, 
Zeeland - opgelost kan worden. Dit 
probleem maakt ons inderdaad 
bezorgd. In voorkomende gevallen 
wordt op grond van onderzoek en 
door voorlichting over gewassenkeuze 
en dergelijke, op dit moment gepro-
beerd om de problemen zo goed 
mogelijk op te vangen. Meer mogelijk-
heden hebben wij nu niet. Wel is er 
een wijziging in voorbereiding van de 
Landbouwkwaliteitswet om het 
probleem ten principale te kunnen 
aanpakken. Overigens wil ik nog eens 
de nadruk leggen op het ook voor deze 
sector zo belangrijke algemene 
milieubeleid, waarvoor ik mij met mijn 
ambtgenoot van VROM, bijna van dag 
tot dag, met kracht inzet. 

De heer Tommei (D'66): Dat is toch 
niet helemaal een antwoord op de 
vraag die ik heb gesteld. Ik vroeg 
namelijk of de minister bereid was 
een overzicht te maken van de invloed 
die de verslechtering van de milieu-
kwaliteit op dit moment op de 
landbouw heeft. Ik begrijp uit de 
woorden van de minister dat hij dit 
overzicht wel heeft. Kunnen wij dat 
ook krijgen? 

Minister Braks: Ik denk dat ik beschik 
over dezelfde signalen die u heeft 
ontvangen. Zodra de wijziging van de 
Landbouwkwaliteitswet aan de orde 
is, zal dit aanleiding zijn om een zo 
geactualiseerd mogelijke inventarisa-
tie te presenteren. Wij moeten steeds 
goed onderscheid blijven maken 
tussen geruchten, veronderstellingen 
en daadwerkelijke problemen, die zich 
- ik wi l dit niet tegenspreken -
inderdaad voordoen. Over die 
problemen die bij ons bekend zijn, 
ben ik zeker bereid de Kamer nadere 
inlichtingen te verschaffen. 
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De heren Tazelaar en Van der 
Linden vroegen naar de stand van 
zaken met betrekking tot de voorberei-
ding van de vestigingswet. U weet, 
dat ik steeds gezegd heb, grote 
waarde te hechten aan het oordeel 
van het bedrijfsleven. Het Landbouw-
schap heeft een zeer verdeeld advies 
uitgebracht. Ik ben dan ook geenszins 
toe aan een eindconclusie. Het 
indienen van de interimwet loopt op 
geen enkele wijze vooruit op een 
vestigingswet. De interim-wet is 
uitsluitend gebaseerd op de gevolgen 
voor de vruchtbaarheid van de bodem 
en het leefmilieu. 

Over de meststoffenwet zelf kan ik 
de Kamer slechts meedelen dat ik een 
afwachtende houding aanneem, juist 
om het landbouwbedrijfsleven de 
gelegenheid te geven, hier ten volle 
zijn advisering te doen. Overigens 
hebben juridische en technische 
voorbereiding gewoon hun beslag, 
zoals men uit het wetgevingsoverzicht 
in paragraaf 7 van de memorie van 
toelichting kan lezen. 

Ik kom nu toe aan het hoofdstuk 
betreffende het natuurbehoud, dat in 
de afgelopen jaren met de landschaps-
bescherming een ontwikkeling heeft 
doorgemaaktt van een benadering die 
vrijwel uitsluitend was gericht op het 
in stand houden van reservaten, tot 
een benadering waarbij de ecologische 
en landschappelijke kwaliteit van het 
landelijk gebied in zijn totaal in het 
geding is. Vanzelfsprekend blijf ook ik 
grote waarde hechten aan reservaat-
vorming door aankopen en door 
subsidiëring van aankopen. Ik zal mijn 
inspanningen op dit punt dan ook 
blijven voortzetten. Anderzijds ben ik 
van mening dat ook andere instrumen-
ten van wezenlijke betekenis zijn, 
zeker die welke in specifieke situaties 
boeren direct kunnen betrekken bij 
onderhoud en beheer van natuur en 
landschap. 

Onlangs is de regeringsbeslissing 
met betrekking tot de Structuursche-
ma's Natuur- en Landschapsbehoud 
en Landinrichting en Openluchtrecre-
atie aan de Kamer aangeboden. Ik stel 
mij voor, tijdens de behandeling van 
deze schema's meer in het bijzonder 
in te gaan op het beleid inzake natuur-
en landschapsbehoud dat ik mij 
voorstel de komende jaren te voeren. 

Tegen de achtergrond van budgettai-
re beperkingen ben ik van mening dat 
de financiële inspanningen van de 
rijksoverheid ten behoeve van natuur-
en landschapsbehoud op dit moment 
een voldoende verdienen. Dat geldt 
voor het budget voor aankoop en 

beheer en zeker ook voor de financiële 
ondersteuning die wordt gegeven aan 
de personele en materiële kosten van 
de particuliere organisaties die op het 
terrein van het natuur- en landschaps-
behoud werkzaam zijn. Ik aarzel zelfs 
niet te stellen dat ons beleid voor wat 
dit laatste punt betreft internationaal 
gesproken een unieke plaats inneemt. 

De heer Van der Linden vraagt te 
overwegen de gelden die uit de 
motie-Faber voortvloeien structureel 
te maken. In dit verband wijs ik erop 
dat daarover al het een en ander 
gezegd is. Wij hebben daarover 
gesproken in deze Kamer op 5,13 en 
19 september. Toen is opnieuw 
duidelijk gemaakt dat er ernst gemaakt 
wordt met de inspanningsverplichting 
die aan deze motie ten grondslag ligt, 
namelijk jaarlijks f 19 min. beschikbaar 
te krijgen. Ik heb er thans geen 
behoefte aan de gemaakte afspraak te 
wijzigen. De suggestie van de heer 
Van der Linden om uit de opbrengst 
van de motie-Faber behalve aankopen 
ook beheer te betalen, neem ik dan 
ook niet over. De f 19 min. zijn echt 
nodig voor grondaankopen in het 
kader van de Relatienota-aankopen. 

Met de heren Van der Linden en 
Tommei ben ik van mening dat 
onderhoudsovereenkomsten een 
belangrijk instrument vormen in het 
kader van het behoud van natuur en 
landschap. Ik zal dan ook binnen het 
kader van de op artikel 145 uitgetrok-
ken gelden ruimte scheppen in de 
orde van grootte van f 1 min. ten 
behoeve van een meer intensieve 
aanwending van onderhoudsovereen-
komsten. 

De heer Van der Linden acht het 
voor de hand liggend dat er dit jaar 
een geringe verschuiving van midde-
len wordt doorgevoerd van de post 
beheersovereenkomsten naar de post 
onderhoudsovereenkomsten. Dat lijkt 
mij niet zo juist. Voor de beheersover-
eenkomsten is ingeschat welk bedrag 
in 1985 aan vergoedingen nodig is. 
Dat heeft geleid tot de al meer 
genoemde verlaging van het meerja-
ren bedrag van f5 min. Wel ben ik 
bereid te bezien of onderhoudskosten 
kunnen vallen onder beheersovereen-
komsten. 

In het licht van het voorgaande 
ontraad ik de motie-Willems c.s op 
stuk nr. 34. Er is geen sprake van 
uitholling van activiteiten op het 
gebied van natuur- en landschapsbe-
scherming, noch van de middelen 
noch ten aanzien van de personele 
bezetting en al helemaal nietten 
aanzien van de taken. De basis voor 
een goed beleid is een goede organi-

satie. Dat geldt zeker ook voor het 
beleid inzake het natuur- en land-
schapsbehoud, het faunabeheer en de 
bredere milieudimensie van deze 
terreinen. Ik meen dat de keuzes die ik 
ten aanzien van deze organisatie heb 
gemaakt het te voeren beleid in de 
toekomst slagvaardiger zullen maken. 
Dit in overeenstemming met de 
intenties die golden bij de overbren-
ging van dit beleidsterrein naar het 
departement van Landbouw en 
Visserij. 

In dit kader heeft de heer Waalkens 
zorgen uitgesproken over de organisa-
torische invulling van het beleid 
inzake fauna en flora binnen de 
nieuwe directie natuur-, milieu- en 
faunabeheer. Ik geef de heer Waalkens 
de verzekering dat de organisatorische 
vormgeving van deze directie - ook 
op het punt van het faunabeheer - op 
de meest zorgvuldige en adequate 
wijze zal plaatsvinden, zowel in de 
provincie als op het departement. Het 
overleg is op dit moment in een 
vergevorderd stadium. 

De heer Waalkens (VVD): Ik ben blij 
dat de minister dit zo zegt. Kan hij 
daarbij ook de garantie geven dat de 
positie van de fauna-ambtenaren 
zowel in de provincie alsook in Den 
Haag gelijkwaardig is aan de positie 
van de ambtenaren belast met 
natuur en milieu? 

Minister Braks: Over de mate van 
gelijkwaardigheid moeten wij niet al 
te concreet zijn. Een van de punten 
van het overleg, dat in een vergevor-
derd stadium is - het staat op het 
punt afgerond te worden - , betreft de 
positie. Ik acht het van betekenis dat 
de positie van de ambtenaar belast 
met faunabeheer zodanig is dat de 
ambtenaar vanuit zijn positie naar 
rang en stand gezaghebbend kan 
opereren. 

De heer Willems (PSP): Ik begrijp dat 
de minister zijn antwoord inzake 
natuurbehoud praktisch afgerond 
heeft, althans zeker voor wat betreft 
het commentaar op mijn motie. 

Hetgeen ik gemist heb in het betoog 
van de minister is zijn reactie op mijn 
kritiek op het uithollen van de sector 
openluchtrecreatie bij uw ministerie. 

Minister Braks: Ik kom daarop nog 
terug. 

De heren Van der Linden en 
Waalkens dringen aan op duidelijkheid 
inzake het beleid betreffende de 
vergunningverlening ex artikel 53 van 
de Jachtwet voor het gebruik van een 
geweer door de grondgebruiker voor 
het voorkomen en bestrijden van 
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wildschade. De heer Van der Linden 
bepleit in ieder geval verlenging van 
de thans geldende overgangsregeling 
en dringt aan op een snel besluit over 
de mogelijkheid van een eenvoudig 
jachtexamen. Hij is geïnteresseerd in 
de verder te volgen procedure. 

De overgangsregeling loopt 
inderdaad spoedig af. Ik beraad mij 
thans over de mogelijkheden van 
verlenging, waartoe ook het vereen-
voudigde jachtexamen behoort. Ik zal 
op zeer korte termijn een beslissing 
nemen. 

Over de openluchtrecreatie wil ik 
het volgende opmerken. De ook in het 
komende jaar onvermijdelijke budget-
taire beperking op het beleidsterrein 
van de openluchtrecreatie vereist 
thans enkele duidelijke keuzen. Het zal 
opgevallen zijn dat ik die ook gemaakt 
heb. Ik heb dat gedaan om enerzijds 
ruimte te creëren voor de aanpak van 
de meest essentiële beleidsprioriteiten 
en anderzijds om niet langer de illusie 
te wekken dat daarnaast toch nog veel 
oud beleid gecontinueerd kan worden. 

Ik voeg hieraan toe dat er in de 
komende periode met een toenemen-
de vrije tijd en teruggang van financiële 
mogelijkheden nieuwe problemen 
zullen opdoemen, waarop de overheid 
adequaat dient in te spelen. Dit 
betekent, met andere woorden, dat er 
ondanks de financiële beperkingen 
ook nog ruimte gecreëerd dient te 
worden voor nieuw beleid. In dat 
verband is het wezenlijk dat de door 
mij beoogde ombuigingen in samen-
hang worden gezien met het nieuw 
geformuleerde beleid. 

De hoofdlijnen van dit beleid heb ik 
zeer onlangs neergelegd in de 
regeringsbeslissing over de openlucht 
recreatie. De daarin voorgestelde 
ruimtelijke maatregelen en voorzienin-
gen voor de komende vijftien jaar zijn 
wat de randstad-groenstructuur 
betreft, inmiddels uitgewerkt in de 
Nota Ruimtelijk Kader Randstad 
Groenstructuur. Deze nota zal ik met 
mijn collega van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
nog voor de behandeling van de 
groene schema's aan de Kamer 
aanbieden. 

De heer Van der Linden meent dat 
openluchtrecreatie in vergelijking met 
het toerisme onderbedeeld dreigt te 
worden. Dat wordt overigens ook in 
de motie op stuk nr. 34 
gesteld. Met zijn stelling dat het 
toerisme voor een belangrijk deel 
steunt op voorzieningen die door 
openluchtrecreatie tot stand worden 
gebracht, stem ik in. De nauwe 

samenhang tussen beide beleidsterrei-
nen wordt zeer wel onderkend. Met 
de instandhouding en aanleg van de 
publieke infrastructuur, zoals wandel-
paden, recreatieve vaarroutes, 
fietspaden en dergelijke, waarvoor het 
departement van Landbouw verant-
woordelijk is, kan het toeristische 
bedrijfsleven met velerlei activiteiten 
en initiatieven inspelen. De beschikba-
re financiële middelen voor de 
openluchtrecreatie, mijnheer Willems, 
beletten mij evenwel meer te doen 
dan hetgeen ik reeds heb uiteengezet 
in het structuurschema openluchtre-
creatie. Wat het toerisme betreft, 
wachten wij nog op een nota die de 
heer Van Zeil voorbereidt. 

De bezuiniging op de nationale 
landschappen is, zeer begrijpelijk, aan 
de orde gesteld door verschillende 
kamerleden. Over deze om budgettaire 
redenen aangekondigde bezuinigin-
gen, heb ik overigens onlangs overleg 
gevoerd met de vaste commissie. 
Voor het nakomen van de resterende 
verplichtingen in de proefgebieden is 
voor 1985 een rijksbijdrage van f 1 
min. beschikbaar. Om de woorden 
van de heer Van der Linden te 
gebruiken is met dit bedrag en de 
bedragen die de provincies betalen in 
feite sprake van een versoberde 
afronding van de proef. 

Over de op dit punt ingediende 
amendementen wil ik het volgende 
opmerken. Met het amendement van 
de heer Tazelaar, stuk nr. 25, kan ik 
niet goed uit de weg. Dat gaat te ver. 
Ik moet dit amendement dan ook ten 
stelligste ontraden, ook door de 
combinatie van een en ander. 

Bij de op dit punt ingediende 
amendementen van de heer Van der 
Linden, wacht ik de beslissing van 
de Kamer af. De indertijd toegezegde 
evaluatie, alsmede de inventarisatie 
van de beleidselementen die mij met 
betrekking tot de zorg van kwaliteit en 
landschap mede in relatie tot de 
landbouw ten dienste staan, zullen de 
Kamer voor de behandeling van de 
zogenaamde 'groene nota's' bereiken. 

De heer Van der Linden kan ik 
mededelen dat het regeringsbeleid, 
gericht op de instelling van nationale 
parken zal worden voortgezet. Daarbij 
zal de weg der geleidelijkheid worden 
bewandeld en een zorgvuldige 
procedure worden gevolgd die 
gekenmerkt is door inspraak en open 
overleg tussen alle betrokken partijen. 

De voorlopige commissie nationale 
parken heeft inmiddels met betrekking 
tot een aantal in voorbereiding 
genomen gebieden advies uitgebracht. 
Afgelopen zomer is het eerste nieuwe 

nationale park in oprichting, Schier-
monnikoog, ingesteld. De komende 
jaren zal worden gewerkt aan uitbrei-
ding van een aantal nationale parken. 

De heren Van der Linden en 
Tazelaar hebben mij gevraagd een 
overzicht te geven van het beleid 
inzake wetlands, alsmede een beleids-
programma met betrekking tot 
wetlands aan de Kamer te doen 
toekomen voor de behandeling van 
de drie groene schema's. In antwoord 
op eerdere schriftelijke vragen heb ik 
al gesteld dat de bescherming van de 
wetlands in ons land eigenlijk al heel 
ver is gevorderd. Wij zijn eigenlijk niet 
met zoveel nieuws bezig. De bescher-
ming krijgt gestalte in een breed scala 
van maatregelen en activiteiten die 
toch al plaatsvonden. In het structuur-
schema en ook in de toelichting op de 
begroting wordt op verschillende 
plaatsen op deze wetlands ingegaan. 
Niettemin ben ik bereid de Kamer een 
notitie te doen toekomen. 

De heren Tazelaar en Waalkens 
spraken hun vrees uit over de invloed 
van de bezuinigingen op het land-
bouwkundig onderzoek. Ik kan mij dat 
voorstellen, gezien de cijfers, omdat 
eerst dit jaar de resultaten van het 
overleg in de homogene groep 
wetenschapsbeleid in de begroting tot 
uiting zijn gekomen. De heer Waalkens 
vroeg in het bijzonder een notitie over 
de aard en de omvang van het 
landbouwkundig onderzoek. De 
verlaging van het uitgavenniveau 
- dat was ook de opdracht aan de 
coördinerend bewindsman voor 
wetenschapsbeleid, de heer Deetman-
houdt verband met de getroffen 
maatregelen ter bevordering van de 
doelmatigheid van het wetenschappe-
lijk onderzoek in het algemeen, 
alsmede met de zogenaamde vier 
maal 2%-operatie met betrekking tot 
de personele bezetting. 

De doelmatigheidsbevordering is er 
echter op gericht de onderzoekcapaci-
teit te handhaven. Ik acht dat ook 
noodzakelijk, gezien het belang van 
het onderzoek voor de ontwikkeling 
van de landbouw. Ik zeg de Kamer 
graag zo'n notitie toe, waaruit aard en 
omvang van het landbouwkundig 
onderzoek mag blijken. Die zijn niet 
mis en het is ook de bedoeling dat 
onderzoek effectief te handhaven. Het 
behoud van het produktieniveau en het 
daaraan verbonden onderzoek betref-
fende bodembescherming en bodem-
vruchtbaarheid krijgen reeds een 
zwaarder accent in het onderzoek dan 
in het verleden het geval is geweest. 
Dat geldt evenzeer voor onder meer de 
biotechnische en genetische manipula-
ties. 
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Ik kom op een tweetal kwesties die 
meer specifiek aan de orde zijn 
gesteld. Het betreft onder andere de 
problematiek met betrekking tot de 
wereldvoedselvoorziening, dit mede 
naar aanleiding van discussies in het 
Capitool van afgelopen zondag. De 
afzet van landbouwprodukten van de 
EEG in de Derde Wereld, commercieel 
of als voedselhulp, heeft ongetwijfeld 
invloed op de wereldvoedselproduktie 
in ontwikkelingslanden. 

Ik heb in het aangehaalde program-
ma al naar voren gebracht dat de 
oplossing van het probleem ligt in de 
erkenning door de ontwikkelde landen 
van de noodzaak, dat het landbouw-
beleid in de Derde Wereld door de 
ontwikkelingslanden zelf moet 
worden bepaald. Hierin past het 
bekende wereldvoedselstrategieën-
plan, het concept dat momenteel ook 
door de EG wordt beleden. Daarin 
stemmen de ontwikkelde landen hun 
gecoördineerde inspanning af op het 
nationale beleid van ontwikkelingslan-
den. 

De motie van de heer Lankhorst, 
waarin wordt bepleit dat een land-
bouwbeleid wordt bevorderd dat de 
voedselproduktie in ontwikkelingslan-
den niet nadelig beïnvloedt, beschouw 
ik als zodanig als een ondersteuning 
van de Nederlandse inspanning op dit 
terrein. Het is jammer dat de motie 
uitsluitend is opgehangen aan 
hetgeen de heer Lankhorst noemt de 
nu noodzakelijk gebleken hervorming 
van de Nederlandse landbouw. Ik ben 
van mening dat ervan een hervorming 
als zodanig geen sprake is. 

Het betreft eerder het stellen van 
grenzen aan bepaalde sectoren van 
de Nederlandse landbouw zelf, ten 
dele als gevolg van internationale 
overwegingen en ten dele veroorzaakt 
door milieu-overwegingen. Wat de 
basisprodukten en in het bijzonder 
granen betreft, moesten vooral in de 
internationale context besluiten 
worden genomen die de externe 
invloed bepalen op de voedselproduk-
tie in de ontwikkelingslanden. Van 
minstens even groot belang is het 
eigen landbouwbeleid van de ontwik-
kelingslanden zelf. Om deze twee 
redenen concludeer ik dat de motie 
zover af staat van de realiteit dat ik de 
Kamer aanvaarding ervan ontraad. 

Ik wil thans ingaan op de vraag van 
de heer Tazelaar met betrekking tot 
het Combinatiebanenplan dat door 
het landbouwschap is ontwikkeld. Dat 
plan is bij mij in goede aarde gevallen. 
Uit de werkgelegenheidsgelden heb ik 
bepaalde middelen gereserveerd om 

de infrastructurele voorzieningen, 
nodig voor de inzet daarvan, te 
stimuleren. Ik stel vast dat de aanpak 
de goede kant opgaat. Er is belangstel-
ling voor. 

Ik weet dat er op dit moment 
overleg plaatsvindt tussen het 
departement van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en de initiators van 
dit plan om te bezien in hoeverre de 
START-benadering voor het inzetten 
van langdurige werklozen, in het 
bijzonder schoolverlaters, kan worden 
gekozen. Dit beleid loopt niet geheel 
parallel, omdat de intenties van het 
START-plan niet geheel passen in de 
structuur van het Combinatiebanen-
plan. Zodra mijn collega van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid terug is 
uit de Nederlandse Antillen, zal ik 
opnieuw contact met hem opnemen 
en daarbij ook de gisteren in de 
Kamer naar voren gebrachte opvattin-
gen betrekken. 

D 
Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! De dag van gisteren stond 
in het teken van de dankdag voor het 
gewas en het 100-jarig bestaan van 
het Koninklijk Nederlands Landbouw-
comité. Misschien dat daardoor een 
naar mijn gevoel ongekend levendige 
en in elk geval politiek diepgaande 
discussie over het landbouwbeleid in 
Nederland en in Europees kader heeft 
plaatsgevonden. In mijn antwoord wil 
ik in aansluiting op hetgeen de 
minister heeft gezegd, een aantal 
kanttekeningen plaatsen bij hoofdop-
merkingen en hoofdvragen. Ik moet 
daarbij zeggen dat veel van mijn 
beleidsterrein al onderwerp van 
discussie is geweest - en ten dele - in 
twee UCV's. Aangezien wi j aanstaande 
maandag een uitgebreide commissie-
vergadering zullen houden over het 
deel Visserij van de begroting, denk ik 
dat mijn betoog redelijk kort kan zijn. 

Ik doe er goed aan, allereerst in te 
gaan op een beleidsaangelegenheid 
die gisteren niet zo nadrukkelijk is 
behandeld: de tariefstelling van de 
vleeskeuring. Naar aanleidin van de 
door de regering aangekondigde 
verdere lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven hebben wij daarover op 
22 oktober een uitgebreide commissie-
vergadering gehad, waarin een aantal 
moties is ingediend. 

Ik heb toen toegezegd, dat ik daarop 
nog zou terugkomen tijdens de 
behandeling van de begroting om ook 
mijn uiteindelijke standpunt kenbaar 
te maken. Mede in het licht van die 
gevoerde discussie en indachtig het 
uitvloeisel daarvan voor de ingediende 

moties heb ik besloten, de gedachte 
die de heer Van Noord verwoord 
heeft in zijn motie op stuk nr. 15 
(18600-XIV) over te nemen en in de 
tariefstelling te verwerken. Een 
overwegend argument daarvoor was 
voor mij, dat dit leidt tot een betere 
exportpositie van het bedrijfsleven. 
Ook de kleine slachterijen en de 
huisslacht gaat er daarmee aanzienlijk 
op vooruit. De administratieve 
verwerking is daarenboven relatief 
eenvoudig. 

In afwijking van mijn aanvankelijke 
voorstel van 12 oktober kom ik nu tot 
een aantal tarieven: 

- varkens f2,20 (dat was f 2,50); 
- runderen/paarden f 14,00 (onver-

anderd); 
- kalveren f 4,00 (onveranderd); 
- schapen f 0,75 (dat was f 1,00). 
Daarbij zal het tarief voor de eerste 

10.000 varkens worden verdubbeld, 
alsmede voor de eerste 500 koeien, 
1000 kalveren en 1000 schapen. Dat is 
overeenkomstig de motie van de heer 
Van Noord. Dat houdt in, dat ik niet 
inga op hetgeen de heer Waalkens 
heeft voorgesteld, namelijk een 
kostentoerekening van 10% per 
slachtplaats, in die zin dat voor de 
eerste 10% van het slachtaanbod een 
dubbel tarief zal gelden. Ik heb hem 
toegezegd - eerst zou ik het voor de 
begrotingsbehandeling doen, maar 
het wordt nu tijdens de begrotingsbe-
handeling - de administratieve 
consequenties aan te geven. 

Die administratieve complicaties 
zijn in feite pas na afloop van het jaar 
bekend omdat je dan weet 
hoeveel dieren in de 10%-clausule 
vallen. Er zal dus moeten worden 
gewerkt met een soort extrapolatie uit 
voorgaande jaren, en met voorschot-
ten die dan later weer verrekend 
zouden moeten worden. Dit geldt dan 
voor alle slachtplaatsen. Derhalve 
neem ik de gedachte van de heer 
Waalkens niet over. Ik heb al gezegd 
dat een en ander administratief 
moeilijk lijkt te hanteren. Dat heb ik 
laten uitzoeken. 

Op dit moment heb ik niet de 
exacte bedragen. Wanneer ik die wel 
heb - het wordt dus het eind van het 
jaar - dan zal ik die geven. Ik neem 
het voorstel van de heer Waalkens 
mede niet over, omdat zijn voorstel 
naar mijn mening ook is ingegeven 
door de problemen die er zouden zijn 
met het voorrijtarief. Dat hebben wij 
afgeschaft. Wij hebben een piekuren-
tarief. Ik vraag de heer Waalkens dus 
om zijn voorstel terug te nemen, en 
zich achter de gedachte van de heer 
Van Noord - diens gedachte heb ik 
overgenomen - te stellen. 
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De heer Waalkens (VVD): Het spijt mij 
dat de staatssecretaris dit antwoord 
geeft. Ik had gehoopt dat hij de 
opgeworpen administratieve proble-
matiek de baas zou kunnen. Ik ben 
van mening dat dit zeker kan. Natuurlijk 
moet wel achteraf uitgerekend 
worden, hoe het gesteld is met de 
10% per slachtplaats. Het grote 
voordeel van mijn gedachte is, dat je 
niet een zodanig systeem krijgt, dat 
de relatief kleinere slachtplaatsen, tot 
en met de middelgrote slachtplaatsen, 
altijd het dubbbele tarief betalen in 
vergelijking met degenen die erg veel 
slachten. Dit was de verwerpelijke 
gedachte die zo sterk in de oude 
staffel zat. Eigenlijk introduceren wij 
die nu weer. Mijn systeem is redelijker, 
zij het dat er een eindafrekening op 
jaarbasis moet worden opgemaakt. 
Dan weet je hoeveel er is geslacht. 

Staatssecretaris Ploeg: Ik denk dat de 
heer Waalkens het met mij eens is, als 
ik zeg dat zijn gedachte mede is 
ingegeven door de wens van de 
kleinere slachters om het voorrijtarief 
af te schaffen. Zij hadden er grote 
moeilijkheden mee, omdat dit hoge 
kosten zou veroorzaken. Die gedachte 
heb ik in feite overgenomen. Wij 
hebben er tijdens de UCV uitvoerig 
over gesproken. Ik heb toen gezegd, 
dat ik er aantrekkelijke punten in vond 
zitten, maar dat ik van mening was 
dat, wanneer ik de voorstellen van de 
heer Waalkens en de heer Van Noord 
naast elkaar legde, het voorstel van 
de heer Van Noord administratief 
eenvoudiger te verwezenlijken was. 
Het voorstel van de heer Van Noord 
houdt ook een aanzienlijke verlichting 
voor de kleinere slachters in. De heer 
Waalkens heeft ook hiervoor gepleit; 
trouwens ook de heer Van Rossum al 
sinds jaar en dag. 

De heer Waalkens heeft ook 
gevraagd naar de kosten van 'levende' 
keuring per dier bij noodslachten. Hij 
vindt dat die kosten in geen geval 
hoger moeten worden vastgesteld 
dan het begintarief voor een diersoort. 
De overwegingen die de heer Waal-
kens in die motie heeft neergelegd, 
spreken mij aan. Ik sta er ook sympa-
thiek tegenover. De Kamer moet zich 
wel realiseren, dat de kosten van de 
keuring van een noodslachtplaats, 
ook het daaraan verbonden onderzoek, 
aan de hoge kant zijn. 

Dat houdt in dat uitvoering van die 
motie naar schatting enkele miljoenen 
guldens zal kosten. Dat bedrag zal ik 
toch ergens van die sector moeten 
betrekken. Ik sta sympathiek tegenover 

de overweging van de heer Waalkens, 
maar laat het oordeel graag aan de 
Kamer over. 

Er is door de heer Waalkens nog 
een motie ingediend met betrekking 
tot het vraagstuk van de kosten. 
Komen die kosten voor rekening van 
het Rijk of de gemeenten? Er is in de 
uitgebreide commissievergadering 
mijns inziens een grote consensus 
geweest om de kosten van de vlees-
keuring op basis van 50/50 te verdelen 
tussen het Rijk en het bedrijfsleven. 
Tot die kosten behoren uiteraard ook 
de kosten van wachtgelden van 
gemeentelijk personeel. Kennelijk is 
daarover een misverstand gerezen. Ik 
zie niet in dat dat in strijd zou zijn met 
mijn uitspraak dat die kosten niet ten 
laste komen van de gemeente maar 
ten laste van het Rijk. Doorberekening 
is in dezen een normale procedure. 
Daarom meen ik de aanvaarding van 
de motie van de heer Waalkens te 
moeten ontraden. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
de landinrichting. Dit voorjaar is 
uitvoerig gesproken over de landin-
richting bij de behandeling van de 
landinrichtingswet in de Tweede 
Kamer. De Eerste Kamer heeft 
inmiddels een voorlopig verslag over 
dat wetsontwerp vastgesteld. Ik streef 
ernaar om al het mogelijke te doen de 
verdere behandeling zo snel mogelijk 
te doen verlopen. Dat is ook gewenst 
omdat de praktijk al rekening houdt 
met het in werking treden van deze 
nieuwe wet en daarop ook in feite 
anticipeert. 

Ik acht het ook van belang dat de 
behandeling van de regeringsbeslis-
sing inzake het Structuurschema 
Landinrichting bij het in werking 
treden van de Landinrichtingswet zal 
zijn afgerond. Dan immers kan 
worden beschikt over een nieuwe wet 
en een beleidsuitspraak waarin wordt 
aangegeven waarom bepaalde 
gebieden in aanmerking komen voor 
landinrichting. 

Met name de heer Van der Linden 
heeft zijn zorg uitgesproken over de 
voortgang van het landinrichtingsbe-
leid. Ik benadruk nog eens dat 
ondanks de druk van de budgettaire 
situatie jaarlijks gemiddeld 36.000 ha 
in uitvoering zal worden genomen. De 
gehele planning, dus ook het voorbe-
reidingsschema is daarop gericht. 

In de komende jaren - wij praten 
dus nu over de periode 1985-1989 - is 
inderdaad relatief een belangrijk deel 
van de ruimte voor het in uitvoering 
nemen van landinrichtingsprojecten 
nodig voor de herinrichting van 
Oost-Groningen en de Gronings-Drent-

se veenkoloniën. Dat is een logisch en 
onvermijdelijk gevolg van de wet ter 
zake van 1977, op basis waarvan de 
onderhavige projecten nu moeten 
worden aangepakt. Het is niet meer 
dan redelijk dat gegeven het feit dat de 
herinrichting moet worden uitgevoerd, 
soms zelfs versneld, voor de rest van 
het land een beperkt aantal projecten 
kan worden gestart. Bij de invoering 
van de superheffing is ook al gediscus-
sieerd over de invloed op de stemming. 
Ik heb over de invloed van de rentabili-
teit in de schriftelijke beantwoording 
een toelichting gegeven. 

Wat betreft de houding van de 
belanghebbenden, dus de boeren en 
de grondeigenaren, is het naar mijn 
mening bevredigend te kunnen 
vaststellen dat de tot dusverre 
uitgeschreven stemmingen voor 1984 
met een positief resultaat zijn verlopen. 
Wij kunnen nu al spreken van plusmi-
nus 32.000 ha. 

De kostenverlaging, verbetering van 
de werkomstandigheden en verrui-
ming van de gebruiksmogelijkheden 
van de grond zijn en blijven belangrijk 
voor het handhaven van de concurren-
tiepositie van de Nederlandse land-
bouw. Ik ben dan ook van mening, dat 
het belang van de landinrichting op 
langere termijn niet moet worden 
overschaduwd door de actualiteit van 
produktieregulerende maatregelen. 
De uitslag van de recente stemming 
over ruilverkavelingen geeft de 
indruk, dat de direct betrokken boeren 
en eigenaren dat belang ook onderken-
nen. 

De bijdrage die door de uitvoering 
van landinrichtingsprojecten wordt 
geleverd aan de werkgelegenheid is 
ook van onverminderd belang. 
Jaarlijks worden enkele honderden 
miljoenen guldens door de overheid 
- Rijk, gemeenten en waterschappen — 
en door particulieren uitgegeven in de 
ruim honderd in uitvoering en 
ongeveer tachtig in voorbereiding 
zijnde projecten. Daarnaast zijn wij 
erin geslaagd, een aantal projecten 
aan te dragen in het kader van de 
werkgelegenheidsprogramma's en 
uitvoering daaraan te geven tot een 
bedrag van f75 min. uit de extra 
werkgelegenheidsgelden. 

Het nu ten einde lopende begrotings-
jaar is voor het gehele relatienotabeleid 
een belangrijke fase geweest. In de 
eerste plaats is de globale aanwijzing 
van gebieden in het kader van de 
voorrangsinventarisatie voor het 
overgrote deel afgerond. Voorts heeft 
het kabinet een aantal besluiten 
genomen over de aanwijzing van 
relatienotagebieden in de toekomst. De 
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oppervlakte relatienotagebied waar-
voor financiële ruimte is, bedraagt 
100.000 ha. Dat betekent dat nu de 
totale oppervlakte van die 100.000 ha 
relatienotagebied operationeel is. Nu 
kan dan ook het restant van de eerste 
fase, ongeveer 14.000 ha, worden 
aangewezen. 

Over de verdeling vindt beraad 
plaats. Zoals bekend hebben de 
provincies daarin een belangrijke 
stem. Ik acht de openstelling van die 
14.000 ha van grote betekenis voor de 
voortgang van het beleid in het 
landelijk gebied. Zo is immers de 
mogelijkheid aanwezig om in regio's 
waar tot op heden niet tot aanwijzing 
is overgegaan een aantal voorstellen 
te ontwikkelen. Tegen de heer 
Tommei zeg ik dat de gelden 
toereikend zijn om beheersvergoedin-
gen te betalen. In het afgelopen jaar is 
ervaring opgedaan met de flexibele 
uitvoering van beheersregelen. Die 
resultaten zijn tot nog toe hoopgevend. 

De flexibele uitvoering wordt 
gekenmerkt door goed overleg met de 
streek bij de gehele planvorming en 
door grote ruimte voor de individuele 
ondernemer om met een beheersover-
eenkomst in te spelen op een afzon-
derlijke bedrijfssituatie. Uit ervaringen 
blijkt, dat de boeren deze benadering 
positief ervaren. De verwachting is 
dan ook dat met deze werkwijze een 
solide brug zal worden geslagen 
tussen landbouw en natuur- en 
landschapsbehoud. 

Wat de effecten van de invoering 
van de superheffing zullen zijn op de 
bereidheid van boeren om beheers-
overeenkomsten te sluiten is nog 
onduidelijk. 

Hoewel daarvoor thans nog geen 
concrete aanwijzingen bestaan, is het 
denkbaar dat ondernemers vinden dat 
het aangaan van een beheersovereen-
komst goed is te combineren met een 
verlaging van melkproduktie. 

Dezer dagen is een voorontwerp-wet 
beheer landbouwgronden toegezon-
den aan de adviesorganen, de 
Natuurbeschermingsraad, het inter-
provinciaal overleg en de Raad van 
Advies voor de Ruimtelijke Ordening. 
In dat kader wordt ook gewerkt aan 
een wijziging van de Pachtwet, die 
grotere mogelijkheden biedt voor het 
betrekken van boeren bij het beheer 
van gronden die in eigendom zijn van 
terreinbeherende natuurbescher-
mingsorganisaties. 

De heer Van Noord (CDA): Dat is een 
bijzonder interessante mededeling 
van de staatssecretaris. Is er ook een 
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termijn verbonden aan het indienen 
van adviezen door de organisaties? 

Staatssecretaris Ploeg: Ja, de instan-
ties en organisaties aan wie het 
voorontwerp is toegezonden, is 
gevraagd vóór 1 januari 1985 te 
adviseren. Dat houdt in dat dit 
ontwerp op redelijk korte termijn, na 
een besluit in het kabinet en na de 
behandeling door de Raad van State, 
naar de Kamer kan gaan. 

De heer Van Noord (CDA): Kan de 
staatssecretaris ook iets zeggen over 
de tijd die met het aanbieden van het 
voorstel aan de Kamer gemoeid zal 
zijn? 

Staatssecretaris Ploeg: Zoals gezegd 
verwacht ik vóór 1 januari het advies 
van een aantal organisaties. Dat 
houdt in dat er daarna een wetsvoor-
stel komt dat, zo stel ik mij voor, in de 
loop van het voorjaar in de minister-
raad komt, met het normale verzoek 
aan de Raad van State om advies. 
Daarna komt het ontwerp naar de 
Kamer. Ik veronderstel, gezien de 
snelheid waarmee zowel de Kamer als 
wij plegen te werken, dat wij dat 
voorstel in de loop van het volgend 
jaar kunnen behandelen. 

Mevrouw Ubels heeft nog enkele 
vragen gesteld over het welzijn van 
dieren. Ik zie dat zij er niet is. Daarom 
lijkt het mij beter die antwoorden 
schriftelijk aan u te doen toekomen, 
temeer daar uw Huis brandt van 
verlangen om een aantal belangrijke 
stemmingen te houden. 

Ik moet nog een vraag van de heer 
Van der Linden beantwoorden. Hij 
heeft mij gevraagd hoe ik denk over 
de acties van het Dierenbevrijdings-
front. Ik heb ze weleens Dierenbestrij-
dingsfront genoemd. Het zal duidelijk 
zijn dat hierbij schade wordt aange-
bracht aan andermans eigendommen 
en dat allerlei andere soorten strafbare 
feiten worden gepleegd. Ik wijs dat 
ten stelligste af en ik keur dat ten 
stelligste af. Hot is nog niet nodig 
geweest daarover overleg te voeren 
met de Minister van Justitie. Wanneer 
de ontwikkelingen daartoe aanleiding 
geven, zal ik dat spoorslags doen. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met de wetsvoorstellen: 

Wijziging van de inkomstenbelas-
ting en de loonbelasting; derde fase 
tweeverdieners (18519); 

Landbouw en Visserij 
Landbouw-Egalisatiefonds 
Tweeverdieners 

Bestendiging voor 1985 van de 
tijdelijke verhoging van de inkomsten-
belasting en de loonbelasting (18520); 

Tegemoetkoming in de inkomsten-
belasting voor kosten van kinderop-
vang van tweeverdieners voor het 
kalenderjaar 1984 (18643), 

en over: 
- de motie-Groenman over de 
toepassing van tax-credits (18 519, 
nr. 29); 
- de motie-Groenman over een 
verdere gelijke behandeling van 
gehuwden en ongehuwden, die in 
vergelijkbare omstandigheden 
verkeren (18 519, nr. 30); 
- de motie-Esnuis/Beckers-de Bruijn 
over het doen van onderzoek naar 
systemen van draagkrachtmeting 
(18519, nr. 32); 
- de motie-Van der Spek over een 
aanzienlijke uitbreiding van de 
voorzieningen voor kinderopvang 
(18519, nr. 33); 
- de motie-Groenman over de fiscale 
tegemoetkoming in verband met 
kosten van kinderopvang (18519, nr. 
35); 
- de motie-Schuute/Van Dis over de 
arbeidstoeslag op de belastingvrije 
som (18519, nr. 36); 
- de motie-Kombrink/Van Nieuwen-
hoven over de invoering van tax-cre-
dits (18519, nr. 37); 
- de motie-Groenman over de 
besteding van middelen voor kinder-
opvang (18 519, nr. 68); 
- de motie-Groenman over uitbrei-
ding van voorzieningen voor kinderop-
vang (18519, nr. 69); 
- de motie-Kombrink/Van Nieuwen-
hoven over aanpassing van de 
begroting voor 1985 (18519, nr. 72). 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat de heer Kombrink mij heeft 
doen weten dat hij de vergadering 
moest verlaten wegens dringende 
bezigheden elders. Ik heb de indruk 
dat dit ook voor andere leden geldt. 

Ik constateer, dat de fractie van de 
EVP afwezig is. 

In stemming komt wetsvoorstel 
18519. 

De Voorzitter: De bel blijkt in enkele 
vertrekken van het gebouw niet te zijn 
gegaan. Ik schors de vergadering voor 
enkele minuten. 

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst. 

Het begin en onderdeel A van artikel I 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Kombrink/Van Nieuwen-
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hoven (stuk nr. 55,1, A) tot invoeging 
van een onderdeel A.2. 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 55 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

De onderdelen B.1 en B.2 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Kombrink (stuk nr. 59, I) 
tot invoeging van een nieuw onderdeel 
B.3. 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 59 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

De onderdelen B.3 t/m B.5 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-De Grave (stuk nr. 52, A) 
tot invoeging van een onderdeel B.6. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF, het GPV en 
de PSP tegen dit gewijzigde amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

In stemming komt het subamende-
ment-Van lersel c.s. (stuk nr. 73, A). 

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

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 73 voorkomende subamende-
menten als aangenomen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Kombrink/Vermeend 
(stuk nr. 56, A), zoals het nader is 
gewijzigd door de aanneming van het 
subamendement-Van lersel c.s. (stuk 
nr. 73, A), tot invoeging van een 
onderdeel B.6. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
nader gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit nader gewijzigde amendement 
de andere op stuk nr. 56 voorkomende 
amendementen als aangenomen 
kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Kombrink/Vermeend (stuk nr. 27) tot 
invoeging van een nieuw onderdeel 
C. 

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

De onderdelen C (oud) t/m E worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Kombrink/Vermeend 
(stuk nr. 57, I) tot invoeging van een 
nieuw onderdeel F. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF, het GPV en 
de PSP tegen dit gewijzigde amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement het 
andere op stuk nr. 57 voorkomende 
gewijzigde amendement als aangeno-
men kan worden beschouwd. 

De onderdelen F (oud) en G.1 t/m G.3 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het begin van onderdeel H wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Het eerste lid van artikel 44n wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Van der Spek (stuk 
nr. 64,1, A). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de CPN, de 
RPF, het GPV en het lid Janmaat 
tegen dit nader gewijzigde amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit nader gewijzigde amendement 
de andere op stuk nr. 64 voorkomende 
amendementen als verworpen 
kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Eshuis (stuk nr. 67,1, 
A). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de RPF, de PSP en 
het lid Janmaat tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit nader gewijzigde amendement 
de andere op stuk nr. 67 voorkomende 
amendementen als verworpen 
kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Schutte/Van Dis 
(stuk nr. 62,1, A). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 62 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Van Dis/Schutte 
(stuknr. 61,1, a). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 61 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

Het tweede lid van artikel 44n van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van Dis/Schutte (stuk 
nr. 48). 

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

Het derde lid van artikel 44 n wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-De Grave (stuk nr. 52, B) 
tot invoeging van een vierde lid. 

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

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement het 
andere op stuk nr. 52 voorkomende 
amendement als aangenomen kan 
worden beschouwd. 

Ik merk op, dat door de aanneming 
van het gewijzigde amendement-Kom-
brink/Vermeend (stuk nr. 56, B), zoals 
het nader is gewijzigd door de 
aanneming van het subamendement-
Van lersel c.s. (stuk nr. 73, B), een 
vierde lid aan dit artikel is toegevoegd. 

Het gewijzigde artikel 44n wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde onderdeel H wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De onderdelen 1.1 t/m I.3 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Eshuis (42,1) om 
onderdeel l,4 te laten vervallen. 

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

Onderdeel I.4 is dus aangenomen. 

De onderdelen I.5 en J worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Kombrink (stuk nr. 58, 
A). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de RPF en het lid 
Janmaat tegen dit gewijzigde amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 58 voorkomende amendement 
als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van der Spek (stuk nr. 
46,1) tot het laten vervallen van 
onderdeel K. 

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

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

Onderdeel K wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen L, M. 1 en M. 2 worden 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat door de 
aanneming van het gewijzigde 
amendement-De Grave (stuk nr. 52,C) 
is ingevoegd een onderdeel M. 3, 
terwijl ook door de aanneming van 
het gewijzigde amendement Kom-
brink/Vermeend (stuk nr. 56, C), zoals 
het nader is gewijzigd door de 
aanneming van het subamendement 
van lersel c.s. (stuk nr. 73, C) een 
onderdeel M. 3 is ingevoegd. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Kombrink (stuk nr. 
63,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het 
GPV en het lid Janmaat tegen dit 
nader gewijzigde amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 63 voorkomende amendement 
als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt onderdeel N.1. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het 
GPV en het lid Janmaat voor dit 
onderdeel hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
het is aangenomen. 
De onderdelen N.2 en N.3, alsmede 
het begin van onderdeel N. 4 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Eshuis (stuk nr. 41, I). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit gewijzigde amendement het 
andere op stuk nr. 41 voorkomende 
amendement als verworpen kan 
worden beschouwd. 

Artikel 53, vierde lid, wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt artikel 53, vijfde lid. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en het lid Janmaat 
voor dit lid van artikel 53 hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is aangeno-
men. 

In stemming komt het amendement-
Kombrink (stuk nr. 65,1). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 65 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt artikel 53, zesde lid. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en het lid Janmaat 
voor dit lid van artikel 53 hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is aangeno-
men. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Groenman (stuk nr. 
60, l,A). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit nader gewijzigde amendement 
de andere op stuk nr. 60 voorkomende 
amendementen als verworpen 
kunnen worden beschouwd. 

Het zevende lid van artikel 53 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het achtste lid van artikel 53 wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt onderdeel N.4. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en het lid Janmaat 
voor dit onderdeel hebben gestemd 
en die van de overige fracties ertegen, 
zodat het is aangenomen. 

Het begin van onderdeel O wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van der Spek (stuk nr. 
45,1). 

Tweede Kamer 
8 november 1984 Tweeverdieners 1352 



Voorzitter 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 45 voorkomende amendement 
als verworpen kan worden beschouwd. 

Artikel 53a wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Kombrink (stuk nr. 54, 
I). 

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

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

Artikel 53b wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Onderdeel O wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen P.1, P.2 en O. worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van der Spek (stuk nr. 
44,1). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit gewijzigde amendement het 
andere op stuk nr. 44 voorkomende 
amendement als verworpen kan 
worden beschouwd. 

Onderdeel R.1 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen R.2 en R.3 en het begin 
van onderdeel R.4 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt artikel 56, vijfde lid. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en het lid Janmaat 
voor dit lid van artikel 56 hebben 
gestemd en die van de overige 

fracties ertegen, zodat het is aangeno-
men. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Eshuis (stuk nr. 42, II). 

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

In stemming komt artikel 56, zesde lid. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en het lid Janmaat 
voor dit lid van artikel 56 hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is aangeno-
men. 

Onderdeel R.4 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Eshuis (stuk nr. 42, III). 

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

Onderdeel R.5 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen R.6 en S worden 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat door de 
aanneming van het gewijzigde 
amendement-Kombrink/Vermeend 
(stuk nr. 57, II) is ingevoegd een 
onderdeel S.2 

De onderdelen T, U, V.1 t/m V.5 en W 
t/m Y worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Eshuis (stuk nr. 42, IV) 
om onderdeel Z te laten vervallen. 

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

Onderdeel Z is dus aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het begin van artikel II, de onderdelen 
A.1, A.2, B.1 t/m B.3, C, D, E.1, E.2, F 
t/m H, 1.1 en I.2 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het begin van onderdeel I.3 en het 
vierde lid van artikel 20 van de Wet op 
de loonbelasting 1964 worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
mevrouw Van Nieuwenhoven stem-
ming vraag over het vijfde lid. Moet 
dat? Is het niet allemaal 'conform'? 

Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA): 
Voor mij niet. 

In stemming komt artikel 20, vijfde lid. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en het lid Janmaat 
voor dit lid van artikel 20 hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is aangeno-
men. 

Ik heb de indruk dat het wèl conform 
de uitslag van de stemming bij het 
corresponderende artikel van de Wet 
op de inkomstenbelasting is. 

Het zesde lid van artikel 20 wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Onderdeel I.3 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen I.4,1.5, J., K.1, K.2 en 
K.3 worden zonder stemming aange-
nomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Eshuis (stuk nr. 42,V). 

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

Onderdeel K.4 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Eshuis (stuk nr. 42, VI). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PPR, de PSP, het GPV en 
de SGP voor dit gewijzigde amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Onderdeel K.5 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen L, M.1, M.2, M.3 en N 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Eshuis (stuk nr. 42, VII). 

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

Onderdeel O wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel II wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen III t/m IX worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Eshuis (stuk nr. 66). 

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

Artikel X wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

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

De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie en de fractie 
van de VVD zouden het zeer op prijs 
stellen om thans de eindstemming te 
doen plaatsvinden. 

De Voorzitter: Ik moet erop wijzen, 
als ik nog even een argument kan 
noemen, dat bij voorbeeld twee 
onderdelen B.6 zijn ingevoegd, zodat 
hernummering nodig zal zijn. De 
politieke uitslag van de stemming kan 
hiermee aan de Eerste Kamer bekend 
zijn. Men kan aan het werk. Ik zou het 
echter zeer op prijs stellen als men de 
uiterste zorgvuldigheid betrachtte ten 
aanzien van de techniek. Het is heel 
vervelend als de regering straks met 
een novelle moet komen. 

De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben over de 
technische kant gesproken. Ik meen 
op grond daarvan te moeten persiste-
ren en u toch te verzoeken deeindstenv 
ming nu te doen plaatsvinden. 

De Voorzitter: Ik heb de indruk dat 
een meerderheid van de Kamer dit 
wi l . Ik persisteer niet bij mijn voorstel. 
Ik hoop dat mijn vrees geheel onbe-
waarheid blijft. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van een stemverklaring vooraf. 

D 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij afwezigheid van de 
heer Kombrink, als gevolg van 

aangegane verplichtingen elders op 
dit niet voorziene stemmingsuur, 
hecht ik eraan, het oordeel van mijn 
fractie over dit wetsontwerp te geven. 

Wij hebben als fractie van de Partij 
van de Arbeid dit wetsontwerp zeker 
niet over de gehele linie kritisch 
beoordeeld. Wij hebben onze instenv 
ming betuigd met tal van onderdelen, 
waarbij ten dele tegemoet werd 
gekomen aan verlangens van onze 
kant die bij de behandeling van de 
tweede fase nog niet aanvaardbaar of 
realiseerbaar waren. Wij hebben onze 
instemming betuigd met herschikking 
van de belastingvrije sommen die 
enerzijds een relatieve verzwaring van 
de belastingdruk voor tweeverdieners 
inhoudt en die anderzijds nodig was 
als grondslag voorde individualisering 
van de AOW-uitkeringen. Bovendien 
zijn enkele wijzigingsvoorstellen door 
ons aanvaard die buiten de hitte van 
de VVD-CDA-strijd lagen. 

Tegelijkertijd echter, mijnheer de 
Voorzitter, moet ik constateren dat, 
mede ten gevolge van alle politieke 
verwikkelingen tussen de regerings-
fracties, geen zakelijk oordeel over 
enkele andere wijzigingsvoorstellen 
kon worden uitgesproken; wijzigingen 
die van de kant van de fractie van de 
Partij van de Arbeid steeds als zeer 
belangrijk voor onze fractie zijn 
aangeduid. Ik noem de schrapping 
van de arbeidstoeslag; de invoering 
van een toetredingstoeslag in verband 
met het verlagen van barrières voor 
vrouwen die toetreden tot de arbeids-
markt; de vervanging van een 
forfaitair bedrag voor kinderopvang 
door werkelijke kostenaftrek en het 
opvoeren van een wezenlijk bedrag 
voor kinderopvangvoorzieningen via 
de begroting. Deze wijzigingen zijn of 
door de regeringsfracties inhoudelijk 
afgewezen of konden om politieke 
redenen, buiten de zaak zelf gelegen, 
niet worden aanvaard. 

Mijn fractie, staande voor de 
zakelijke afweging tussen de voors en 
tegens - een niet eenvoudige afwe-
ging, mijnheer de Voorzitter, die wij 
eerst aan het einde van het debat 
hebben willen en kunnen maken - kan 
niet anders dan tot de volgende 
conclusie komen: nu aan wezenlijke 
punten van kritiek, mede om politieke 
redenen in de huidige politieke 
constellatie gelegen, niet tegemoet is 
gekomen, kunnen wij onze stem aan 
dit wetsvoorstel niet geven. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag een stemver-
klaring afleggen mede namens de 
fracties van SGP en RPF. 

In elk compromis zitten elementen 
die je aanspreken naast andere die je 
liever niet ziet. Dat ook dit wetsvoorstel 
daarvan de sporen vertoont, is op 
zichzelf nog geen reden het compromis 
als geheel af te wijzen. Ook onze 
fracties realiseren zich dat het bij de 
huidige politieke verhoudingen nodig 
kan zijn negatieve onderdelen te 
accepteren ten einde goede zaken 
zoals de verhouding tussen de 
belastingvrije voeten, de meewerkaf-
trekregeling en de verlaging van de 
leeftijdsgrens voor de alleenstaanden-
toeslag te kunnen realiseren. 

Wij hebben echter vanaf het begin 
duidelijk gemaakt dat met name de 
arbeidstoeslag en de aanvullende 
arbeidstoeslag voor ons ernstige 
bezwaren vormden. Het verloop van 
de debatten heeft geleerd, dat dat nu 
juist zaken waren die vanwege al het 
verrichte voorwerk nauwelijks voor 
bespreking in de Kamer vatbaar 
waren. Zelfs een poging onzerzijds 
om na een eventuele aanvaarding van 
het wetsvoorstel en zonder daarbij 
een knellende termijn te noemen de 
arbeidstoeslag nog eens rustig te 
laten bezien, leidde tot een negatieve 
reactie van de bewindsman omdat 
kennelijk ook daarvoor de politieke 
ruimte ontbrak. 

Onder deze omstandigheden 
menen onze fracties dat niet van ons 
kan worden gevraagd politieke 
verantwoordelijkheid voor het 
compromis mede te dragen. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! De fractie van D'66 zal 
met overtuiging tégen dit wetsontwerp 
stemmen. Wij hebben ook tegen het 
wetsontwerp over de tweede fase 
gestemd. Voor ons staat niet vast dat 
de draagkracht van tweeverdieners 
groter is dan die van een alleenverdie-
ner. Voor ons staat niet vast dat 
deelname aan de arbeidsmarkt niet 
ontmoedigd wordt door deze hele 
tweeverdienersoperatie. Integendeel, 
wij denken dat vrouwen hierdoor zeer 
ontmoedigd worden. Voor ons staat 
niet vast, dat dit iets met deregulering 
te maken heeft. Integendeel, de 
belastingwetgeving wordt er alleen 
maar ingewikkelder door en privacy-
bedreigender. Dus, kortom: een 
tegenstem van D'66! 

D 
De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
graag mede namens de fractie van de 
EVP een stemverklaring afleggen. 
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Scholten 

Mevrouw Ubels kan niet aan de 
stemming deelnemen wegens elders 
aangegane verplichtingen. 

Ondanks het feit dat in de voorge-
stelde wetgeving een aantal ook voor 
ons aanvaardbare elementen voorko-
men, is met name het feit dat hier een 
arbeidstoeslag wordt geïntroduceerd 
als een nieuw element in de fiscale 
wetgeving, voor ons een onoverkome-
lijk punt. Dat principe wordt door CDA 
en VVD in deze wetgeving aanvaard. 
Daarmee wordt een instrument 
gecreëerd dat de kloof tussen werken-
den en niet-werkenden nu vergroot en 
in de toekomst nog meer zal vergroten. 
De rest is naar mijn overtuiging een 
kwestie van politieke schuimkloppe-
rij geweest. Omdat wij het instrument 
afwijzen, zullen de twee fracties die ik 
hier vertegenwoordig, tegen het 
wetsontwerp stemmen, zij het dat 
mevrouw Ubels het slechts in de 
geest kan doen. 

De Voorzitter: De heer Van der Spek 
verlangt hoofdelijke stemming over 
het wetsvoorstel. 

Voor stemmen de leden: Cornelissen, 
Couprie, G. C. van Dam, Dees, Van 
Dijk, Dijkstal, Van Erp, Evenhuis-van 
Essen, Eyersdijk, Franssen, Frinking, 
Gerritse, De Grave, Gualthérie van 
Weezel, Van Heemskerck Pillis-Duve-
kot, Van der Heijden, Hermans, 
Hermes, Hermsen, Van lersel, Jacobse, 
Janmaat, Joekes, Jorritsma-Lebbink, 
Keja, Van der Kooij, De Korte, Korthals, 
Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, De 
Kwaadsteniet, Laning-Boersema, 
Lansink, Lauxtermann, Van der 
Linden, Linschoten, Lucassen-Stautte-
ner, Mateman, Metz, Van Muiden, 
Nijland, Nijpels, Van Noord, Oomen-
Ruijten, Den Ouden-Dekkers, Paulis, 
Rempt-Halmmans de Jongh, Van Rey, 
Van der Sanden, Schartman, Terpstra, 
Van den Toorn, Te Veldhuis, Van 
Vlijmen, Voorhoeve, B. de Vries, 
Waalkens, Weisglas, Wiebenga, 
Wolters, Aarts, Andela-Baur, Van 
Baars, De Beer, Beinema, P. M. Blauw, 
De Boer, Borgman, Braams, Buikema 
en Van der Burg. 

Tegen stemmen de leden: Castricum, 
Dales, M. P. A. van Dam, Van Dis, Van 
der Doef, Engwirda, Ernsting, Eshuis, 
Groenman, Haas-Berger, Van der Hek, 
Herfkens, Hummel, Jabaaij, Knol, 
Konings, Kosto, Lankhorst, Leerling, 
Mik, Moor, Niessen, Van Nieuwenho-
ven, Nypels, Van Ooijen, Poppe, De 
Pree, Rienks, Van Rossum, Scholten, 
Schutte, Van der Spek, Spieker, 
Stemerdink, Stoffelen, Tazelaar, 

Tommei, Toussaint, Den Uyl, Ter 
Veld, Veldhoen, Vermeend, De Visser, 
Van der Vlies, Vos, De Waart, Wage-
naar, Wallage, Wessel-Tuinstra, 
Willems, Wöltgens, Worrell, Zijlstra, 
Alders, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, 
Van der Bergh, De Boois, Brouwer, 
Buurmeijer en de Voorzitter. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
wetsvoorstel met 71 tegen 61 stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt wetsvoorstel nr. 
18520. 

De onderdelen worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66 en de CPN tegen het wetsvoorstel 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Dan komt nu in stemming wetsvoorstel 
nr. 18643.... 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil graag eerst mijn 
motie op stuk nr. 69 in stemming 
hebben. 

Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA): 
Dan moet eerst over de motie op stuk 
nr. 72 worden gestemd. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan deze 
verzoeken te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Kombrink/ 
Van Nieuwenhoven (18 519, nr. 72). 

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

Instemming komt de motie-Groenman 
(18 519, nr. 69). 

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

In stemming komt wetsvoorstel nr. 
18643. 

De onderdelen worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de CPN en de PPR 
en het lid Janmaat voor het wetsvoor-
stel hebben gestemd en die van de 

overige fracties ertegen, zodat het is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Groenman 
(18519, nr. 29). 

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

Instemming komt de motie-Groenman 
(18519, nr. 30). 

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

In stemming komt de motie-Eshuis/ 
Beckers-de Bruijn (18519, nr. 32). 

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

In stemming komt de motie-Van der 
Spek (18519, nr. 33). 

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

In stemming komt de motie-Groenman 
(18519, nr. 35). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV en het lid Janmaat tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat" 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Schutte/ 
Van Dis (18519, nr. 36). 

de Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA en de VVD en het lid Janmaat 
tegen deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat zij is verworpen. 
In stemming komt de motie-Kombrink/ 
Van Nieuwenhoven (18519, nr. 37). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
lid Janmaat tegen deze motie heeft 
gestemd en de aanwezige leden van 
de overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Groenman 
(18519, nr. 68). 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het 
GPV en het lid Janmaat tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel Nadere 
wijziging van de Algemene Ouder-
domswet, de Algemene Weduwen-
en Wezenwet en de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (Invoering 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen op het terrein van de 
premieheffing ingevolge de volksver-
zekering) (18625) 

en over: 
- de motie-Groenman over extra 
financiële ruimte voor de gelijkberech-
tiging in de sociale zekerheid (18625, 
nr. 12). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
mevrouw Brouwer, die het heeft 
gevraagd. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik wil graag 
dat er allereerst gestemd wordt over 
de motie-Groenman op stuk nr. 12. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

Instemming komt de motie-Groenman 
(18625, nr. 12). 

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

In stemming komt het wetsvoorstel. 

Het begin van artikel I en de onderdelen 
A t/m E worden zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de RPF wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen deze onder-
delen te hebben gestemd. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 11,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN, de PPR en de PSP voor 
dit amendement hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 
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Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 11 voorkomende amendement 
als verworpen kan worden beschouwd. 

Onderdeel F wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen G t/m I worden zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen II en III worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Schutte (stuk nr. 13). 

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

Artikel IV wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de VVD wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen dit artikel te 
hebben gestemd. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Ter Veld (stuk nr. 15) tot 
invoeging van een nieuw artikel V. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
lid Janmaat tegen dit gewijzigde 
amendement heeft gestemd en de 
aanwezige leden van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

In stemming komt het amendement-
Linschoten/Hermsen (stuk nr. 10), 
eveneens tot invoeging van een 
nieuw artikel V. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
PSP tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Artikel V (oud) en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

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

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen over de 
onderwerpen waarover zojuist is 
gestemd. 

Tweeverdieners 
Gelijke behandeling 
Landbouw en Visserij 
Land bouw-Egalisatiefonds 

Tweeverdieners 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben tegen de 
motie-Kombrink/Van Nieuwenhoven 
(18519, nr. 72) over het structureel 
opvoeren van het bedrag van f 15 
min. voor kinderdagverblijven 
gestemd. Wij willen niettemin verwij-
zen naar onze opvatting hierover, 
zoals wij die hedenochtend hebben 
verwoord in de derde termijn van het 
debat. 

Premieheffing 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft uiteinde-
lijk voor het wetsvoorstel 18 625 
gestemd, ondanks zeer fundamentele 
bezwaren die ik namens mijn fractie 
in het debat naar voren heb gebracht. 
Onze bezwaren zijn er wel aanleiding 
toe geweest, dat wij tegen enkele 
onderdelen van het wetsvoorstel 
hebben gestemd. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter! 
Wij hebben tegen het wetsvoorstel 
18 625 gestemd. Wij hebben dat niet 
gedaan, omdat wij niet beseffen dat 
invoering van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen ook consequen-
ties heeft voor het terrein van de 
premieheffing. Wij hebben het wel 
gedaan, omdat de invoering van de 
gelijke behandeling nu een bedrag 
van f538 min. zal opleveren, terwijl 
niet is gegarandeerd dat dit geld, dat 
dus komt uit de gelijke behandeling in 
het kader van de premieheffing, ook 
wordtgebruikt voor gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de AOW. 
Wij vinden dat betaling voor individua-
lisering niet voor andere doeleinden 
moet worden gebruikt. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

het deel Landbouw van hoofdstuk 
XIV (Landbouw en Visserij) van de 
rijksbegroting voor het jaar 1985 
(18600-XIV); 

de begroting van het Landbouw 
Egalisatiefonds, afdeling A, voor het 
jaar 1 9 8 5 ( 1 8 6 0 0 - 0 

en van de daarbij voorgestelde 
moties. 
De Voorzitter: Door mij zijn schriftelij-
ke antwoorden ontvangen van de 
minister en de staatssecretaris van 
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Voorzitter 

Landbouw en Visserij 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 
De heer Tazelaar: Mijnheer de 
Voorzitter! De minister stopte terecht 
na enkele minuten met zijn beantwoor-
ding in eerste termijn. Was het niet 
symptomatisch dat, terwijl de opposi-
tie aan zijn lippen hing, er bij de 
regeringsfracties nauwelijks aandacht 
was voor wat hij zei? Ik bedoel 
trouwens een deel van de regerings-
fracties. 

Wij hebben kennis genomen van 
alle antwoorden, zowel schriftelijk als 
mondeling van de bewindslieden, en 
wij danken hen daarvoor. Ik kom eerst 
terug op de procedure die wordt 
gevolgd naar aanleiding van de 
langere-termijn-visie over de toekomst 
van het landbouwbeleid. Ik heb toch 
goed begrepen, als ik zeg - ik vraag 
het mede namens de heer Willems 
van de PSP - dat de minister besloten 
heeft tot het instellen van een brede 
werkgroep - een en ander stond niet 
in de schriftelijke antwoorden - als 
gevolg van een suggestie die ik 
gisteren heb gedaan ter zake van het 
verder vervolgen van deze zaak? 

Dan kom ik te spreken over de 
solidariteitsheffing. De minister zegt 
dat de suggestie die ik ter zake heb 
gedaan, neerkomt op 12%. Hij vindt 
dat een te grote wissel op de solidari-
teit. Nee, wat ik heb voorgesteld is om 
het solidariteitsgedeelte in de korting 
van 2,05% te brengen op 3,5%! Dat is 
slechts 1,5 % meer dan wat er nu is. 

Minister Braks: En het ene procent die 
wij verleden jaar hebben afgesproken? 

De heer Tazelaar (PvdA): Ja, maar dat 
is geen solidariteitsheffing. De 6,6% 
waarmee wij nu zijn begonnen en de 
7,6% van volgend jaar hebben 
betrekking op afspraken die het 
gevolg zijn van het feit dat wij meer 
hebben geproduceerd dan in 1981. 
Solidariteit is iets dat je aan sommige 
betrokkenen vraagt, meer dan aan 
andere. Dat heb ik bedoeld. Omdat wij 
dit belangrijk vinden, heb ik de eer 
daarover de Kamer een uitspraak te 
vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Tazelaar, 
Tommei en Meijer wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat bij de huidige opzet 
van quotatoedeling in de melkveehou-
derij bepaalde groepen producenten 
relatief te zwaar worden belast; 

van oordeel, dat dit met name geldt 
voor: 

a. producenten, die in 1983 hebben 
geïnvesteerd; 

b. kleine melkveehouders die de 
laatste jaren niet of nauwelijks hun 
produktie hebben verhoogd; 

gelet op de toewijzing van quota die 
heeft plaatsgevonden in de BRD; 

verzoekt de regering, de algemene 
quotakorting voor 1985 - onafhankelijk 
van de door de EG te nemen maatre-
gelen - te verhogen tot 10%, ten 
einde: 

a. voor bovengenoemde kleine 
melkveehouders het quotum te 
kunnen vaststellen op ten minste hun 
produktie van 1981 verminderd met 
3,5%; 

b. de resterende ruimte aan te 
wenden voor de producenten die in 
1983 investeringen hebben verricht, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 36 (18600-XIV). 

De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister heeft over de 
grondgebondenheid het een en ander 
gezegd. Ik heb een suggestie gedaan 
om een derde weg te bewandelen, 
namelijk die van een algemeen fonds 
die zodanig wordt beheerd dat 
daarmee een redelijk structuurbeleid 
kan worden gevoerd. Neemt de 
minister deze suggestie over in de 
eindrapportage die hij voor het einde 
van het jaar over de superheffing 
maakt? Dan komen wij bij de bespre-
king daarvan daarop wel terug. Het 
heeft mij overigens verbaasd, gelet op 
hetgeen de minister heeft gezegd 
naar aanleiding van de motie-Van 
Rossum, dat de versoepeling in de 
onteigening waarvan nu sprake is 
kennelijk wel in overeenstemming is 
met hetgeen er in Brussel in de 
verordening is vastgesteld. Ik neem 
daarvan nota. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
het prijsbeleid. Wat dat punt betreft is 

er een principiële onenigheid tussen 
mijn fractie en naar ik hoop meer 
fracties enerzijds en de minister 
anderzijds. De principe-uitspraak 
behoort te zijn dat bij een contingen-
tering een hogere prijs hoort. Ik vind 
het volkomen onvoldoende dat de 
minister niet is ingegaan op mijn 
suggestie om door een quotum-ver-
mindering van 1 % te komen tot een 
ruimer prijsbeleid van 3,5% voor het 
volgende jaar. 

Voor de gemiddelde melkveehouder 
betekent zo'n operatie van 1 % 
inleveren van het quotum extra en 
een prijsverhoging van 3,5% - ik zeg 
dit met name in de richting van de 
VVD, want dit is wel mogelijk en 
betaalbaar - extra inkomsten die 
liggen in de orde van grootte van 
f4000 tot f 5000 per jaar. Ik heb de eer 
daarover de Kamer een uitspraak te 
vragen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat een beperking van de 
prijsgarantie voor de geproduceerde 
hoeveelheid melk een prijsverhoging 
noodzakelijk maakt ten einde de 
inkomenssituatie van de betrokken 
producenten niet te verslechteren; 

van oordeel, dat de budgettaire 
ruimte van de EG een prijsverhoging 
voor 1985/86 niet mogelijk maakt; 
overwegende, dat een verdere 
produktiebeperking ruimte schept 
voor een prijsverhoging; 

verzoekt de regering, zich in te zetten 
voor een extra beperking van de 
Europese gegarandeerde melkproduk-
tie met 1 % en de daardoor vrijkomende 
middelen aan te wenden voor een 
prijsverhoging van dit produkt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 37 (18 600-XIV). 

De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal niemand verbazen 
dat ik de motie van de heer Blauw op 
het gebied van het prijsbeleid, hoe 
sympathiek ik er in wezen ook 
tegenover sta, niet kan ondersteunen 
aangezien de middelen op Europees 
vlak daarvoor helaas niet aanwezig 
zijn. 
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Tazelaar 

Het volgende punt betreft het 
NAJK. Wij hebben in eerste termijn 
duidelijk gevraagd - ik hoor in tweede 
termijn een antwoord van de minister -
of hij de toezegging wil doen - wij 
praten daarover later nog in het kader 
van de nota bedrijfsopvolging - dat 
het werk van het NAJK voortgang kan 
blijven vinden. Op welke wijze een en 
ander wordt opgelost, zien wij nog 
wel, maar ik hoor graag die principe-
uitspraak. 

Over het suikerbeleid, waarover ik 
een motie heb ingediend in eerste 
termijn, stelt de minister in de 
gegeven schriftelijke antwoorden dat 
punt wel weer aan de orde te zullen 
stellen. Dat gaat ons niet ver genoeg. 
Ik wil dat graag aan de orde gesteld 
hebben in de zin zoals ik dat in mijn 
motie heb verwoord. Ik handhaaf mijn 
motie dan ook op dat punt. 

Het verschil met betrekking tot de 
MCB-uitbetalingen tussen CDA en 
Partij van de Arbeid, waarbij de VVD 
en misschien ook wel de minister er 
wel min of meer tussenin zitten, blijft 
gehandhaafd. Ik zie er van af, mede in 
overleg met de Voorzitter, om daarover 
een tweetal moties in te dienen. Ons 
standpunt moet echter heel duidelijk 
zijn. De Partij van de Arbeid blijft op 
het standpunt staan dat deze bedragen 
individueel en gedifferentieerd naar 
produkt uitgekeerd moeten worden, 
met een zekere degressiviteit. 

De minister heeft gezegd te gaan 
praten over het combinatiebanenplan 
met collega De Koning zodra deze 
terug is in Nederland. Hij heeft gezegd 
dat er overleg gaande was. Dat was 
echter een understatement, want in 
de zin die daarop volgde kon je 
duidelijk horen - als je weet wat daar 
aan de hand is - dat het overleg 
muurvast zit. Om de minister het 
nodige steuntje in de rug te geven, 
heb ik de eer daarover de Kamer een 
uitspraak te vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Tazelaar 
en Ter Veld wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het combinatieba-
nenplan, ontwikkeld door het Land-
bouwschap, jongeren in de agrarische 
sector kansen biedt op een arbeidscon-
tract voor de duur van een jaar, met 
een normale rechtspositie; 

overwegende, dat door middel van 
het combinatiebanenplan onderne-
mers in de agrarische sector de kans 
wordt geboden hun werktijd geleidelijk 
terug te brengen tot een meer 
gebruikelijk aantal uren; 

constaterende, dat de voorwaarden 
die de regering verbindt aan de 
loonkostensubsidie voor dit plan voor 
een belangrijk deel onverenigbaar zijn 
met de doelstellingen van het plan; 

verzoekt de regering, in overleg met 
het Landbouwschap de voorwaarden 
voor te verlenen loonkostensubsidie 
in het kader van het combinatiebanen-
plan zodanig aan te passen, dat het 
plan met behoud van de doelstellingen 
kan worden uitgevoerd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 38(18 600-XIV). 

De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ten aanzien van hetgeen ik 
gisteren heb gevraagd, namelijk of de 
minister in overleg wil treden met de 
Minister van Financiën om na te gaan 
of het niet mogelijk is om bepaalde 
domeingronden met grotere natuur-
wetenschappelijke waarden niet over 
te dragen, hebben de ambtenaren 
verstaan 'over het onder meer niet 
overdragen'. Daarop heb ik een 
antwoord gekregen; dat staat op blz. 
30. Ik krijg in tweede instantie graag 
nog een antwoord op mijn 'echte' 
vraag. 

Vervolgens kom ik bij hetgeen is 
gezegd over de proef met nationale 
landschappen en in het algemeen 
over de natuurbescherming. De 
minister denkt en zegt ook een beetje, 
dat het eigenlijk een particulier te 
behartigen belang is. Natuurbescher-
ming is onzes inziens echter een 
algemeen belang. Dat algemeen 
belang moet ook met voldoende 
middelen worden omringd. 

Over de IMP's-lucht en de schade-
vergoeding heeft de minister op blz. 
40 van de schriftelijke antwoorden 
een antwoord gegeven, dat vreemd 
aandoet. Hij zegt dat de reconstructie-
commissie Midden-Delfland zich over 
die problematiek buigt. Dat doet zij 
wel, maar dan toegespitst op dat 
gebied. Het gaat echter wel wat 
verder dan Midden-Delfland. Er zijn 
meer gebieden. Zoiets moet je niet 
aan zo'n toevallige commissie 
ophangen. Je moet een andere 
structuur scheppen om deze problema-
tiek verder na te gaan. 

De heer Waalkens kreeg op een 
heleboel dingen waarover hij niet had 
gesproken antwoord maar ik kreeg 
geen antwoord op een vraag die ik in 
mijn tekst had staan, namelijk of de 
f 100.000 voor de genenbank materieel 
wel voldoende zou zijn. Natuurlijk is 
het niet voldoende. Ik krijg er graag 
nog even antwoord op. Ik neem aan, 
dat het bevestigend zal luiden. 

De derde motie waarover ik overleg 
heb gevoerd met de Voorzitter en die 
ik niet ga indienen betreft het export-
bevoideringsbeleid. De antwoorden 
van de minister zijn matig bevredi-
gend. Ik vind nog steeds dat een 
doelmatigheidsonderzoek door een 
gerenommeerd extern bureau moet 
plaatsvinden. Ik ben evenwel bereid 
mijn eindoordeel daarover op te 
schorten tot wij de door de minister 
toegezegde nota over het export-
beleidsinstrumentarium hebben ge-
kregen. Ik hoop dat het op korte 
termijn zal geschieden. 

Wat betreft de vestigingswet slaat 
de minister alle records. In het begin 
van het jaar hebben wij een motie 
ingediend waarin met spoed om een 
ontwerp van wet voor een vestigings-
wet werd gevraagd. Wij praten er in 
de Kamer al wat langer over. De 
minister zegt dat het bedrijfsleven en 
het Landbouwschap verdeeld zijn en 
dat hij nog geenszins toe is aan een 
eindconclusie. Dat wordt ti jd. Daarom 
een uitspraak van de Kamer! 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

herinnert de regering aan de door 
haar aangenomen motie 18100-XIV, 
nr. 35; 

verzoekt de regering, de Kamer voor 1 
maart 1985 een voorstel van Vesti-
gingswet voor de land- en tuinbouw 
te doen toekomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 39 (18600-XIV). 

De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom terug op een motie 
die ik heb ingediend in de UCV van 22 
oktober. Het was een zeer lange 
motie; het zou mij nooit zijn gelukt die 
in een plenaire vergadering in te 
dienen. Naar aanleiding van de 
discussie die wij daarover hebben 
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Tazelaar 

gehad heb ik de eer er een enkele 
wijziging in aan te brengen. Ik hoop in 
tweede termijn daarop een reactie te 
krijgen van de bewindslieden. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Tazelaar heeft 
zijn motie op stuk nr. 13 (18600-XIV), 
ingediend in de UCV van de vaste 
commissie voor Landbouw van 22 
oktober 1984, in die zin gewijzigd, dat 
de eerste twee leden van het dictum 
thans luiden: 

1. bij voorrang onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma's op te 
zetten met bedrijven die daadwerkelijk 
op de te onderzoeken terreinen een 
stimulerende en innoverende rol 
willen spelen en erop toe te zien, dat 
de te ondersteunen programma's 
overeenstemmen met de doelstellin-
gen van het NEHEM-structuurrapport; 
2. een structuur te scheppen waarbin-
nen op de bedrijfstak gerichte kennis-
overdracht vanuit onderzoeksinstellin-
gen alert kan plaatsvinden en hierbij 
in het bijzonder aandacht te schenken 
aan kennisoverdracht op het gebied 
van arbeidsplaatsverbetering. 

Naar mij blijkt, wordt de aldus 
gewijzigde motie voldoende onder-
steund. 

Zij krijgt nr. 40 (18600-XIV). 

De heer Tazelaar (PvdA): De minister 
heeft op onze vraag wat het voor 
extra ruimte kost om alle bedrijven 
die minder dan 6000 liter per hectare 
produceren vrij te stellen van de 
superheffing geantwoord, dat het 
ongeveer 1% is. Dat lijkt ons erg veel. 
Wij vragen de minister dit bij de 
rapportage aan het einde van het jaar 
nogmaals na te gaan en ons de 
berekening te geven, opdat wi j er 
eventueel op kunnen terugkomen. Ik 
zeg bij voorbaat dat, mocht dit zo zijn, 
ik iedere suggestie in die richting 
intrek. Als het echter, zoals wij 
denken, veel geringer is, dan wil ik er 
nog graag op terugkomen. 

Zowel door ons, als door het CDA 
en de VVD is geconstateerd dat het 
zelfstandigenbeleid ontoereikend is. 
De minister verwijst in zijn antwoord 
helaas slechts naar een vage notitie 
die een inventarisatie zal geven. Zo 
blijkt maar weer eens duidelijk dat de 
sociale component, de inkomenspoli-
tieke kant van het zelfstandigenbeleid 
en dus ook van het landbouwbeleid, 
door deze coalitie genegeerd wordt. 
De fractie van de Partij van de Arbeid 
heeft bij het wetsvoorstel derde fase 
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tweeverdieners een amendement 
ingediend gericht op de verbetering 
van de positie van de meewerkende 
echtgenote. Dat amendement is 
gelukkig zojuist aangenomen. Wil de 
minister in aanvulling daarop nagaan 
en blijven nagaan hoe de positie van 
die meewerkende echtgenote, boerin 
en tuindersvrouw, zich ontwikkelt? 

D 
De heer Van der Linden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
beide bewindslieden voor de schrifte-
lijke en mondelinge beantwoording 
van de vragen. Mijn excuus aan u, 
omdat ik geen overleg met u heb 
gepleegd over moties, vanwege het 
simpele feit dat ik geen moties in te 
dienen heb. 

De Voorzitter: Ik ben u hoogst 
dankbaar. 

De heer Van der Linden (CDA): Er is 
een hele discussie geweest over het 
prijsbeleid in de zuivelsector. Wij 
hebben nadrukkelijk gesteld dat wij 
voorstanders zijn van een terughou-
dend prijsbeleid. Wij zijn van oordeel 
dat in de zuivelsector het inkomen uit 
de markt moet komen. Om die reden 
is het ook noodzakelijk dat wij die stap 
terug zetten in de produktie. Tegelij-
kertijd moeten de voorraden, die als 
een loden last op de markt liggen, zo 
snel mogelijk worden geruimd. Wil de 
minister in dit verband ingaan op het 
resultaat van een studie op EG-niveau, 
waarin ervoor wordt gepleit 150 ton af 
te zetten in de verwerkende industrie, 
als vervanging van zonnebloem- of 
visolie. Dat zou erg goedkoop zijn in 
vergelijking met andere afzetmogelijk-
heden. Is het juist dat de Kerstboterac-
tie vertraging heeft opgelopen? Ik zou 
voorts willen pleiten voor overleg met 
de oliën- en vettensector over een 
andere aanwending van de voorraden, 
als die in die richting wordt gezocht. 

De minister heeft niet gesproken 
over de motie over de kleinere 
bedrijven met een bedrijfsopvolger. 
Wil hij dat alsnog doen? 

Wij zullen tegen de motie-Blauw 
stemmen om twee hoofdredenen. Zij 
is strijdig met het marktgeoriënteerd 
denken en bovendien met het uit-
gangspunt zo snel mogelijk de 
superheffing weer van tafel te krijgen. 

De heer Tazelaar (PvdA): Mag ik de 
heer Van der Linden een vraag stellen 
over dat marktgericht denken? Vindt 
hij dat de prijs die wij in Europa 
hebben vastgesteld voor suiker 
marktgericht is? 
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De heer Van der Linden (CDA): Ik heb 
het nu over de zuivel. Daar wordt ons 
de mogelijkheid geboden nog te 
denken over een ander systeem. Als 
wij de prijsonderhandelingen van 
begin volgend jaar op ten minste de 
objectieve methode inzetten ... 

De heer Biauw (VVD): Als uitgangspunt 
van de onderhandelingen. 

De heer Van der Linden (CDA): . . . 
dan raken wij steeds verder weg van 
het punt waarop wij de superheffing 
kunnen afschaffen. Om die reden 
willen wij een terughoudend prijsbe-
leid. 

De heer Tazelaar (PvdA): Dat heb ik 
wel begrepen, maar ik vraag alleen: 
wat is nu het verschil tussen zuivel en 
suiker? Bij suiker hebben wij een 
contingenteringssysteem en bij melk 
nu ook. De heer Van der Linden zal 
het met mij eens dat wij bij suiker 
constant een zeer ruimhartig prijsbe-
leid hebben gevoerd. Waarom wil hij 
dit nu ineens, met een argumentatie 
van marktgericht denken, bij melk niet 
toestaan en bij suiker wel? De finan-
ciële ruimte is een andere zaak, want 
die geldt bij beide. 

De heer Van der Linden (CDA): Ook 
bij de suiker hebben wij bij herhaling 
gezegd dat het prijsbeleid te ruimhartig 
is. De heer Tazelaar heefteen indirecte 
relatie gelegd tussen het prijsbeleid 
op het gebied van de suiker en de 
hoeveelheid suiker die wij in Europa 
produceren. Er ligt een directe relatie 
tussen het doel dat je met je beleid 
wil bereiken en de instrumenten die je 
daarvoor hanteert. 

De heer P. M. Blauw (VVD): Ik heb 
toch goed begrepen dat het CDA een 
pleidooi voert voor de nul-variant als 
het het prijsbeleid betreft: de superhef-
fing minstens vijf jaar en indien 
mogelijk en nodig langer handhaven, 
waarna een marktgericht beleid moet 
worden gevoerd. Betekent dit dat dit 
prijsbeleid gedurende de gehele 
periode gehandhaafd zal worden als 
uitgangspunt van het beleid? Waar 
moet ik hierin de sociale component 
terugvinden? 

De heer Van der Linden (CDA): In de 
eerste plaats heeft de fractie van het 
CDA gezegd, dat zij voorstander is 
van een zeer terughoudend prijsbeleid. 
In antwoord op een interruptie van de 
heer Tazelaar heb ik gezegd, dat ik 
zelfs een nul-optie niet uitsluit. In de 
tweede plaats hebben wij over de 
duur van de superheffing gezegd, dat 
wij er zo snel mogelijk vanaf wilden. 
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Van der Linden 

De realiteit gebiedt ons te erkennen, 
dat wij er de eerstkomende jaren niet 
vanaf komen. Volgen wij echter de 
weg van de heer Blauw, dan duurt het 
alleen maar langer voordat de 
superheffing kan worden afgeschaft. 
Daarom kiezen wij niet voor een zeer 
ruimhartig, te ruimhartig, prijsvoorstel. 

De heer P. M. Blauw (VVD): Er is geen 
sprake van dat wij een ruimhartig 
prijsvoorstel hebben gedaan. Wij 
hebben gepleit voor een toegesneden 
prijsbeleid. Hoeveel aandrang u ook 
zult aanwenden, er is een evaluatie na 
drie jaar met een afloop van nog eens 
twee jaar, dus in totaal vijf jaar, 
afgesproken. Het duurt dus altijd vijf 
jaar. Als u nu, in het eerste jaar, al van 
mening bent dat enigerlei vorm van 
toegesneden prijsbeleid produktiesti-
mulerend werkt, dan moet dat 
worden vertaald over de hele periode 
van vijf jaar. Ik stel u nogmaals de 
vraag waar dan de sociale component 
is die u gisteren voorstond. 

De heer Van der Linden (CDA): Wij 
hebben nooit gezegd dat wij via het 
prijsbeleid een sociale component 
willen inbouwen. Wij hebben heel 
nadrukkelijk gezegd, dat die naast het 
markt- en prijsbeleid behoort te 
worden gesteld. 

Aan welke termijn denkt de minister 
voor het uitbrengen van de zelfstandi-
gennota? 

Hij is niet ingegaan op mijn opmer-
king over zijn interview in CDA-actueel. 
Ik verzoek hem met nadruk, dat in 
tweede termijn te doen. Er mag geen 
doem rusten op de land- en tuinbouw 
vanwege de situatie op dit moment in 
enkele sectoren. Wij hebben in ieder 
geval vertrouwen in het aanpassings-
vermogen en de veerkracht van die 
sector, zodat ook voor de toekomst 
nieuw perspectief kan worden 
geboden. Ik verzoek de minister, zijn 
interview op dat punt nader te 
interpreteren. 

De minister laat de MCB-compensa-
tie in wezen aan de Kamer over. Hij 
erkent dat er netto volgens de motie 
van het CDA aanzienlijk meer naar de 
sector gaat dan via zijn weg. De 
Kamer mag dus zelf uitzoeken op 
welke wijze zij het meest aan de 
boeren en tuinders wil geven. 

De heer Tazelaar (PvdA): Dat heeft de 
minister helemaal niet geconcludeerd. 
Hij heeft gezegd dat het heel sterk van 
de inkomenspositie van de betrokken 
bedrijven afhangt. 

De heer Van der Linden (CDA): 
Natuurlijk, maar de minister heeft 
daarna gezegd, dat ons voorstel netto 

voor de sector meer oplevert dan het 
voorstel dat hij zelf heeft gedaan. 

De heer Tazelaar (PvdA): Voor 
bepaalde bedrijven! 

De heer Van der Linden (CDA): Neen, 
in totaal! Driekwart van de f 60 min. 
gaat naar bedrijven boven de 120 
SBE's. Dan geef ik u te raden wat dat 
fiscaal betekent. Volgens een grove 
schatting van mij zal er zeker f 40 a 50 
min. via de belasting terugvloeien in 's 
Rijks schatkist. Daar hebben boer en 
tuinder niets aan. 

De heer Tazelaar (PvdA): Een grove 
schatting onzerzijds is, dat het tot f 10 
a 20 min. beperkt is, zeker als je een 
bepaalde degressiviteit in de uitbeta-
ling inbouwt, die overigens verenig-
baar is met de Europese reglemente-
ringen. 

De heer Van der Linden (CDA): Welke 
degressiviteit kunt u inbouwen als u 
ziet dat een kwart onder de 120 SBE's 
terecht komt en driekwart erboven? 

De heer Tazelaar (PvdA): Ik heb ook 
niet gezegd dat het scharnierpunt 120 
SBE's moet zijn. Ik sprak over 120 tot 
190 SBE's. Voor mijn part ligt het bij 
190 SBE's. 

De heer Van der Linden (CDA): Welke 
degressiviteit wilt u inbouwen om de 
nadelen terug te draaien? 

De heer Tazelaar (PvdA): Dat is toch 
heel duidelijk? Dat moet een degressi-
viteit onder een bepaald scharnierpunt 
worden, zodat degenen die lager 
zitten meer krijgen. Daarover kunnen 
berekeningen worden gemaakt. Er zal 
natuurlijk een deel in de schatkist 
terugvloeien. U wilt echter ook vele 
structurele maatregelen nemen 
waarvan de opbrengsten niet bij de 
boer terechtkomen. 

De heer Van der Linden (CDA): Die 
komen volledig in de sector terecht. 
Er bestaat echter verschil van mening 
tussen u en mij over, omdat het niet 
bij iedere individuele boerterechtkomt. 
Als ons voorstel wat betreft de 
bestemming van de gelden wordt 
gevolgd, zal men zien dat met name 
voor de kleine melkveehouderij met 
bedrijfsopvolgers, waarvoor de heer 
Tazelaar aandacht heeft gevraagd, 
concreet iets kan worden gedaan. Ik 
wacht zijn standpunt gaarne af. 

Voor mij is niet duidelijk, dat de 
Brusselse richtlijn geen mogelijkheid 
biedt om de door de minister genoenv 
de 20% toch binnen te halen. 

Ik vraag de minister dan ook 
nadrukkelijk, nader aan te geven waar 
dit is vastgelegd. Artikel 6 geeft 
uitdrukkelijk de ruimte te om op dit 

punt aan Brussel voorstellen voor te 
leggen. 

Dan de kwestie landbouw en milieu. 
Ik heb de minister gevraagd, of hij 
bereid is om toe te zeggen dat 
evidente slachtoffers van de nieuwe 
interimwet individueel getoetst 
kunnen worden, analoog of nagenoeg 
analoog aan de gang van zaken 
rondom de superheffing. Graag 
alsnog een toezegging. 

Verder heeft de staatssecretaris nog 
gezegd dat de jaarlijkse entperiode 
onlangs is begonnen. Ik stel vast dat 
die periode althans in grote delen van 
het land nog moet beginnen. Voorts 
stel ik vast dat de staatssecretaris 
vindt dat het niet om een inheemse 
ziekte gaat, althans dat hij zegt dat de 
ziekte uitsluitend in de grensregio's 
voorkomt. De grensgebieden behoren 
echter nog tot het Nederlandse 
grondgebied, dus in dat opzicht is het 
wel een Nederlands verschijnsel. Juist 
daarom is er alles voor te zeggen om 
een proef van een jaar, wellicht 
beperkt tot dat gebied, toch door te 
zetten. Graag een concrete toezegging 
van de staatssecretaris, omdat we 
nog steeds zo'n besluit kunnen 
nemen. 

Ten slotte nog de volkstuintjes, een 
duidelijke groeimarkt. Ik zou een 
relatie willen aanbrengen tussen het 
nevenbedrijvenbeleiden de groeiende 
behoefte aan volkstuinen, om deze 
zaak niet over te laten aan de make-
laars. Vele makelaars storten zich op 
deze markt. Dit onderwerp zou aan de 
orde kunnen komen in de notitie die 
de minister heeft toegezegd. Ik vraag 
hem, hiermee spoed te betrachten. 

Ten slotte het vossenbestand. Ik 
vraag me af, waarom de minister niet 
nu kan zeggen dat hij de motie zal 
uitvoeren en de kwestie verschuift 
naar weer een andere notitie. 

De heer Tazelaar (PvdA): Heeft de 
heer Van der Linden kennis genomen 
van de notitie die de minister de 
Kamer enkele dagen geleden heeft 
doen toekomen? 

De heer Van der Linden (CDA): Neen. 

De heer Tazelaar (PvdA): Wel, daar 
staat duidelijk in dat de motie op 
grond van die studie niet wordt 
uitgevoerd. 

De heer Van der Linden (CDA): Dan 
wordt het tijd dat we die notitie 
bespreken. Wij zullen daar dan maar 
het initiatief toe nemen. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoorden, ook voor de 
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Tommei 

schriftelijke antwoorden, die wi j tijdig 
hebben gekregen. Dat vind ik buiten-
gewoon plezierig, we maken wel eens 
wat anders mee. 

Ik ben zeer tevreden over een aantal 
toezeggingen, zoals die inzake de 
aanwijzing van de Oostvaardersplas-
sen als natuurmonument. Ook ben ik 
blij dat wij een notitie zullen krijgen 
over de verontreiniging van water, 
bodem en lucht op de landbouw. Als 
concreet voorbeeld heb ik Midden-
Delfland genoemd, en ik heb niet 
gehoord, welke oplossing op dit punt 
gevonden is. 

De minister gaat duidelijk uit van 
een markt-gericht landbouwbeleid, 
met als aanvulling een sociaal beleid; 
een soort twee-sporenbeleid dus. Dat 
lijkt duidelijkheid, maar het geeft in de 
uitwerking toch nog wel aanleiding 
tot veel ongewisheid. Je kunt in feite 
niet veel concrete maatregelen op dit 
uitgangspunt baseren. Met het 
uitgangspunt zijn we het eens, maar 
we willen eerst graag zien, hoe de 
zaak zal worden uitgewerkt. 

Ik heb het gevoelen, dat op dit 
moment een duidelijke lijn ontbreekt 
en dat dit voor vele sectoren in de 
landbouw buitengewoon vervelend is. 
We hebben van een paar snelle 
beleidswijzigingen kennis genomen, 
maar er zijn er ongetwijfeld nog meer 
in aantocht. Graag wat meer duidelijk-
heid. Ik heb in eerste termijn al om 
een notitie gevraagd, maar er is geen 
toezegging op dat punt gedaan. Ik heb 
u dan ook een motie overhandigd. 
Voorzitter, waarin om een dergelijke 
notitie wordt gevraagd. 

Motie 

verschillende sectoren en de toepas-
sing van informatica, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 41 (18600-XIV). 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat de superheffing 
betreft, heb ik nauwkeurig geluisterd 
naar wat de minister heeft gezegd 
over de alternatieve veehouderij. 
Daarin proefde ik een zeer positieve 
houding. Zo heeft de minister opge-
merkt, beslist oog te hebben voor de 
problemen daarvan. Hierover had ik 
een motie voorbereid. Ik ben niet 
gewend dat de minister sjablone 
uitspraken doet. Ik zie de evaluatie 
dan ook met vertrouwen tegemoet in 
december. Die motie dien ik dus niet 
in. 

D 
De heer Waalkens (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik bedank de bewinds-
lieden voor de antwoorden en de 
aandacht die zij besteed hebben aan 
de door mij aangebrachte punten. 

Ik heb ook gesproken over de 
bezuiniging in het wetenschappelijk 
landbouwkundig onderzoek. Dit 
onderzoek gaat ons zeer ter harte. Dat 
moet ook zo onafhankelijk mogelijk 
kunnen functioneren. Dit betekent, dat 
het door het Rijk gefinancierd moet 
worden en dat het Rijk dit moet 
blijven doen. Ik heb begrepen, dat de 
bezuiniging is aangebracht ter 
bevordering van de doelmatigheid. 
Met andere woorden: een opschoning 
van een aantal onderzoeken die niet 
zo efficiënt meer zijn èn de 2%-opera-
tie. Die overheidsfinanciering moet er 
zeker in de toekomst blijven, voldoen-
de en adequaat. Dit heeft de minister 
niet als zodanig gezegd. Daarom dien 
ik de volgende motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Waalkens 
en Blauw wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat in de begroting 
fors is bezuinigd op het wetenschap-
pelijk landbouwkundig onderzoek; 

vaststellende, dat een goed toegerust 
wetenschappelijk landbouwkundig 
onderzoek op vele terreinen van 
fundamentele betekenis is voor de 
toekomstige ontwikkelingen in de 
Nederlandse land- en tuinbouw; 

verzoekt de regering, voor een goede 
toerusting ter zake zorg te blijven 
dragen, opdat voorkomen wordt dat 
een vrijwillig meebetalend bedrijfsle-
ven richting aan het beleid van het 
wetenschappelijk onderzoek gaat 
geven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 42 (18600-XIV). 

De heer Tazelaar (PvdA): Is het niet 
veel eenvoudiger, te vragen dat er 
wat minder bezuinigd wordt? Waar 
haalt u namelijk de dekking vandaan? 

De heer Waalkens (VVD): Dat is nu 
helemaal niet aan de orde. Ik heb het 
alleen maar over een adequate, 
voldoende financiering in de komende 
jaren, opdat wordt voorkomen dat 
anderen gaan meefinancieren. Die 
dekking is te vinden in de totale 
begroting van Landbouw, zoals die er 
op dat moment uitziet. 

De heer Tazelaar (PvdA): Begrijp ik 
het goed, dat de situatie voor 1985 
gelijk blijft, maar dat de regering nu 
alvast van u een motie meekrijgt, 
opdat er in 1986 en de jaren daarna 
wat meer geld aan landbouwkundig 
onderzoek moet worden besteed? 

De heer Waalkens (VVD): Je zou dit 
een signaalmotie kunnen noemen, 
zodat de bewindslieden er in ieder 
geval op bedacht zijn dat dit onderdeel 
bijzonder zwaar weegt in de komende 
jaren. 

Mijnheer de Voorzitter! In eerste 
termijn heb ik er melding van gemaakt 
dat wij een aantal keren zijn aangelo-
pen tegen reconstructies in de oude 
glastuinbouwgebieden die op zich zelf 
bijzonder waardevol zijn. Daaraan 
haperde nogal eens wat door het 
ontbreken van een werknemersrege-
ling. Door samenvoeging kan in die 
gebieden de efficiency worden 
vergroot. Daarmee kan soms een 
vaste werknemer overbodig worden. 
Men moet nu allerlei oplossingen 
bedenken. Onzes inziens is dan ook 
een werknemersregeling noodzakelijk 
in de beschikking voor de reconstructie 
van oude glastuinbouwgebieden. 
Daarover wil ik graag een uitspraak 
van de Kamer vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Waalkens 
en Blauw wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat zich thans ingrijpen-
de wijzigingen voordoen in het 
landbouwbeleid; 

van mening, dat het voor het agrari-
sche bedrijfsleven van belang is tijdig 
te kunnen inspelen op deze beleidswij-
zigingen; 

nodigt de regering uit, in een notitie 
de hoofdlijnen van het te voeren 
beleid voor de land- en tuinbouw 
uiteen te zetten en daarbij in ieder 
geval aandacht te geven aan de 
invulling van het gemeenschappelijke 
markt- en prijsbeleid, het structuurbe-
leid, het specifieke beleid voor de 
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Voorzitter 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat er bij de uitvoering 
van de reconstructie van oude 
glastuinbouwgebieden een zogenaam-
de werknemersregeling node gemist 
wordt; 

vaststellende, dat een dergelijke 
regeling gewenst is analoog aan die 
welke is vermeld in de Wet reconstruc-
tie Midden-Delfland; 

verzoekt de regering, een regeling als 
hier bedoeld te doen opnemen in de 
reconstructie beschikking oude 
glastuinbouwgebieden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 43 (18600-XIV). 

D 
De heer P. M. Blauw (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zeg beide bewindslie-
den dank voor hun antwoord. 

Ik heb nog enkele punten in dit 
korte tijdsbestek, als eerste de 
grondmobiliteit. De minister sprak 
over beleidsruimte. Ik vraag hem, 
deze precies aan te geven in de notitie 
over de superheffing, die wij nog voor 
het kerstreces zullen behandelen. Wil 
hij hierbij ook vermelden welk 
systeem Denemarken heeft? Daar 
wordt de superheffing iets anders 
toegepast dan hier. 

Op mijn opmerkingen over het 
structuurbeleid en vooral het fiscale 
element ervan heb ik geen antwoord 
gekregen, als ik het goed beluisterd 
en gelezen heb. 

Wij hebben ons over de voorschot-
ten duidelijk ervoor uitgesproken dat 
onder bepaalde voorwaarden de 
Europese consument voorkeur 
verdient boven export voor lage 
prijzen naar derde landen. Wij hebben 
hierbij genoemd een verdere toepas-
sing van de Banketbakkersregeling en 
de mogelijkheid, in andere voedings-
middelen de plantaardige vetten te 
vervangen. 

Wij hebben in het kader van de 
landbouwvoorlichting een motie over 
de teams ingediend. Ik adviseer de 
minister mogelijkerwijs ten overvloe-
de, de toelichting die wi j hierbij 
hebben gegeven, en het dictum van 
de motie te vergelijken met het 
antwoord op vraag 51 van de schrifte-
lijke voorbereiding. 

Onze motie over het prijsbeleid 
handhaven wij . 

De minister heeft gezegd dat de 
sociale component die flankerend bij 

het landbouwbeleid past, mogelijker-
wijs via uitbreiding of intensievere 
toepassing van de bergboerenregeling 
kan worden verwezenlijkt. Ik verzoek 
de minister uitdrukkelijk, hierin zeer 
terughoudend te werk te gaan. 
Hiermee wordt de landbouwbegroting 
van de EG met een oneigenlijke factor 
extra belast. Dit betreft sociaal beleid 
en niet economisch beleid, wat 
landbouwbeleid eigenlijk is. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun beantwoording en hun 
positieve benadering van de motie op 
stuk nr. 20, ingediend tijdens de 
algemene beschouwingen. De 
bedoeling was inderdaad dat het 
'melk-neutraal' zou verlopen. Ik heb 
nu echter goed begrepen dat de 
minister datgene wat hij heeft toege-
zegd, zelfstandig heeft kunnen 
toezeggen, zonder hiervoor achteraf 
de goedkeuring van de Europese 
organen nodig te hebben. 

In de zuivelsector vallen ook de 
zelfkazende boeren. Wij hebben 
hierover reeds eerder met de minister 
gesproken. Hij zegt de problemen te 
onderkennen, maar de prijs van de 
boerenkaas staat onder zeer zware 
druk, niet van de moeilijke uitwisseling 
horizontaal in het poolsysteem, maar 
van het wisselen per jaar, doordat de 
boeren het ene jaar meer zelfkazen en 
het andere jaar meer aan de fabrieken 
leveren. Gaat de minister ermee door, 
hiervoor in overleg met de Europese 
organen een oplossing te zoeken? 

Verdere opmerkingen over de 
superheffing laten wij rusten, totdat 
wij de evaluatienota krijgen. 

Ik was minder gelukkig met het 
antwoord van de staatssecretaris dat 
hij de motie-Van Noord omarmt. 
Hierin gaat het toch weer om een 
afgezwakt staffelsysteem. De staatsse-
cretaris zal begrijpen dat hij mij 
hiermee geen genoegdoening geeft. 

Graag vraag ik meer aandacht voor 
afvalwarmte in de glastuinbouw. Dit 
onderwerp is in de schriftelijke 
antwoorden nogal afstandelijk 
beantwoord. 

Ik heb nog wat vragen over de 
suiker, mede naar aanleiding van de 
motie-Tazelaar. Verder heb ik weinig 
gehoord over het teruglopende 
pachtareaal. Ook de bosbouw is, 
behoudens de zure regen, tussen de 
wal en het schip geraakt. Ik zeg nog 
dank voor het toezeggen van financiële 
bijdragen voor de oplossing van 
problemen in enkele gebieden met de 
vervanging van samengestelde 
drainage, genoemd in het schriftelijke 
antwoord nr. 219. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik dank de bewindslie-
den voor hun antwoorden. Ik heb 
slechts tijd om kort terug te komen op 
de waardering van de minister voor 
mijn motie over de voedselproduktie 
in ontwikkelingslanden. De minister 
ziet het dictum van mijn motie als 
ondersteuning van het Nederlandse 
beleid, maar had moeite met de 
voorafgaande overwegingen. Ik heb, 
eerlijk gezegd, moeite met de overwe-
gingen die de minister heeft. 

Hij zei dat datgene wat mijn fractie 
beweert, ver van de realiteit staat. Ik 
heb zo iets vaker gehoord. Maar de 
minister kan toch niet volhouden dat 
de stellingname van de PPR-fractie 
over bij voorbeeld overproduktie of 
milieuproblemen in het verleden niet 
realistisch is geweest. Als de minister 
valt over het woordje 'hervorming', 
moet ik zeggen dat ik juist voor dit 
niet zo revolutionaire woord gekozen 
heb om aan te geven dat er natuurlijk 
wel iets moet gebeuren. 

De minister heeft ook gesteld, dat er 
meer moet gebeuren dan een super-
heffing en een noodwetje voor de 
varkens- en de pluimveehouderij. Het 
gaat toch niet alleen om het stellen 
van grenzen maar ook om binnen die 
grenzen tot nieuwe keuzes en nieuw 
beleid te komen. Die uitdaging ligt er 
en daar staat de minister voor. Als de 
minister dat geen hervorming vindt, 
maar als hij liever het woord 'veran-
dering' hoort, is het mij goed. Het 
gaat mij echter om het dictum en ik 
zou alsnog graag een herwaardering 
van de minister over deze motie 
horen. 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben over de beantwoor-
ding van vragen en opmerkingen van 
mijn fractie zeer tevreden. Ik dank 
hiervoor de bewindslieden en ik 
betrek hierbij ook de ambtenaren, 
gelet op het vele werk dat verricht is. 

Ik ben in het bijzonder verheugd 
met de toezegging van de minister 
om te gaan praten met de ambtgeno-
ten over de werkgelegenheidseffecten 
van de superheffing. Gelet op mijn 
beperkte spreektijd, kom ik nog 
slechts terug op een tweetal schriftelijk 
afgedane vragen. 

Op ons verzoek om vergelijkbare 
cijfers in de EEG te krijgen over de 
ontwikkeling van de energieprijs voor 
tuinders, is geantwoord dat een 
vergelijkingsbasis voor de energiekos-
ten niet mogelijk, dan wel niet zinvol 
is. Wij begrijpen dat niet goed. Op 
grond van welke gegevens wordt dan 
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Minister Braks van Landbouw en Visserij. Naast hem zit zijn staatssecretaris, de heer Ploeg 

Wagenaar 

beoordeeld in hoeverre er sprake is 
van concurrentievervalsing tussen de 
diverse lid-staten als het gaat om 
energieprijzen voor tuinders? 

Moet ik vervolgens uit het antwoord 
van de minister met betrekking tot de 
uitzonderingspositie van zelfkazende 
boeren begrijpen, dat vrije uitwisseling 
bij de individuele melkveehouder met 
betrekking tot de contingenten 
onmogelijk blijft, ondanks het feit dat 
verschillende landen met deze 
problematiek worden geconfronteerd? 
Of wordt er toch in EEG-verband naar 
wegen gezocht om tegemoet te 
komen aan de wens tot uitwisseling 
bij de melkveehouder zelf? Waarom 
heeft kennelijk Nederland alleen dit 
ingewikkelde poolsysteem gekozen, 
dat ook uit een oogpunt van de 
marktsituatie een wat merkwaardige 
figuur is? Graag krijg ik hierop nog 
een reactie van de minister. 

De vergadering wordt van 17.53 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

D 
Minister Braks: Mijnheer de Voorzitter! 
Het lijkt mij goed in mijn beantwoor-
ding de volgorde van de sprekers in 
tweede termijn aan te houden. 

Ik kom dan allereerst bij de heer 
Tazelaar, die mij goed begrepen heeft. 
Het gaat ons inderdaad om een breed 
opgezet overlegkader inzake het 
rapport over de geïntegreerde 
landbouw. Hoe dat er precies zal 
uitzien, kan ik nu nog niet zeggen. Wij 
zullen dat breed en vooral ook 
doelmatig opzetten. 

Mijn opmerking dat de solidariteit 
tussen de melkveehouders door het 
voorstel van de heer Tazelaar om de 
2,05% te verhogen tot 3,5% wel al te 
veel geweld werd aangedaan had 
uiteraard uitsluitend betrekking op die 
verhoging. Alles optellend kwam ik 
tot een reductie in de buurt van 12%. 
Dat komt omdat er nog 1 % in de 
pijpleiding zit waarover op Europees 
niveau al besluitvorming heeft 
plaatsgehad. Die 1 % moet op de een 
of andere wijze worden ingevuld. 

In het systeem dat wij gekozen 
hebben, ligt het voor de hand dat dit 
een extra reductie betekent tenzij de 
opkoopregeling zo royaal uitvalt dat 
wij die 1 % daaruit zouden kunnen 
financieren. Inzake de feitelijke 
invulling van dat restant - na de 
overschrijding van de eerste invulling 
inzake de hardheidsgevallen - moeten 
wij nog eens met elkaar van gedachten 
wisselen, ook met het bedrijfsleven, 
over de vraag hoe wij die het beste 

kunnen invullen en of dit percentage 
zo'n hoge prioriteit moet hebben 
boven allerlei wensen van het bedrijfs-
leven en van de Kamer met betrekking 
tot de knelpunten en het gewenste 
structuurbeleid. 

Nogmaals, dit is een verplichting 
en het andere beleid moet nog 
ontwikkeld worden. Wij kunnen er 
niet omheen. Ik zou er bijzonder veel 
moeite mee hebben als ik in Nederland 
beleid moest uitvoeren dat voor de 
individuele veehouders volgend jaar 
toch zou betekenen dat men niet met 
een reductie van 8,65% ten opzichte 
van het referentiejaar 1983 geconfron-
teerd wordt maar met bijna 12%. Ik 
zou dan ook de motie-Tazelaar op 
stuk nr. 36 willen ontraden. 

Wij hebben inderdaad een discussie 
gehad over de grondgebondenheid 
en de vrijheid van verhandelen van de 
heffingvrije melkhoeveelheden. Ik heb 
gezegd dat ik geen weg tussen beide 
posities heb gevonden, afgezien van 
wat versoepeling bij de toepassing 
van de grondgebondenheid. De heer 
Tazelaar stelt echter dat een algemeen 
fonds waarin de melk zit die dan door 
de overheid, eventueel via een 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, 
wordt verdeeld een alternatief zou 
zijn. Dat is echter niet iets dat tussen 
de beide opties in zit; het is een 
absoluut alternatief stoelend op 
bepaalde opvattingen met betrekking 
tot de inrichting van onze samenleving 

en ook tot het begeleiden van het 
economisch proces. 

Aangezien ik die opvattingen niet 
deel, kan ik dit ook niet als alternatief 
zien. Dat wil niet zeggen dat ik geen 
ruimte zie, toch via fondsvorming wat 
aan knelpunten te doen. Ik kom dan 
terug op de ruimte die ik hoop te 
verwerven via de opkoopregeling, 
waardoor je niet totaal afkomt van de 
grondgebondenheid maar hier en 
daar wel een aantal knelpunten zou 
kunnen wegnemen c.q. het ontwikkelen 
van nieuw beleid mogelijk zou kunnen 
maken. 

De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp dat het moeilijk 
is in Brussel. Ik ken de zaken daar ook 
wel. Als de mogelijkheid zich echter 
voordoet tot het aangaan van een 
discussie om de grondgebondenheid 
af te schaffen c.q. te versoepelen, wi l 
de minister zich daarvoor dan wel 
inzetten? 

Minister Braks: Ja, ik kom daarmee 
meteen op een vraag die door de heer 
Van Rossum is gesteld. De heer Van 
Rossum zei dat ik nu souplesse had 
gevonden. Dat heeft hij heel netjes 
gezegd. Ik heb èn souplesse gevonden 
èn genomen. Daarbij moet ik natuurlijk 
altijd een grens in acht nemen om 
niet in wezenlijk conflict te komen met 
de Europese normen. In dat opzicht 
heb ik de souplesse nu gevonden die 
ik bij de uitvoering van de motie-Van 
Rossum zoals die is ingediend tijdens 
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Braks 
de algemene politieke en financiële 
beschouwingen heb gebruikt. Daar-
mee heb ik ook grenzen bereikt. Als 
wij verder willen gaan dan moet dat 
in overleg met de Europese Commissie 
gebeuren. Deze kan de problematiek 
die zich ook in andere lid-staten 
voordoet, overzien en zich een 
bepaalde interpretatievrijheid veroor-
loven. 

Zonder toestemming van deze 
commissie zal ik deze souplesse niet 
willen uitbuiten, omdat dat aanleiding 
kan zijn tot een precedentwerking in 
andere lid-staten. Verschillende 
lid-staten hebben een groter quotum 
dan wij hebben, gewoon omdat het 
grote lid-staten zijn. Voor de totale 
melkhoeveelheid in Europa kan dit 
zeer ver gaande consequenties 
hebben. Zeker voor een exporterend 
land als Nederland dat zo afhankelijk 
is van de export, kan dat bijzonder 
negatief uitvallen. De grondgebonden-
heid is, nogmaals, een feit. Bij de 
introduktie van het systeem is het 
echter het meest aangewezene. Ik 
heb, nadat ik alles ten opzichte van 
andere systemen had afgewogen, 
hiermede dan ook ingestemd. 

De heer Blauw merkte op dat een 
en ander in Denemarken anders 
verloopt. Dat is waar. 
De heer P. M. Blauw (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Gelet op het feit dat er 
in Denemarken een ander systeem 
wordt toegepast, heb ik gevraagd hoe 
het daar gaat. 

Minister Braks: Wij zullen in de notitie 
mededeling doen over de feitelijke 
gang van zaken in de individuele 
lidstaten. Zoals men weet, heeft 
Denemarken van meet af aan voor het 
systeem van een verdeling per fabriek 
gekozen. Gelet op de organisatiestruc-
tuur van de Deense landbouw, is dat 
alleszins begrijpelijk. Bovendien heeft 
dat land door de organisatiestructuur 
de zaken zodanig kunnen organiseren 
dat het nu al op en misschien zelfs al 
onder de reductiedoelstelling zit. Als 
je zoiets zo snel bereikt, dan krijg je 
hierdoor een souplesse. 

De taakstelling van het reduceren 
van de melkhoeveelheid is dan 
immers heel snel gerealiseerd. Men 
behoeft daar dan ook niet zo hard te 
zijn als ik, omdat wij op dit moment 
weliswaar verdienstelijke cijfers 
scoren maar wij toch een achterstand 
hebben opgelopen in de eerste vier 
maanden die ingehaald moet worden 
in de maanden daarna. Dat is de 
reden waarom wij bij de introductie 
en bij het oplossen van de problemen 
gewoon wat minder ruimte hebben. 

Als wij eenmaal onder een reductie 
van 6,6 zitten die wij als nationale 
opdracht hebben gekregen, dan 
kunnen wij mijns inziens ook in een 
ander kader met elkaar spreken. Wij 
zullen hierop straks nader ingaan. 

De heer Tazelaar kaartte de prijsre-
ductie weer aan. Ik ben het ten 
principale met hem eens dat de 
mogelijkheden voor hogere prijzen 
aanwezig zijn als men een quotastelsel 
hanteert. Dat is echter uitsluitend het 
geval als een quotastelsel een 
permanent karakter heeft. Dat wil ik 
niet en ook de heer Blauw wil dat niet. 
Ik moet toegeven dat de opsomming 
van de heer Tazelaar consequent is. 
Hij pleit voor een permanent stelsel in 
de een of andere vorm, hetgeen de 
heer Blauw niet doet. In dat opzicht 
kan ik zijn redenering zeker volgen. 
Desalniettemin moet ik de motie op 
stuk nr. 37 ten sterkste ontraden, omdat 
een permanente superheffing en de 
benadering van het prijsbeleid dat 
hieraan gekoppeld is in mijn visie niet 
passen. 

Voorts wees de heer Tazelaar 
terecht op zijn vragen over het 
Nederlands agrarisch jongerenkontakt 
(het NAJK). Ik moet een beetje 
voorzichtig zijn. Zij hebben mij al eens 
verweten dat ik hun stukken niet lees. 
Dat zou voor het eerst in de geschie-
denis zijn in mijn relatie met deze 
jongerenorganisatie, die beslist een 
maatschappelijk verschijnsel is. Zij 
zijn even maatschappelijk als andere 
jeugdorganisaties. 

Het is dan ook vanzelfsprekend, 
toen zij indertijd aan het departement 
van CRM, het huidige WVC, vroegen 
om voor dit soort jongerenorganisaties 
geld uit te trekken, zij ook niet buiten 
de boot vielen. Op dit moment is men 
hij WVC bezig om een budgettaire 
taakstelling te realiseren. Men is daar 
tot de conclusie gekomen dat de 
bestaande subsidies aan deze en 
andere jeugdorganisaties blijkbaar 
niet gecontinueerd moeten worden. 
Als men mij vraagt of dat terecht is, 
dan moet men niet bij mij zijn. Het 
kan toch niet zo zijn, dat het rijksbeleid 
op de ene plaats beoordeeld wordt, 
ook door deze Kamer, waarbij men 
bepaalde subsidies afschaft, terwijl 
men aan de andere kant vraagt - ik 
zeg niet dat dit geboden is - om 
opname op een deel van de rijksbegro-
ting dat nooit in dit soort subsidies 
heeft voorzien. 

Ik wil de discussie over de continuï-
teit van subsidies dan ook verleggen 
naar het moment waarop over de betrok 
ken post op de rijksbegroting wordt 
gesproken. Dat wil niet zeggen dat ik 

mij helemaal distantieer van een 
jongerenorganisatie als het NAJK. Er 
zijn zeker programmatische activiteiten 
van deze organisatie die wij binnen 
het bestaande beleid zo nu en dan 
kunnen honoreren, maar dan wel op 
basis van programmatische activitei-
ten en niet op basis van de bestaansfi-
losofie van de organisatie. Die stoelt 
namelijk op het beleid van WVC. 

De heer Tazelaar (PvdA): Ik kan de 
minister daarin volgen dat, wanneer 
er wordt bezuinigd op een bepaald 
departement waaronder een bepaalde 
organisatie van jongeren valt, je die 
bezuinigingen niet meteen ongedaan 
moet maken op de begroting van een 
ander departement. Die redenering 
kan ik heel goed volgen. Ik wijs de 
minister er echter op dat wij bij het 
onderwijs wel heel duidelijk verschil 
hebben gemaakt tussen het landbouw-
onderwijs, dat onder Landbouw valt 
en de rest van het onderwijs, dat 
onder Onderwijs en Wetenschappen 
valt. Zonder te willen zeggen dat alle 
bezuinigingen bij WVC ongedaan 
moeten worden gemaakt door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 
vraag ik de minister de taakstelling 
van de jongeren, die toch een integre-
rend onderdeel is van de landbouw-
wereld, ter harte te nemen. 

Minister Braks: Voor zover dat raakt 
aan de beleidstaken die zijn toever-
trouwd aan het Ministerie van 
Landbouw en Visserij, zeg ik u dat 
gaarne toe. Wat echter het initieel 
functioneren betreft van zulke en 
andere jongerenorganisaties, moet ik 
die beleidsafweging verwijzen naar 
degene die daarvoor de verantwoor-
delijkheid had. 

De heer Tazelaar is teruggekomen 
op de suikermotie, die ik inderdaad 
niet besproken heb. Op de een of 
andere manier is dat schriftelijk 
gebeurd. Ik wil mij houden aan het 
oordeel, dat ik op dit moment geen 
behoefte heb aan zo'n motie. Zo 
langzamerhand is het namelijk niet 
alleen in Nederland of Europa, maar 
zowat in de hele wereld bekend dat 
Nederland zeer ver gaat met betrekking 
tot het bevorderen van de totstandko-
ming van een internationale suiker-
overeenkomst, hoewel wij daarmee 
met ons eigen suikerpotentieel binnen 
het Europese suikerbeleid in de ogen 
van de betrokkenen niet altijd het 
belang direct dienen. 

Ik heb hier zeer vaak het initiatief 
genomen, ook overtuigend. Ik ben het 
met de heer Tazelaar erover eens dat 
vooral de suiker een wat verstorende 
factor is geweest in het internationale 
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handelen van de Gemeenschap, zeker 
ten opzichte van de ontwikkelingslan-
den. U bent bij mij niet aan het 
verkeerde adres als u mij daarover 
aanspreekt. Ik wil echter geen gekke 
Lowietje spelen door elke dag opnieuw 
deze situatie aan te dragen, terwijl het 
iedereen zo langzamerhand bekend is 
dat niet alleen deze minister, maar 
ook de hele Nederlandse regering 
achter het tot stand komen van zo'n 
overeenkomst staat. 

Ik kom op de motie van de heer 
Tazelaar met betrekking tot het 
combinatiebanenplan. Het overleg is 
gaande, indringend zelfs. Mijn 
ervaring zegt dat, wanneer ik op dit 
moment met zo'n motie in het 
verdere overleg wordt gestuurd, het 
eerder negatief dan positief uitwerkt 
op het uiteindelijke resultaat. Daarmee 
wordt namelijk een zodanige druk op 
een kant van het overleg gelegd, dat 
het niet bij voorbaat het overleg ten 
goede hoeft te komen. 

Ik zeg nogmaals gaarne toe dat ik 
de belangen bij het tot stand komen 
van het combinatiebanenplan zal 
inbrengen in het interdepartementale 
overleg in de een of andere vorm. In 
het verleden hebben wij daarvoor 
geld uitgetrokken in het kader van het 
werkgelegenheidsplan. Het lijkt mij 
echter niet juist bij de behandeling 
van de begroting van Landbouw zo'n 
motie aan te nemen. Ik ontraad de 
Kamer dan ook die te steunen. 

De heer Tazelaar (PvdA): Dat begrijp 
ik niet. In deze motie wordt niet aan 
de vaste Commissie voor Landbouw 
gevraagd om zich uit te spreken, maar 
aan de Kamer. Het overleg wordt niet 
tussen de regering en een aantal 
mensen uit het bedrijfsleven gevoerd, 
maar tussen de departementen. Zo'n 
motie heeft dan toch haar normale 
kracht? 

Minister Braks: Ik laat het oordeel 
over deze motie aan de Kamer over. Ik 
heb mijn oordeel erover gegeven op 
grond van mijn eigen ervaring en 
inschatting van de effecten. 

Wij hebben geregeld contact met de 
Dienst der Domeinen, ook over de 
overdracht van natuurterreinen. Er is 
inderdaad een verschil van mening 
over de vraag: waar houdt landbouw-
grond op en waar beginnen natuurter-
reinen? Het is evident dat het daarbij 
voornamelijk om relatienota-gebieden 
gaat, want die hebben die dubbele 
functie. Wij zullen het gesprek niet 
alleen voortzetten maar ook intensive-
ren om de doelstelling te realiseren. 

Ik kon mij, gelet op de opstelling 
van de heer Tazelaar in het verleden, 
voorstellen dat hij terugkwam op de 
genenbank. Deze bank is er nog niet, 
maar zij komt er wel. Ik zeg de heer 
Tazelaar graag toe, dat er een adequa-
te personeelsbezetting zal zijn, opdat 
die genenbank kan functioneren. Het 
is op het moment dat zo'n bank nog 
niet functioneert uitermate moeilijk, in 
te schatten hoeveel geld dat zal gaan 
kosten. Binnen de prioriteitstelling 
van het landbouwkundig onderzoek 
zullen wi j de intentie van het adequaat 
functioneren van de genenbank 
realiseren. 

De heer Tazelaar (PvdA): Ik dank de 
minister hartelijk voor dit antwoord. Ik 
was echter niet in de eerste plaats 
bezorgd voor de personeelsbezetting, 
maar voor het materieel van de 
genenbank. Ik neem aan dat voor die 
laatste post hetzelfde geldt als voor 
het personeel. 

Minister Braks: Dat is inderdaad een 
onderdeel daarvan, hoewel ik het 
materieel niet direct met het personeel 
wil vereenzelvigen. In sommige 
situaties worden zij wel eens onder 
dezelfde begrotingspost gebracht. 

De heer Tazelaar spreekt in een 
motie de wenselijkheid uit van de 
totstandkoming van de Vestigingswet. 
Gelet op de eerdere uitspraak van de 
Kamer waarnaar de heer Tazelaar ook 
verwijst, kan ik mij best voorstellen 
dat hij mij daaraan herinnerde. Ik wil 
hem er echter aan herinneren dat de 
omstandigheden veranderd zijn sinds 
ik de intentie tot uitvoering van de 
motie uitsprak. Toen was er een 
ontwikkeling gaande waarvan wij met 
z'n allen niet wisten hoe wij die 
konden beheersen. Nog afgezien van 
de rechtvaardige verdeling, was het 
beheersingselement een belangrijke 
overweging om ons aan te zetten, te 
komen tot een Vestigingswet. 

Ik doel op de beheersing van de 
produkties. Andere omstandigheden 
zijn er echter aanleiding toe geweest -
de verstoring op de markt voor 
zuivelprodukten - dat er niet ongebrei-
deld kan worden gegroeid. Ik denk 
daarbij aan de superheffing. De 
interimwet die de Kamer vorige week 
heeft bereikt, heeft precies hetzelfde 
effect op de intensieve veehouderij. 
Gelet op het feit dat dit de meest 
dringende sectoren waren om iets in 
te regelen, denk ik dat wij die twee 
instrumenten eerst maar eens moeten 
beoordelen voordat wij met een 
nieuw, allesomvattend instrument 
- de Vestigingswet - komen. Het 
overleg wordt evenwel gecontinueerd. 

Wij gaan verder met de technische en 
juridische voorbereidingen. Als de 
omstandigheden weer veranderen 
waardoor er zo'n instrument moet 
komen, dan kunnen wij daarop soepel 
inspelen. 

Ik kom nu te spreken over de 
gewijzigde motie-Tazelaar op stuk nr. 
40. Ik kan toezeggen dat ik deze 
gewijzigde motie zal uitvoeren, als de 
Kamer de motie nu aanvaardt. 

De heer Tazelaar (PvdA): Gezien deze 
toezegging wil ik mijn motie op stuk 
nr. 40 intrekken. 

De Voorzitter: Aangezien de gewijzig-
de motie-Tazelaar (18600-XIV, nr. 40) 
is ingetrokken, maakt zij geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

Minister Braks: Mijnheer de Voorzitter! 
Dat doet mij plezier. 

De heer Tazelaar zei dat 1 % van het 
produktievolume bij een besparing 
van al die produktie met minder dan 
6000 liter per hectare hem wat hoog 
voorkomt. Ik deel dat gevoel. Ik 
vertrouw er desalniettemin op, omdat 
wij toch altijd worden verrast in 
statistische patronen. Ik zeg hem 
graag toe, dat de kwantitatieve 
gegevens in de notitie zullen worden 
opgenomen. 

Ik kom nu te spreken over het 
zelfstandigenbeleid. Men kan altijd 
zeggen dat het onvoldoende is, en dat 
het niet gestructureerd is. Als je de 
instrumenten die in de loop der jaren, 
zelfs dit jaar nog, ter zake van de 
zelfstandigen in de Nederlandse 
wetgeving zijn ingebracht, op een 
rijtje zet, dan is het niet niks. Daarom 
is het maken van de notitie die is 
toegezegd tijdens de algemene 
politieke beschouwingen op basis van 
de motie-De Korte/Van Dijk erg 
adequaat voor het uitspreken van een 
oordeel. 

Als je ziet hoe hoog de zelfstandigen-
aftrek in de fiscale inkomenssfeer is 
opgelopen, dan is dat niet niks. Ik 
kwantificeer het nu niet, maar andere 
burgers in de samenleving moeten 
allang belasting betalen, voordat de 
zelfstandige hier aan toe komt op 
grond van de zelfstandigenaftrek. Dit 
instrument, het meest voor de hand 
liggend, heeft zo langzamerhand zijn 
grenzen bereikt. De kritiek die wordt 
uitgeoefend op de lastenverlichting 
zou ook geen betrekking moeten 
hebben op het feit, als zouden de 
zelfstandigen niet voldoende aan hun 
trekken komen. Je moet die positie 
mede beoordelen in het licht van 
andere instrumenten. 
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De heer Waalkens (VVD): Ik wil erop 
wijzen, dat dit allemaal prachtig klinkt, 
maar dat je wel eerst inkomen moet 
hebben voordat je voor aftrek in 
aanmerking komt. 

Minister Braks: Ja, dat is ook de 
reden waarom ik ter zake van de 
zelfstandigen twijfel aan het verder 
uitwerken van de zelfstandigenaftrek. 
Die heeft alleen, wanneer je die 
verder uitwerkt, nog effecten voor 
degenen die wel een inkomen 
hebben, en wel potentieel fiscaal 
belast worden. De heer Waalkens 
weet dat, door de grote spreiding van 
de inkomens bij zelfstandigen, als je 
een behoorlijk gemiddelde bereikt, je 
de meerderheid verder met lage 
inkomens confronteert. Ik zou liever 
reageren met instrumenten die wij nu 
ook in het lastenverlichtingsprogram-
ma hebben opgenomen. 

Een en ander is vandaag nog niet 
aan de orde geweest, omdat er niet zo 
gericht naar is gevraagd. Ik ben er 
nog steeds trots op, dat uit het 
lastenverlichtingsprogramma ten 
behoeve van land- en tuinbouw, ook 
instrumenten zijn betaald als de 
compensatieregeling, als de opkoopre-
geling-melk, als de substantiële 
verhoging van de bijdrage van de 
overheid in de keuringskosten. Dat is 
structuurversterkend en het dient de 
hele sector. Fiscaal is het, in dezelfde 
sfeer als bij de mcb's waarover de 
heer Van der Linden sprak, ook veel 
aantrekkelijker. Dat is niet weinig. 

Als je een en ander afzet tegen de 
adviezen die wij van de werkgevers 
kregen met betrekking tot het invullen 
van de lastenverlichting voor de 
kosten in de Warenwet en de keurings-
kosten land- en tuinbouw, dan is dat 
het veelvoud daarvan. Ik meen toch 
opnieuw nog eens de aandacht te 
mogen vestigen op het niet onbelang-
rijke aspect van deze onderdelen in 
het totale lastenverlichtingsprogram-
ma. Hier laat ik het bij omdat wij er 
later op terugkomen. 

De heer Tazelaar zeg ik met betrek-
king tot het vervolgonderzoek op het 
LEI-onderzoek met betrekking tot de 
positie van de vrouw in land- en 
tuinbouw toe, dat dit onze aandacht 
blijft hebben. De vraag is, of het zo 
exclusief moet zijn. In de memorie 
van toelichting op het wetsvoorstel 
met betrekking tot de derde fase 
tweeverdieners is zo'n onderzoek 
toegezegd, en daarin zal Landbouw 
participeren ten einde een en ander in 
een zo universeel mogelijk kader te 
brengen. Nu wordt een en ander 
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namelijk wat exclusief gebracht in de 
LEI-studie. Dit doet trouwens niets af 
aan de waardering die ik voor de 
studie heb, maar ik wil het toch liever 
in de algemene context houden. Ik 
heb nu aardig wat tijd aan de inbreng 
van de heer Tazelaar besteed. 

De heer Tazelaar (PvdA): En terecht! 

Minister Braks: Ik kom nu toe aan het 
betoog van de heer Van der Linden. 
Die heeft ook terecht aandacht nodig 
voor zijn constructieve bijdrage in dit 
debat. Hij heeft ingespeeld op een 
schriftelijk antwoord dat ik heb 
gegeven op een vraag van de heer 
Blauw. Die vroeg hoe het met het 
omsmelten van boter zit. Dat is een 
goede weg om te zoeken naar 
alternatieve afzetmarkten. 

Ik heb voortdurend ernstige twijfels 
ter zake van het afzetten van boter op 
botermarkten, omdat dan via de 
gereduceerde prijzen de normale afzet 
wordt verstoord. Dan spannen wij het 
paard achter de wagen. Ook realiseren 
wij dan geen extra afzet. 
Desalniettemin ben ik eerder voor-
stander van een actie binnen de 
Gemeenschap tegen goedkope 
prijzen, dus een kerstboteractie, dan 
van een spotgoedkope actie buiten de 
Gemeenschap, zeker als dat de 
Sovjetunie is. 

De kerstboteractie is inderdaad met 
een dag of veertien vertraagd door 
beslissingen van de zijde van de 
Europese Commissie. Ik heb er toch 
vertrouwen in dat na deze vertraging 
de actie spoedig op gang kan komen, 
zodanig dat de kerstboter met Kerstmis 
in de winkels kan liggen en natuurlijk 
liever nog een week van tevoren. 

De heer Van der Linden heeft 
gezegd dat ik niet gesproken heb over 
de problematiek van de kleinere jonge 
boeren. Hij sprak over een motie 
waarop ik althans indirect heb 
gereageerd. Ik heb gezegd oog te 
hebben voor die situatie ten aanzien 
van de kleinere boeren, de relatieno-
ta-boeren en mensen werkzaam in de 
biologisch-dynamische landbouw. Ik 
heb daarvoor oog, niet exclusief, maar 
in een algemene context. In de notitie 
zullen wij daarop zeker ingaan en 
daaraan beleidsconclusies verbinden. 

De heer Van der Linden (CDA): Dat 
begrijp ik. Dat is ook eerder bij het 
mondeling overleg gebleken. Het gaat 
mij om het volgende. Als de MCB-com-
pensatie aangewend wordt zoals in 
onze motie is vastgelegd, dan vraag ik 
de minister de toezegging om een 
belangrijk deel van die compensatie 
op de wijze die is verwoord in deze 
motie te besteden. 
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Minister Braks: Ik vind het te gevaarlijk 
om mij nu kwantitatief uit te drukken 
omdat er verschillende knelpunten 
zijn die om een oplossing vragen. 
Deze punten komen in de notitie aan 
de orde. Er zijn ook verschillende 
wensen - dat is ook tijdens dit debat 
gebleken - om het ontwikkelingspro-
ces in de melkveehouderij te kunnen 
doorzetten. Daaronder vallen ook de 
mogelijkheden van jonge boeren om 
bedrijven over te nemen die levens-
vatbaar zijn. Ik heb al gezegd dat dat 
bij mij een hoge prioriteit heeft bij de 
invulling. 

De heer Van der Linden (CDA): Ik vind 
dat de minister op dit punt klaarheid 
moet verschaffen. Als de Kamer een 
andere aanwending wenst te geven 
dan de minister heeft voorzien - de 
minister heeft eerder gezegd om zich 
daartegen, als de Kamer dat wenst, 
niet te verzetten - vraag ik hem of hij 
reid is voor één van de meest knellende 
punten inzake de superheffing, namelijk 
de kleinere bedrijven, met een 
bedrijfsopvolger, een belangrijk deel 
van de MCB-compensatie te gebruiken. 

Minister Braks: Het betreft dus de 
melk die wordt opgekocht vanuit de 
MCB-gelden ten behoeve van de 
melkveehouderij. 

De heer Van der Linden (CDA): 
Precies. De minister kan dus een 
bepaald deel daarvan gebruiken om 
extra melk op te kopen. De bedrijven 
hebben aanzienlijk meer aan een stuk 
verruiming van hun produktiemoge-
lijkheden dan aan een paar honderd 
gulden. 

Minister Braks: Ik ben het ermee eens 
dat dat het geval is. Voor dat soort 
bedrijven is dat zo. Wij hebben twee 
momenten om daarover met elkaar te 
praten, te weten als de notitie over de 
evaluatie omtrent de superheffing op 
tafel ligt en bij de behandeling van de 
notitie over de bedrijfsopvolging die 
ik aan de Kamer heb toegezegd. Op 
dat moment weet ik hoeveel ruimte er 
is. Het belet u, mij en het landbouw-
bedrijfsleven bepaalde prioriteiten 
tegen elkaar te wegen, als wij nu 
zeggen dat daarvoor een substantieel 
deel gebruikt moet worden. Mijns 
inziens is dat wat prematuur. 

De heer Van der Linden (CDA): Dat is 
niet prematuur. De minister wi l deze 
zaak verschuiven naar de notitie over 
de evaluatie van de superheffing, 
respectievelijk naar de notitie over de 
bedrijfsovernameproblematiek. Dat is 
mijns inziens het wegschuiven van de 
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keuze die wij nu moeten doen. Als de 
Kamer zich uitspreekt voor besteding 
van een deel van de MCB-compensatie 
bovenop de f150 min. en zegt dat dat 
de hoogste prioriteit heeft bij de 
superheffing, dan begrijp ik hem niet 
als hij zegt dat dat op dit ogenblik 
prematuur is. De Kamer doet een 
uitspraak die met name is gericht op 
een groep die als gevolg van de 
introductie van de superheffing 
bijzonder in de knel komt wat betreft 
de ontwikkelingsmogelijkheden. Die 
ruimte willen wij dan ook claimen. 

Minister Braks: Uit een oogpunt van 
zorgvuldige afweging bij de prioriteit-
stelling straks, naar de knelpunten en 
structurele ontwikkelingswensen, vind 
ik het prematuur dat er nu een 
uitspraak over wordt gedaan. Ik heb 
aanvaarding van de motie echter niet 
ontraden. Uiteraard zal ik op positieve 
wijze kennis nemen van uitspraken 
van de Kamer. 

De heer Van der Linden (CDA): Het 
gaat om f60 min. compensatie. Er 
blijft voldoende ruimte voor afweging 
ten behoeve van andere sectoren - ik 
heb de meststoffenproblematiek en 
Naaldwijk genoemd; ook het Land-
bouwschap heeft voorstellen gedaan -
als de Kamer op dit onderdeel de 
bestemming wenst vast te leggen. Ik 
begrijp niet waarom de minister dat 
niet wenst te honoreren. 

Minister Braks: Ik heb meegedeeld, 
dat wij op dit moment 142 aanvragen 
in het kader van de opkoopregeling 
hebben. Het is allemaal nog in het 
kader van de besteding van de 
driemaal f 50 min. Wat de heer Van 
der Linden wil verzet zich tegen mijn 
wens om het via SBE's uit te 

Ikeren. Ik handhaaf dat standpunt, k 
heb de procedure aangegeven 
waarlangs ik zal proberen, een 
dergelijke uitspraak te realiseren maar 
het staat nog geenszins vast, dat er 
met dat additionele geld daadwerkelijk 
melk te koop zal zijn. Het gaat de heer 
Van der Linden niet om het honoreren 
van het knelpunt dat hij noemt via 
geld maar via melk. Als ik enig zicht 
heb op de melk die nu en in de 
toekomst beschikbaar komt, ben ik 
bereid prioriteiten nader te kwantifice-
ren. Ik herhaal dat ik niet meer heb 
gezegd, dan dat het prematuur is. Ik 
ben gaarne bereid mij zeer nadrukkelijk 
te richten naar de uitspraken van de 
Kamer. 

De heer Waalkens (VVD): Dat lijkt mij 
een zeer verstandig antwoord van de 
minister. Ik verzoek hem echter ook 

even te kijken naar wat andere fracties 
aan wensen op tafel hebben gelegd of 
als mogelijkheden voor besteding 
hebben genoemd. Het is goed het 
evenwicht te bewaren. 

Minister Braks: De heer Van der 
Linden heeft een motie ingediend en 
die verdedigd. Ik heb mijn oordeel 
erover gegeven zonder de intentie 
van de motie te willen bestrijden. Ik 
zeg dat zij prematuur is, mede in het 
licht van andere overwegingen, van 
wie zij ook komen. 

Enkele weken geleden verscheen 
een interview met mij in CD-Actueel. 
Het was aan de vooravond van een 
aantal beslissingen waarvoor wij 
stonden. De heer Van der Linden 
heeft zich geërgerd aan het feit dat 
sommigen aan de kop boven het 
interview de conclusie verbonden, dat 
daarmee de grenzen van de Nederland-
se landbouw bereikt zouden zijn. 
Leest men het artikel in zijn geheel 
dan blijk ik geenszins die mening te 
zijn toegedaan. 

Het is uitsluitend voor de sectoren 
waar de markt de grenzen aangeeft, 
zoals melk en granen, en de sectoren 
waar de leefomgeving zegt dat het 
niet verder meer kan. Daarvoor heeft 
de Kamer een ontwerp-interimwet 
aangeboden gekregen. Telkens als ik 
uit het buitenland terugkom zeg ik, 
dat er wat betreft uitgangsmateriaal, 
zowel plantaardig als dierlijk, en vele 
andere zaken die de Nederlandse 
landbouw rijk is, nog grote mogelijk-
heden zijn. De laatste tijd behoefden 
wij er misschien alleen wat minder 
alert op te reageren, omdat traditionele 
sectoren als melk en vlees zoveel 
kansen hadden. 

Ten slotte heeft de heer Van der 
Linden gevraagd waaraan ik de 
conclusie ontleen, dat ik van Europa 
20% minder geld krijg in het kader 
van de MCB-operatie. Ik ontleen dat 
aan de EEG-verordening, waarin staat 
dat wij een parallelle en analoge 
maatregel mogen treffen als Duitsland. 
Voor Duitsland staat de compensatie 
van het EEG-fonds al vast. Het is 150 
min. MUC. Dat is 17% van de toenma-
lige operatie van de bondsrepuhliek. 
De heer Van der Linden moet niet de 
illusie hebben dat wij meer krijgen en 
hij moet ook niet denken dat wij bij 
een zodanige afwijking gemakkelijk 
over het geld zouden beschikken. Ik 
zal mijn uiterste best doen om ook 
deze Europese centen los te krijgen. 
De opmerkingen die ik zoeven heb 
gemaakt inzake aanwending voor een 
opkoopregeling zijn echter wel 
serieus. 

De heer Van der Linden (CDA): Meer 
anti-communautair dan de Duitse 
maatregelen kan niet meer. 

Minister Braks: Ik denk niet dat dit 
relevant is, omdat het hier gaat om 
een maatregel die communautair is 
afgesproken in het kader van de 
prijsbesluiten, de afbraak van de 
MCB's en de introductie van de 
superheffing. Dat was een pakket 
waarmee wij hebben ingestemd. De 
maatregelen die nadien in de Bonds-
republiek Duitsland zijn getroffen zijn 
over deze besluitvorming heen tot 
stand gekomen. Die veroordeel ik. 
Daarvan betaalt de EG overigens 
niets. 

De heer Van der Linden spreekt 
over evidente slachtoffers ten gevolge 
van de Interimwet. Ik denk dat deze 
Interimwet niet vergelijkbaar is met 
de superheffing. Het is een tijdelijke 
maatregel en er zijn belangrijke 
ontheffingsmogelijkheden. Ik heb 
begrepen dat de Kamer al een datum 
voor de behandeling van die Interim-
wet heeft vastgesteld. Wij kunnen het 
beste deze maatregelen zo snel 
mogelijk tot wet verheffen. Dan 
hebben wij bovendien de gelegenheid 
om over zaken, zoals evidente 
slachtoffers te spreken. Ik zie die 
slachtoffers nog niet zo zitten, vanwege 
het tijdelijke karakter vanwege de 
duidelijke voorwaarden die eraan 
verbonden zijn. 

Ik herhaal dat volkstuintjes een zeer 
attractieve zaak zijn, daarom houden 
de makelaars er zich ook mee bezig. 
Het is echter primair een verantwoor-
delijkheid voor de gemeenten. Ik 
aarzel, gelet op het decentralisatiestre-
ven dat allerwegen wordt onder-
steund, als rijksoverheid tussenbeide 
te komen. Desalniettemin vind ik dat 
gemeenten gronden die zij voor een 
bepaalde bestemming hebben 
verworven en die voorlopig nog niet 
daarvoor aangewend kunnen worden 
beter voor volkstuintjes kunnen 
gebruiken dan voor de maïsteelt door 
er zelf op te gaan boeren. 

Ik dank de heer Tommei voor zijn 
reactie. Inderdaad komt de sociale 
component op dit moment in een 
bijzonder daglicht te staan. Wij zullen 
dat eens samen moeten gaan bespre-
ken. Wij moeten echter niet vergeten 
dat het inkomensbeleid en de sociale 
zekerheid nationale verantwoordelijk-
heden zijn in het totaal van de 
Europese samenleving. Alleen voor 
de landbouw wil men dan een 
inkomensgarantie geheel en alleen 
aan het markt- en prijsbeleid ontlenen, 
en aan een stukje structuurbeleid. 
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voet met elkaar. Ook omdat er op dit 
moment duidelijk het risico van de 
renationalisatie is, heb ikde opmerking 
gemaakt dat ik, om dat te voorkomen, 
ook voor de inkomensondersteuning 
eerder weer aan een nationale 
component denk, maar op basis van 
communautaire criteria. De heer 
Tommei vraagt in zijn motie in een 
notitie de hoofdlijnen uiteen te zetten. 
Wij verwoorden die altijd al in onze 
memorie van toelichting en in een 
groot aantal vragen dat wij beantwoor-
den. Daarom vind ik het wat veel 
gevraagd weer eens extra een notitie 
te gaan maken. 

De heer Tommei (D'66): Ik kan mij 
voorstellen dat de minister niet zo 
graag allerlei notities maakt. Wij 
hebben echter gezien dat er, sinds het 
verschijnen van de memorie van 
toelichting, ineens die interimwet 
kwam. In de hele memorie van 
toelichting wordt daarover absoluut 
niet gerept. 

Minister Braks: Had u dat van mij 
verwacht? 

De heer Tommei (D'66): Nee, maar 
het is duidelijk dat de memorie van 
toelichting op dit punt - dit is de 
tweede belangrijke beperking - niet 
de feitelijke gang van zaken weergeeft. 
Als er zo snel zulke ingrijpende 
dingen veranderen, dan is de memorie 
van toelichting onvoldoende om 
mensen, die hun bedrijf willen 
ontwikkelen, duidelijkheid te geven 
over de toekomstige lijnen. 

Minister Braks: Ons beleid is zo 
dynamisch, maar tegelijkertijd, als het 
tussentijds gewijzigd wordt, zo 
duidelijk dat het geen extra toelichting 
behoeft. 

De heer Tommei (D'66): Daar houd ik 
u aan. 

Minister Braks: Ik dank ook de heer 
Waalkens voor zijn reactie. Inderdaad 
moeten wij zeer zorgvuldig omgaan 
met het onderzoek en meer in het 
bijzonder met het wetenschappelijk 
onderzoek. Zoals bekend hebben wij 
het landbouwkundig onderzoek in 
drie fasen opgebouwd: de instituten, 
de proefstations en de proefboerderij-
en. De praktijk spreekt meer aan, 
naarmete je dichter bij de proefboer-
derijen staat en minder naarmate je 
meer bij het institutioneel onderzoek 
terechtkomt. Te meer omdat hij aan 
zijn motie een signaalfunctie heeft 
gegeven, beschouw ik haar als een 
ondersteuning van de intenties die ik 

Tweede Kamer 
8 november 1984 

ook heb met het landbouwkundig 
onderzoek. 

De heer Blauw moet ik zeggen, dat 
ik maar een beperkte ruimte heb voor 
mijn doelstellingen inzake de grond-
mobiliteit. Ik moet daarmee zodanig 
omgaan dat ik niet in conflict kom met 
de EEG. Bij de uitvoering van de 
motie-Van Rossum wordt het even-
wicht daarmee gerespecteerd. 

Het lijkt misschien alsof ik het 
structuurbeleid en het fiscale beleid 
wat gemakkelijk heb behandeld, maar 
deze onderwerpen komen natuurlijk 
straks weer aan de orde in de notitie 
over het zelfstandigenbeleid. Het lijkt 
mij niet juist nu op kleine onderdeeltjes 
in te gaan, zoals de recente verruimin-
gen van de ondernemingsvrijstelling 
bij liquidatie etc. Ook voor dat punt 
verwijs ik naar de notitie die de heer 
Van Zeil en ik zullen uitbrengen. 

In principe ben ik het ermee eens 
dat inkomenstoeslagen geen onder-
deel van het markt- en prijsbeleid 
mogen uitmaken. Ik verwijs daarom 
naar de nationale context binnen de 
Europese criteria. Ik ben nog niet 
verder gegaan dan er eens serieus 
over denken. Wij moeten de conse-
quenties goed kunnen beoordelen. 

De heren Van Rossum en Wagenaar 
hebben gesproken over de zelf 
kazende boeren. Ik hoop waarachtig 
dat de pool snel zodanig functioneel 
is, dat hij van betekenis is voor de 
betrokkenen, voor wie ik sympathie 
voel. Ik wil wel toelichten waarom ik 
erzo weinig over heb gezegd. Wanneer 
wij volledige uitwisselbaarheid 
zouden bepleiten, moedigden wij zeer 
bedenkelijke situaties in Europa aan. 

Elders beschikt men over veel 
grotere hoeveelheden buiten de fa-
brieken om. Als men die kan gaan 
uitwisselen, zijn er mogelijkheden om 
praktisch aan de superheffing te 
ontkomen. Om die reden is er juist 
zo'n strak beleid gevoerd in de 
basisverordeningen. Ik hoop dat wij 
met onze benadering aan die basisver-
ordeningen blijven voldoen en toch 
de souplesse vinden die nog is om 
deze verdienstelijke sector in stand te 
houden, zodanig ook dat de kaasprijzen 
het volgend jaar weer goed zijn. 

Ik twijfel niet aan de goede bedoe-
lingen in de motie van de heer 
Lankhorst. Die spreken mij ook wel 
aan. Hij blijft echter bij zijn overwegin-
gen ver van de werkelijkheid. In de 
motie lijkt het toch of de agrarische 
sector in Nederland een sector van 
voorbijgaande aard is. Aangezien ik 
daaraan onder geen voorwaarde wil 
meewerken, kan ik niet anders dan 
een motie als deze aan de Kamer 
ontraden. 
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De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoe kan de minister nu 
zeggen dat ik zou stellen dat de 
agrarische sector in Nederland van 
voorbijgaande aard is? De minister 
heeft gezegd dat hij er grenzen aan 
wil stellen. Als die grenzen echter 
gesteld zijn, bij voorbeeld met een 
noodwetje, gaat hij daarna toch meer 
doen? Dat is toch het beleid? Ik vraag 
hem, bij dat beleid er consequent 
rekening mee te houden dat er een 
Derde Wereld is. Daarmee moet ook 
rekening worden gehouden bij de 
veranderingen die in Nederland 
noodzakelijk gebleken zijn. 

Minister Braks: U bevestigt nu mijn 
zorg, omdat u mij bij voorbaat 
uitnodigt, nog verder te gaan dan de 
bijstellingsmaatregelen die ik, helaas, 
in deze ti jd, al heb moeten nemen, om 
budgettaire redenen, marktredenen 
en milieuredenen. Voor alle duidelijk-
heid wi l ik nog wel eens zeggen, dat 
met de interimwet wordt beoogd de 
ontwikkeling een tijdje stil te leggen. 
Wij hebben op het moment geen 
antwoord op het milieuprobleem. 
Slaagt de wetenschap er echter in, het 
houden van varkens in Nederland 
mogelijkte maken zonder milieubelas-
ting, dan zal de wet gauw tot het 
verleden behoren. Het is ook een 
uitdaging voor het landbouwkundig 
onderzoek, dat zo snel mogelijk te 
realiseren. Wij behoeven de Derde 
Wereld daarmee ook niet per se te 
benadelen. 

De heer Lankhorst (PPR): Een en 
ander betekent echter wel, dat wij niet 
alleen met noodwetgeving bezig 
zullen zijn, maar ook met verdere 
wetgeving. Ik vind dat bij die wetgeving 
ook aan de Derde Wereld moet 
worden gedacht. Dat is de strekking 
van mijn motie. Ik bedoel niets anders 
op dit punt. 

Minister Braks: Mijn zorg blijft, dat 
mede door de formulering van de 
overwegingen, niet van het dictum, 
een intentie blijft uitgesproken die ik 
bijzonder zou betreuren. Zo'n motie 
heeft een uitstraling in de wereld, ook 
hier en daar naar de ontwikkelingslan-
den, die bepaald niet voldoet aan de 
'grote verwachtingen die men er heeft 
van een hoog ontwikkelde agrarische 
sector in Nederland. 

De heer Wagenaar heeft nog 
gevraagd, hoe men een oordeel kan 
hebben over concurrentievervalsing, 
als men niet weet, hoe de verhoudin-
gen op het gebied van de energieprij-
zen tussen de lid-staten zijn. Dat is ook 
niet de invalshoek van de Europese 
Commissie, het oordeel dat zij 

1368 



Braks 

uitspreekt, is slechts gebaseerd op 
eventuele discriminatie tussen 
energieverbruikers binnen een lid-
staat. Er is immers geen communau-
tair energiebeleid. Er mag niet 
worden afgeweken van het algemene 
energiebeleid binnen een lidstaat. 

De heer P. M. Blauw (VVD): Ik heb 
zowel in eerste termijn als in tweede 
termijn gezegd dat onze voorkeur 
uitgaat naar het ter beschikking van 
de Europese consument laten komen 
van dierlijk vet op bepaalde voorwaar-
den. Ik heb de Nederlandse suikerver-
werkende industrie genoemd en ik 
heb gesproken over uitvoer in het 
kader van de banketbakkersregeling, 
zoals dat in Frankrijk gebruikelijk is. 
Met andere woorden, zijn er geen 
mogelijkheden om in het voedingspak-
ket plantaardig eiwit te vervangen 
door dierlijk eiwit? 

Minister Braks: Ik heb daar onlangs 
nog in het openbaar een uitspraak 
over gedaan, en dat heeft mij een 
reprimande van de plantaardige 
vetten-verwerkende industrie in 
Nederland opgeleverd, om het 
vriendelijk te zeggen. Desalniettemin 
geloof ik dat de grote markt voor 
plantaardige vetten, al dan niet met 
een humane bestemming, wel ruimte 
biedt om verwerkt dierlijk vet, maar 
wel graag tijdelijk, tot we de zaken 
beter op elkaar nebben afgestemd, af 
te zetten. 

Met betrekking tot de banketboter 
blijven wij ons inspannen om de 
discriminatie tussen grote en kleine 
banketbakkers weg te werken, maar 
het controle-aspect belet ons momen-
teel om de Europese autoriteiten te 
omzeilen. Wij blijven ons hiervoor 
inzetten. 

D 
Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begin met het betoog 
van de heer Van Rossum, omdat ik 
weet dat de staffeling zijn en mijn 
zorg was, naar ik hoop. Hij zegt dat ik 
hem geen plezier heb gedaan met de 
nieuwe vleeskeuringstarieven. 

De heer Van Rossum (SGP): Met het 
omarmen van de motie-Van Noord! 

Staatssecretaris Ploeg: Dat bedoelde 
ik. Laat ik het een beetje anders 
zeggen: ik heb de heer Van Rossum 
niet helemaal zijn zin gegeven. Ik denk 
dat nog te bezien is, of zijn vreugde in 
de toekomst niet zal toenemen. 
Immers, over de gehele linie gaan de 
tarieven ten opzichte van het huidige 
peil omlaag. De kleinere en middelgro-

te slachterijen hebben daar een flink 
voordeel van, en dat is ons beider 
doel geweest. Als men door goed 
getimede aanbiedingen piekuren kan 
vermijden, dan is het voordeel nog 
groter. Ik heb dus vertrouwen in de 
flexibiliteit van de ondernemers, ik 
verwacht daar veel van. Maar ik ben 
het met de heer Van Rossum eens dat 
het om een afgezwakte staffel gaat. Ik 
heb helaas geen tijd gehad om eens 
iets anders voor dat woord 'staffel' te 
verzinnen. Ik hoop dat er nu in ieder 
geval een einde gekomen is aan de 
staffel-oorlog. 

De heer Blauw drong erop aan, de 
bergboerengebieden niet te veel te 
laten uitbreiden. Uitbreiding zal 
geschieden volgens een uiterst 
zorgvuldige procedure en na een 
nadrukkelijke afweging van allerlei 
omstandigheden. Naar grote uitbrei-
dingen zal ik niet streven. 

De heer Van der Linden heeft met 
een opmerking mijn hart geraakt. Hij 
heeft verwezen naar het schriftelijke 
antwoord op zijn vraag om te komen 
tot snelle besluitvorming inzake een 
gecombineerde enting tegen rabies 
en mond- en klauwzeer. 

In dat schriftelijke antwoord heb ik 
inderdaad gezegd: in ons land is 
rabies geen inheemse ziekte, in 
tegenstelling tot Frankrijk; gevallen 
van rabies komen bij ons zo nu en 
dan voor in de grensgebieden. Met 
nadruk zeg ik tegen de heer Van der 
Linden dat ook ik weet dat Limburg 
tot Nederland behoort, gelukkig! De 
jaarlijkse enting is echter al begonnen. 
De heer Van der Linden weet ook, dat 
ik de winterenting enigszins naar 
voren gehaald heb naar aanleiding 
van problemen met de najaarsenting. 

Er wordt gewerkt aan een regeling 
die het mogelijk maakt, een zogeheten 
cocktail-enting toe te passen met 
mond- en klauwzeervaccin en dode 
rabies-entstof. Hierover heb ik 
anderhalf uur geleden contact gehad 
met 'Limburg'. Ik hoop dat dit de heer 
Van der Linden vreugdevol stemt. 
Simultaan enten is ook mogelijk, 
maar deze mogelijkheid wordt 
nader bekeken. 

Er is mij gevraagd, een proef in dat 
grensgebied mogelijk te maken. Ik 
ben best bereid, dat in welwillende 
overweging te nemen, maar ik wil 
eerst de resultaten zien van wat ik 
gevraagd heb. Een dergelijke proef zal 
geld kosten. Toch ben ik nu al bereid 
om te zeggen dat, als dat vooronder-
zoek positief uitvalt, de veehouder die 
enting op vrijwillige basis kandoorvoe-
ren. 

De heer Van der Linden (CDA): Ik 
bedank de staatssecretaris alvast voor 
dit antwoord. Is hij bereid om, als nu 
nog niet gestart is met de entingen, 
die proef dit jaar voor dat beperkte 
gebied van Nederland door te voeren? 

Staatssecretaris Ploeg: Ja, daartoe 
ben ik bereid, mits die proef tot die 
resultaten leidt, waaruit blijkt dat er 
redelijk succesvol kan worden 
geopereerd. 

De heer Van der Linden (CDA): Is de 
staatssecretaris ook bereid om te 
erkennen dat, als blijkt dat diezelfde 
entmethode met Franse entstof al 
jaren in Frankrijk met succes wordt 
gehanteerd, die proef in de grensregio 
tussen België, Duitsland en Nederland 
ook met succes bekroond wordt? 

Staatssecretaris Ploeg: Daarover wil 
ik eerst contact opnemen met Neder-
landse verterinairen, die een goed 
contact hebben met hun Franse 
collega's. Naar aanleiding van uw 
vraag doe ik dus geen enkele toezeg-
ging. Nogmaals, ik wil eerst bekijken 
wat het veterinaire advies is. Ik heb, 
zoals ik reeds gezegd heb, nog niet zo 
lang geleden contact opgenomen met 
de Veterinaire Dienst, niet alleen in 
Den Haag, maar ook in Limburg. Ik 
heb gezegd, dat ik positief tegen 
tegenover zo'n proef sta. Ik ben ook 
bereid, heel snel een beslissing te 
nemen, als die proef succesvol blijkt 
te zijn. 

De heer Van der Linden (CDA): Is het 
de staatssecretaris bekend dat de 
Gezondheidsdienst voor Dieren wacht 
op een antwoord en om die reden de 
entingen via de veearts heeft opgehou-
den en dat deze dienst positief staat 
tegenover de onderhavige methode? 

Staatssecretaris Ploeg: Neen, dat is 
mij niet bekend, maar daarover zal ik 
ogenblikkelijk contact opnemen met 
de Gezondheidsdienst voor Dieren. 

De heer Van der Linden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! ... 

De Voorzitter: Ik verzoek, nu geen 
nieuwe feitelijke vragen te stellen. 

De heer Van der Linden (CDA): Ja, 
maar, mijnheer de Voorzitter,... 

De Voorzitter: Uiteraard kan de 
staatssecretaris niet zo ineens ant-
woord geven op dergelijke vragen. U 
had die dan in tweede termijn aan de 
orde moeten stellen. 

De heer Van derLinden (CDA): Dat 
heb ik gedaan. 

De Voorzitter: Deze specifieke vraag? 
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De heer Van der Linden (CDA): Ja, in 
tweede termijn heb ik deze zaak heel 
nadrukkelijk aan de orde gesteld. 

De Voorzitter: Ja, die zaak, maar ook 
deze specifieke vraag? 

Staatssecretaris Ploeg: Daarom heb ik 
zeer nadrukkelijk geantwoord. 

De heer Van der Linden (CDA): Ik heb 
de staatssecretaris deze specifieke 
vraag voorgelegd: is de staatssecreta-
ris bereid, nu een toezegging te doen 
inzake een proef...? 

De Voorzitter: ... dat de Gezondheids-
dienst voor Dieren ....enzovoorts. 

De heer Van der Linden (CDA): Ja. 

De Voorzitter: Had u deze laatste 
vraag, die u per interruptie stelde, ook 
in tweede termijn gesteld? 

De heer Van der Linden (CDA): Ja, 
maar die hangt samen met... 

De Voorzitter: Ja, die hangt ermee 
samen, maar deze specifieke vraag 
had u dus niet gesteld. Dat moet niet 
gebeuren; wij moeten nu opschieten. 
Het woord is aan de staatssecretaris. 

Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! Wie ben ik, als ik het niet 
volledig met u eens was? De vraag is 
inderdaad niet gesteld. Ik heb ant-
woord gegeven op datgene wat de 
heer Van der Linden wel heeft 
gevraagd en ik meen dat dit redelijk 
positief door hem mag worden 
ontvangen. 

Er rest mij nog één zaak, de motie 
die de heer Waalkens heeft ingediend 
over de werknemersregeling Midden-
Delfland. Deze regeling is specifiek. 

De heer Waalkens (VVD): Dit staat ook 
in de schriftelijke antwoorden. Ik weet 
donders goed dat het een wet is en 
geen beschikking, maar het gaat mij 
om de bewoordingen waarin het is 
geschreven. Ik kan het niet beter 
aangeven. Als u en uw ambtenaren 
dit willen overnemen, is mij dat heel 
wat waard. 

Staatssecretaris Ploeg: Blijft u rustig 
zitten. Dit was slechts een inleidende 
opmerking. Het Ontwikkelings- en 
Saneringsfonds voor de Landbouw 
kent een algemene regeling voor 
uittreding van werknemers. Ook dit is 
niet nieuw voor u. Ik heb niet de indruk 
dat er behoefte is aan uitbreiding van 
zulke regelingen, maar wie ben ik? 
Derhalve zeg ik dat ik ertoe bereid ben, 
op uw verzoek in te gaan en vormt de 
motie voor mij geen probleem. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, te stemmen 
op dinsdag 20 november aanstaande, 
ook over de moties die zijn ingediend 
tijdens de UCV over landbouw van 22 
oktober 1984. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het deel Ontwikke-
lingssamenwerking van hoofdstuk V 
(Buitenlandse Zaken) van de rijksbe-
groting voor 1985 (18600-V) 

en van: 

- de motie-Den Ouden-Dekkers/ 
Weisglas over het beleid ter zake van 
ontwikkelingseducatie-activiteiten op 
basisscholen en scholen voor voortge-
zet onderwijs (18600-V, nr. 20); 
- de motie-Beckers-de Bruijn over het 
onderscheid tussen gehuwde en 
ongehuwd samenlevende partners in 
het reglement bilaterale deskundigen 
(18600-V, nr. 21); 
- de motie-Scholten/Ubels-Veen over 
de subdoelstelling van het ontwikke-
lingsbeleid, de bevordering van de 
Nederlandse economie en werkgele-
genheid (18600-V, nr. 22); 
- de motie-Scholten/Ubels-Veen over 
jaarlijkse toevoeging van 100 miljoen 
gulden cumulatief aan het volume 
van ontwikkelingshulp (18 600-V, nr. 
23). 

De Voorzitter: Door mij zijn schriftelij-
ke antwoorden ontvangen van de 
minister voor Ontwikkelingssamen-
werking 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.]4 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

• 
Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heren Tommei en Aarts 
hebben op verschillende wijzen nogal 
indringend zorg uitgesproken over de 
toekomst van ontwikkelingssamen-
werking, vooral over de portefeuille. 
Het winkeltje is te klein en wordt 
leeggeroofd en er staat ook te weinig 
personeel in, zo leek het ongeveer. 

De heer Aarts (CDA): Ik ben blij dat de 
minister iets gaat beantwoorden 
waarover ik door tijdgebrek niet heb 
kunnen spreken. 

Minister Schoo: Ik sprak dan ook over 
'verschillende wijzen'. 

Ik wil hierover overigens kort zijn. 
Er is mij gevraagd hoe ik de toekomst 
zie en of ik het noodzakelijk of wenselijk 
vind dat er ook na mij een Minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
komt. Ik zeg de heer Aarts dat ik dit 
zeker vind. Er moet een Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking komen. 
Dit kabinet heeft intussen al vijf nota's 
over ontwikkelingssamenwerking 
uitgebracht. 

De heer Knol (PvdA): Vier. 

Minister Schoo: Vijf, een notitie en 
vier nota's voor de detaillisten in ons 
gezelschap. Deze vragen om een zeer 
actief beleid, zowel van de regering 
als erbuiten en om het in stand 
houden van het volume van het 
budget. Ik hoop niemand van mijn 
collega's-staatssecretarissen hiermee 
verdriet te doen, maar het budget van 
een bepaald onderwerp van regerings-
beleid kan altijd het beste worden 
verdedigd door een minister. Daarom 
ben ik van oordeel dat er een Minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
moet zijn en blijven. 

Over de competenties wil ik het 
volgende opmerken. Ik heb al vaker in 
deze Kamer mogen verklaren dat ik 
werk met de competenties, zoals 
afgesproken door minister Pronk uit 
het kabinet-Den Uyl. Ik doe dit omdat 
ons regeerakkoord daarbij aansluit. Ik 
heb er alleen met de heer Ruding nog 
een andere afspraak bij kunnen 
maken over de leiding van de stuur-
groep. Voor het overige is het echter 
allemaal het zelfde gebleven. Alle 
suggesties dat het formeel wel het 
zelfde zou zijn gebleven, maar dat het 
en passant toch allemaal zou weglo-
pen, wil ik alleen maar als suggesties 
zien, of als verdachtmakingen. 
Verder wil ik daarop niet 
ingaan. Wanneer de Kamer hierop 
in tweede termijn wil terugko-
men - ik denk nu aan de onjuiste 
voorbeelden van de heer Tommei -
dan is de Kamer welkom. Ik hoop 
overigens dat straks uit mijn verhaal 
blijkt, dat wij op allerlei terreinen met 
de riemen die wij hebben een 
actief beleid voeren. Daar waar 
wij dit niet doen, komt dat in zekere 
zin uit de overtuiging voort dat wij 
onze energie daar moeten besteden 
waar er een zeker effect van te verwach-
ten valt. 

Eén kamerlid - ik meen dat dit toch 
echt de heer Aarts was - vroeg naar 
mevrouw Salomonson. 
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De heer Aarts (CDA): Voorzitter, ik wil 
dit misverstand ophelderen. Ik had, 
zoals gebruikelijk, een resumé voor de 
pers gemaakt, maar door het uitlopen 
van andere onderwerpen heb ik twee 
onderwerpen niet kunnen behandelen. 
Ik zou het echter zeer op prijs stellen 
als als de minister toch inging op het 
stuk dat ik niet heb uitgesproken en 
dat betrekking had op het artikel van 
mevrouw Salomonson. 

De Voorzitter: Ik moet hier bezwaar 
tegen maken. Het is aardig bedoeld, 
maar er is 120 minuten gesproken 
door de Kamer. De afspraak met de 
minister is, dat zij in 60 minuten 
antwoordt. Dat betekent dat iedereen 
naar evenredigheid antwoord moet 
krijgen. 

Minister Schoo: Ik vervolg mijn 
betoog nu met mijn antwoord aan de 
heer Tommei. Hij maakt zich zorgen 
over de beperktheid van het apparaat. 
Hij doelt hierbij op het aantal perso-
neelsleden. Hij maakt zich zorgen over 
de 2%-operatie en hij maakt zich 
zorgen over de procedure en over de 
resultaten van de integratie van de 
buitenlandse dienst als het gaat over 
de capaciteit. Vervolgens merkt hij op, 
dat consultants duurder zijn. Ik ben ook 
bezorgd over het aantal mensen dat bij 
Ontwikkelingssamenwerking de 
hoeveelheid werk verzet dat gedaan 
moet worden. 

De afgelopen jaren zijn extra druk 
geweest in verband met het feit dat 
wij de wil hadden - ik richt mij nu tot 
mevrouw Beckers - om niet zozeer 
een volstrekt nieuw beleid te gaan 
ontwikkelen als wel om een aantal 
accentwijzigingen aan te brengen. 
Mevrouw Beckers heeft dit heel goed 
geformuleerd. Die wijzigingen moeten 
zodanig worden geformuleerd, dat 
anderen erover mee kunnen praten. 
Wij hebben geprobeerd dit in deze 
nota's te doen. 

Het is dan ook mogelijk dat volgend 
jaar zal blijken, als wij bezig zijn met 
de implementatie van een aantal 
nota's, dat wij als gevolg van dit 
nieuwe beleid ook meer personeel 
zullen moeten hebben. Overigens 
probeer ik dit te voorkomen, omdat ik 
de beleidslijn volg, veel werk uit te 
besteden. Ik besteed dit niet alleen 
aan consultants uit maar ook aan 
MFO'sen aan allerlei maatschappelijke 
groeperingen. 

Een aantal leden heeft opmerkingen 
gemaakt over het volume en over de 
kapitaalmarktmiddelen. Wij hebben 
slechts 50 miljoen aan kapitaalmarkt-

middelen in begrotingsmiddelen 
omgezet. Ik merk dit op in aansluiting 
bij hetgeen een aantal kamerleden 
heeft gezegd. In het regeerakkoord 
wordt gesproken over 100 miljoen. Ik 
kan hieraan toevoegen dat ik ook 
twee keer achtereen naar de Kamer 
ben gekomen om te spreken over het 
inwisselen van 50 miljoen aan 
kapitaalmarktmiddelen. Een meerja-
renplan zit er op dit moment niet in. Ik 
hoop nog een begroting te kunnen 
indienen, die tenminste die 50 miljoen 
zal behelzen. 

In feite ben ik het met die geachte 
afgevaardigden eens die zeggen dat 
het eigenlijk f 100 min. zou moeten 
zijn; dat is ook het streven. Echter 
door de groei van het NNI, dat een 
gelukkige zaak is op zichzelf en voor 
ontwikkelingssamenwerking in het 
bijzonder, èn door het feit dat wij het 
herschattingseffect in eerste instantie 
hebben geprobeerd te benaderen 
door het zetten van een stap van f50 
min. was er gewoon niet méér 
mogelijk. 

Overigens wijs ik de heer Tommei 
erop dat het aanbrengen van kaspla-
fonds niet betekent dat er gelden 
terugvloeien naar de schatskist. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): De minister geeft als conclusie, 
dat er toen niet méér mogelijk was 
met betrekking tot de omzetting. Er is 
natuurlijk altijd meer mogelijk. Ik 
geloof dat hierbij de politieke wil 
beslissend is. Wat wil je? Wat zijn je 
prioriteiten? 

Minister Schoo: U ziet de resultaten 
van de wil van het totale kabinet. 

Mijnheer de Voorzitter! Inzake de 
stuwmeerintering denken wij volgens 
de laatste ramingen ongeveer daar uit 
te komen waar wij wilden, namelijk 
op het bedrag van de begroting 1984 
plus de toegestane stuwmeerintering. 
Dit betekent dat wij niet zo'n groot 
bedrag zullen behoeven toe te voegen 
als dit jaar het geval was. Alleen het 
bedrag dat nog over is van Suriname 
zal nog toegevoegd moeten worden; 
dat is ook conform de afspraak. Dat 
zal deze keer in ieder geval f 150 min. 
zijn. Ik kan mij natuurlijk best een 
beetje vergissen in die zin, dat de 
ramingen nog wat optimistischer 
kunnen zijn in termen van uitputting, 
maar het zal niet zo'n groot bedrag 
zijn als dit jaar het geval was. 

Mijnheer de Voorzitter! Inzake de 
besteding hebben wij bij de herijking 
allemaal gezegd, dat het goed is als 
wij het bedrag besteden aan de 40% 
armsten. Dat kan en mag echter niet 
betekenen dat elke individuele 

activiteit getoetst moet worden aan 
die 40% in die zin, dat je moet kunnen 
zeggen dat het daaraan direct ten 
goede komt. Ik zie het als een globale 
toetsing, als iets dat wij in het achter-
hoofd moeten houden. Wij moeten 
ons verantwoorden dat het al met 
al bij die 40% terechtkomt. Overigens, 
de toetsing daarvan zal het beste 
kunnen gebeuren aan de hand van 
inspectierapporten en jaarverslagen. 
Ik zal proberen ook daar aandacht aan 
te besteden, vooral wanneer het gaat 
over het landenbeleid. U begrijpt dat 
het een buitengewoon gecompliceerde 
zaak is. 

Mevrouw Herfkens vroeg naar de 
lOV-rapporten over Nicaragua en naar 
de lOV-rapporten met betrekking tot 
de NCO. De rapporten betreffende 
Nicaragua zijn nog niet af. Die moeten 
nog afgerond worden. 

Voor wat betreft de NCO gaat het 
om acht rapporten. Vijf rapporten zijn 
reeds enige tijd in mijn bezit. Ik wil de 
samenvattingen van die rapporten 
uiteraard aan de Kamer toezenden, 
maar alle acht samen als een bundel. 
De NCO is niet in staat geweest te 
reageren op termijn, waardoor 
het mij onmogelijk was reeds nu al 
deze rapporten tegelijk toe te sturen. 
Ik zal dat nu zo vlug mogelijk doen, 
want de reacties zijn 5 november 
binnengekomen. Voordat wij spreken 
over het mandaat na 1985 zal ik alles 
toesturen aan de Kamer. Dit komt ook 
nog aan de orde bij de discussie over 
de NCO. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn vraag was of 
voortaan gewoon als regel inspectie-
rapporten onmiddellijk openbaar 
zouden kunnen worden gemaakt. 

Minister Schoo: Dat kan, tenzij ik een 
bepaalde bedoeling heb het niet te 
doen. Dat was bij deze rapporten het 
geval. Ik was van mening dat al die 
rapporten, die inderdaad over het 
algemeen positief zijn ten aanzien van 
de werkwijze van de onderzochte 
instellingen, een rol zouden kunnen 
spelen bij de discussie over het 
mandaat. Het leek mij verstandig ze 
tegelijkertijd te verzenden. Dat het nu 
niet is gebeurd vóór bij voorbeeld de 
begrotingsbehandeling, ligt aan de 
NCO. De NCO is overigens op de 
hoogte van mijn zienswijze in dezen. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Zegt u nu 
toe om in het vervolg alle inspectie-
rapporten onmiddellijk openbaar te 
maken? 

Minister Schoo: Tenzij er belangrijke 
redenen zijn, om dat niet te doen, doe 
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ik dat. Dat is het algemene beleid. Dit 
past ook in mijn streven naar openheid 
en vermaatschappelijking. Ik doe dat 
niet alleen. Ook mijn voorgangers 
hebben veel waarde gehecht aan 
allerlei discussies met en activiteiten 
van universiteiten, vakbeweging, 
bedrijfsleven, vrouwengroepen, 
medefinancieringsorganisaties, 
vrijwilligers en deskundigen. Ik wil 
een en ander uitbreiden. 

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister zou kunnen 
toezeggen dat van een inspectierap-
port, waarvan zij vindt dat het om 
haar moverende redenen niet direct 
openbaar kan worden gemaakt, 
melding wordt gemaakt. Dan weten 
wij dat tenminste. 

Minister Schoo: Dat is bij deze 
toegezegd. 

Mevrouw Beckers vroeg voorbeel-
den van de vermaatschappelijking. Ik 
kom hierop later terug. Een voorbeeld 
zijn de landelijke beleidsplannen die 
nu voor de komende jaren worden 
gemaakt op basis van de herijking. 
Deze worden besproken met relevant 
maatschappelijke groeperingen, 
voordat zij worden vastgesteld. Ik ben 
het overigens geheel eens met de 
opmerking van mevrouw Den Ouden 
dat echte kennis van zaken een harde 
noodzaak is om tot een werkelijke 
duurzame verbetering van de ontwik-
kelingssamenwerking en mede als 
gevolg daarvan tot het leven van veel 
mensen in de ontwikkelingslanden te 
geraken. Ik zal dit ook bij alle discussies 
over de vermaatschappelijking in de 
gaten moeten houden. Deskundigheid 
wordt dan ook zoveel mogelijk 
aangewend. Dat gebeurt in eerste 
instantie door de Nationale Advies-
raad. 

Voorts hebben wij intern veel 
deskundigen en is er ook een speciale 
sectormanagement-afdeling. Zoals 
bekend is, functioneert deze als een 
trait-d'union tussen deskundigen en 
de personen belast met het beleid 
intern en met deskundigen extern. Zij 
dragen er zorg voor dat voldoende 
deskundigheid gemobiliseerd wordt en 
wordt ingeschakeld. Een ander concreet 
voorbeeld is de instelling van een 
deskundigheidsbeleid. Ik heb begrepen 
dat verschillende leden van de Kamer 
een beroep op mij doen om nog meer 
zorgen daaraan te besteden omdat niet 
alleen academici nodig zijn maar ook 
ambachtelijk geschoolde mensen. 

In antwoord op een vraag van de 
heer Knol hierover, zeg ik toe precies 
na te gaan wat de traditie is. Wij 

dienen die deskundigheid aan te 
bieden, waarom in de ontwikkelings-
landen wordt gevraagd. Bezien moet 
worden of wij genoeg rekening houden 
met een alternatief, te weten mensen 
die iets lager doch wel praktisch 
geschoold zijn en veel ervaring hebben 
opgedaan in hun speciale vak. 

Voorts werden er andere zorgen 
geuit. Deskundigen zou meer perspec-
tief geboden moeten worden alsook 
een carrière. Ik heb daarom een 
werkgroep ingesteld. Deze zal uiter-
aard regelmatig tussenrapportages 
verzorgen. Ik hoop in ieder geval het 
volgende jaar een eindrapport te 
ontvangen. Overigens zeg ik wel dat 
ik deze werkgroep heb ingesteld, 
maar de beoogde voorzitter moet nog 
formeel worden aangesteld. Daarna 
lijkt het mij zinnig de Kamer te 
berichten wie in deze werkgroep 
zitting hebben en wat precies de taak 
is. Dit kan men binnenkort verwachten. 

Een ander voorbeeld betreft mijn 
belangstelling voor de intergemeente-
lijke ontwikkelingssamenwerking. Ik 
heb begrepen dat de NCO een beetje 
teleurgesteld is omdat een bepaalde 
brochure over de intergemeentelijke 
samenwerking die zij wilde uitbrengen 
nog niet door mij is teruggestuurd en 
vrijgegeven. Dat heb ik niet gedaan, 
omdat ik nog in overleg ben. Wel 
probeer ik het zo snel mogelijk te doen. 
ik vind het zonde langs elkaar heen te 
werken wat dit betreft. Op zich zelf is 
het wel een belangrijk initiatief van de 
NCO geweest. 

Mevrouw Beckers blijft zich in het 
kader van zowel de vermaatschappe-
lijking als de effecten voor ontwikke-
lingslanden afvragen wat eigenlijk de 
betekenis is van het bedrijfsleven 
voor ontwikkelingssamenwerking. Dat 
hangt natuurlijk ook af van hetgeen je 
met ontwikkelingssamenwerking 
beoogt. Als je een soort welzijnsmodel 
nastreeft, heeft het natuurlijk iets 
minder betekenis dan als je, zoals wij 
in nota's en ook in deze begroting 
proberen voor te stellen, een meer op 
verhoging van produktie, inkomensge-
nerering en werkgelegenheid gericht 
beleid voert. Dat wil overigens niet 
zeggen - ik kom hierop nog terug in 
verband met de problemen rondom 
Ethiopië-dat er niet ook veel aandacht 
moet worden geschonken aan directe 
noodhulp van meer consumptieve 
aard. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Zelfs ik betwijfel het nut niet van 
inschakeling van het bedrijfsleven bij 
ontwikkelingssamenwerking. Ik heb 
de minister alleen gevraagd welke 
stringente voorwaarden zij eraan wil 

stellen. Heeft zij daar meer duidelijk-
heid over? 

Minister Schoo: Dat heeft mevrouw 
Herfkens ook gevraagd. Het bedrijfs-
leven moet bijdragen aan produktieve 
werkgelegenheid. Verder moet het 
project uitzicht bieden op levensvat-
baarheid; het moet inkomens genereren 
en een duurzame verbetering van de 
positie van de betrokkenen, zo u wilt 
de doelgroepen, bewerkstelligen. 
Voorts moet rekening worden gehou-
den met de positie van vrouwen, 
ecologische effecten, energieverbruik, 
scholing en betalingsbalanseffecten. 

Het is een hele rij, die een soort 
samenvatting is van alle voorwaarden 
die tot op heden worden gesteld bij 
elk onderdeel van het industrie- of het 
plattelandsprogramma. Op het 
ogenblik zijn wij bezig die te stroomlij-
nen, net als de checklist die wij 
hanteren voor het emancipatieproces 
in ontwikkelingslanden bij het eman-
cipatiebeleid dat deel uitmaakt van 
ontwikkelingssamenwerking. Dan 
kunnen wi j spreken over harde 
voorwaarden en aandachtspunten. 
Gebleken is dat er een enorme 
vertragende werking uitgaat van de 
combinatie van een aantal voorwaar-
den. 

In de ene sector is het bij voorbeeld 
echt urgent dat je op de energie let, 
terwijl het in een andere sector wat 
minder urgent is. U begrijpt dat bij elk 
onderdeeltje weer een paraaf hoort te 
staan, hetgeen allemaal tijd in beslag 
neemt. Als er overigens een strijdig-
heid is tussen de belangen van ons 
bedrijfsleven en het effect voor de 
mensen in ontwikkelingslanden, 
kiezen wij altijd voor de ontwikkelings-
landen. Voor die effecten verwijs ik 
ook weer naar het jaarverslag. 

Mevrouw Herfkens heeft gezegd dat 
die f 30 min. extra voor het industrie-
programma al wordt voorgesteld in de 
begroting 1985, terwijl de nota Ontwik-
kelingssamenwerking en Werkgelegen-
heid niet eens zijn besproken. 

Het is een normale zaak dat een 
minister zijn of haar beleid uiteenzet 
in een begroting en een memorie van 
toelichting. Ik kan de heer Aarts 
toezeggen dat ik in de begroting voor 
1986 wat extra aandacht zal besteden 
aan de samenhang van al die nota's. 
In de debatten over de nota Ontwikke-
lingssamenwerking en Werkgelegen-
heid moet het ook altijd mogelijk 
blijven, moties in te dienen. Dat kan 
voor mij de consequentie hebben dat 
ik in 1985 nota's van wijziging moet 
Indien. Het is theorie, hoop ik, maar 
het kan. Zo zit ons staatsbestel in 
elkaar. Als de begroting wordt goedge-
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keurd, kan in principe alles worden 
uitgevoerd. Wij houden daarbij 
uiteraard rekening met de discussies 
die kunnen worden gevoerd. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Ik had van de heer Aarts 
begrepen, dat hij de minister vroeg, 
het geld niet eerder uit te geven dan 
nadat de betrokken notitie door de 
Kamer zou zijn geaccepteerd. 

Minister Schoo: Ik hoop dat de Kamer 
vlug genoeg is. Het lijkt mij heel 
waarschijnlijk dat het in ieder geval 
waar is. Mensen die lang met ontwik-
kelingssamenwerking te maken 
hebben gehad, langer dan ik, weten 
dat uitgaven van de begrotingsgelden 
pas in de loop van het jaar aan de 
orde zijn. Als de begroting voor 1985 
echter door het parlement ongewijzigd 
wordt aanvaard, dan wordt gewoon 
datgene uitgevoerd wat in de begro-
ting staat. Het parlement controleert 
vervolgens of dat wel gedaan is. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Dat is de normale procedure; ik 
ben dat met u eens. De heer Aarts 
heeft echter een kanttekening gemaakt 
bij dit onderdeel van de begroting. Ik 
concludeer dat u zegt: die kanttekening 
gooi ik in de prullenbak. 

Minister Schoo: Dan heeft u niet goed 
geluisterd. Ik heb gezegd dat ik 
uiteraard rekening houd met de 
gesprekken die bij voorbeeld worden 
gevoerd over ontwikkelingssamenwer-
king en werkgelegenheid, 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Met andere woorden: dit 
onderdeel staat weliswaar op de 
begroting, maar u acht zich niet 
bevoegd om commiteringen aan te 
gaan voordat de Kamer de notitie 
heeft geaccepteerd. 

Minister Schoo: U luistert dan niet 
naar weer een andere uitspraak van 
mij, namelijk dat een goedgekeurde 
begroting ook wordt uitgevoerd. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Dat is mijn conclusie. Ik daag u 
uit, duidelijk te maken waarom ik niet 
goed heb geluisterd. De heer Aarts 
heeft hierbij echter een kanttekening 
gemaakt. Ik heb heel goed naar u 
geluisterd. U zegt: hier geldt gewoon 
het algemene regime en met die 
kanttekening heb ik niets te maken. 
Wat heb ik dan niet goed begrepen? 

Minister Schoo: U heeft niet goed 
begrepen, wat normaal het verloop is 
van de uitgaven. U heeft bovendien 
niet gehoord dat ik rekening zal 
houden met hetgeen de heer Aarts 

naar mijn smaak heeft gevraagd, 
namelijk: houd rekening met het feit 
dat die discussies nog komen. Ik denk 
dat het verder een discussie is tussen 
de heer Aarts en u. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): De hele 
Kamer, ook de heer Scholten, weet 
hoe het met bestedingen gaat. Wij 
weten ook hoe het met commiteringen 
gaat. Commiteringen worden nu al 
aangegaan. De minister heeft gezien 
hoe de kamerfracties op de nota 
hebben gereageerd. Daarbij zijn 
vraagtekens gezet, niet alleen door de 
PvdA-fractie maar ook door de 
CDA-fractie. Wil de minister op zijn 
minst heel voorzichtig zijn met het 
aangaan van commiteringen alvorens 
de Kamer over de nota heeft kunnen 
spreken? 

Minister Schoo: Voorzichtig zijn is een 
vorm van rekening houden met. Als 
de begroting wordt goedgekeurd, 
wordt zij uitgevoerd. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Dan vrees 
ik dat de CDA-fractie gedwongen 
wordt, voor mijn amendementen te 
stemmen. 

De heer Aarts (CDA): Nee. Ik wil de 
minister nog wel helpen. Natuurlijk 
mag de begroting worden uitgevoerd. 
Dat is een machtiging die zij van de 
Kamer krijgt. Als zij ons opmerkingen 
echter niet in acht neemt, dan dwingt 
zij... 

Minister Schoo: Ik heb al gezegd, dat 
ik er rekening mee houd en dat ik 
voorzichtig zal zijn. Verder kan ik 
natuurlijk niet gaan. Anders moet u 
een amendement indienen. 

De heer Aarts (CDA): Nu wordt het 
belangrijk. Ik heb namelijk begrepen 
dateral een amendement is ingediend. 
Daarover moeten wij dan ook serieus 
spreken. Wij vinden het juist dat u de 
beleidsvoornemens uit de nota heeft 
verwerkt in de begroting. U moet het 
in 1985 slagvaardig kunnen uitvoeren. 
Het is echter goed parlementair 
gebruik dat, als er een nota nog niet 
goed in de Kamer is besproken, de 
minister, voor zover het nieuw beleid 
betreft, voorzichtig is met het doen 
van definitieve committeringen. 
Natuurlijk kan zij allerlei voorbereidin-
gen treffen. 

Een en ander moet echter plaatsvin-
den onder het voorbehoud, dat de 
nota 'geaccordeerd' wordt met de 
Kamer en ook eventueel verwerkt met 
moties die in de Kamer zouden 
worden aangenomen. Ik denk niet dat 
dit een groot probleem is, want de 
nota wordt begin maart behandeld en 

waarschijnlijk geaccepteerd, met een 
aantal beschrijvingen. Welnu, als de 
minister zegt dat zij daarop wacht, 
voor zover het nieuwe terreinen zijn, 
dan heb ik er geen enkele moeite mee 
om de begroting te accepteren. 

Minister Schoo: Er zijn een paar 
nieuwe terreinen. Het lijkt mij ook 
onwaarschijnlijk dat wij tot een vaste 
committering op die nieuwe terreinen 
komen, voordat de nota wordt 
behandeld. Ik kan natuurlijk nooit 
zeggen, dat dit deel niet in mijn 
begroting bestaat. Het bestaat 
namelijk wel, en ik werk het dus door. 
Ik zeg wel toe, dat ik zeer voorzichtig 
zal zijn. That's it! 

De heer Aarts (CDA): Als u zelf al zegt 
dat het onwaarschijnlijk is, dan kunt u 
toch gewoon zeggen: 'Ik doe het niet 
op dat gebied'? 

Minister Schoo: Het is onwaarschijnlijk, 
dus wij voeren hier een theoretische 
discussie. 

De heer Aarts (CDA): Dan kunt u toch 
gewoon zeggen: 'Als de Kamer dat 
vindt, dan doe ik het niet'? 

Minister Schoo: Er kunnen belangrijke 
redenen zijn die op dat moment 
zwaarder voor mij wegen, dan een 
verzoek van sommige leden van de 
Kamer om er geen uitgaven voor te 
doen. Er kunnen belangrijke redenen 
zijn om de definitieve committeringen 
wel te doen, maar ik zeg toe dat ik 
voorzichtig zal zijn bij het aangaan 
van die vaste committeringen. Ik kan 
niet de resultaten en de behandeling 
van de begroting laten uithollen. Dat 
kan niet. 

De heer Aarts (CDA): Dan wil ik dat de 
minister, als die omstandigheden zich 
voordoen - zij heeft het recht om 
nieuwe committeringen aan te gaan -
in overleg met de Kamer treedt ter 
zake van dat bijzondere geval, 
vooruitlopend op de behandeling van 
de nota. Anders krijgen wij er moei-
lijkheden over, gewoon omdat ik mij 
niet gerechtigd voel om een nota die 
niet behandeld is, in de begroting te 
verwerken. 

Minister Schoo: Kunt u dat nog eens 
herhalen? 

De heer Aarts (CDA): Ik vind dat het 
onjuist is om een begroting goed te 
keuren, waarin vooruit wordt 
gelopen op een nog te bespreken 
beleidsaccordatie tussen Kamer en 
regering, wanneer de minister niet 
toezegt dat zij de nieuwe committerin-
gen in nieuwe beleidsterreinen van te 
voren bespreekt. 
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Minister Schoo: Die nieuwe terreinen 
zijn nu aan de orde, dus wij zouden er 
inhoudelijk over kunnen spreken. 

De heer Aarts (CDA): Wij hebben 
afgesproken, dat wij dat bij de 
behandeling van de nota zullen doen. 
Ik denk dat u het moeilijker maakt dan 
het is. Mocht het zijn, dat er een zeer 
bijzonder geval is, waarvan u zegt dat 
het een unieke kans is om wat te 
doen, ook al loopt het vooruit, dan 
zijn wij uit de problemen, wanneer u 
toezegt overleg te plegen. 

Minister Schoo: Op de manier zoals 
de heer Aarts het nu stelt, is het echt 
onmogelijk. Ik kan wel de Kamer 
toezeggen, dat ik het zal laten weten. 
Het betreft hierbij echter een program-
ma waarbij soms snelle beslissingen 
moeten worden genomen. Juist in de 
uitzonderlijke situaties waarover de 
heer Aarts en ik spreken, is die 
mogelijkheid aanwezig. Ik kom de 
heer Aarts in zoverre tegemoet, dat ik 
het zal laten weten. Ik zal dat dan zo 
snel mogelijk laten doen. Nogmaals, 
het is zeer onwaarschijnlijk. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Hoe ligt het met de post herstructure-
ring? Verleden jaar nog non-ODA-hulp. 
Nu niet meer, ODA-hulp, onder de 
post voor het bedrijfsleven gebracht. 
Toch blijkt uit het antwoord op vraag 
47, dat die zaak nog niet geëvalueerd 
is. Dat ligt toch niet aan de Kamer. 

Minister Schoo: Ik ben de laatste die 
de Kamer iets zou verwijten. Bij de 
herstructurering zijn de laatste tijd 
helemaal geen non-ODA-uitgaven 
gedaan. 

Het betreft echt ODA-uitgaven. 
Daarom hebben wij dat veranderd. Er 
is wel een interne evaluatie geweest. 
Het programma is de facto echter zo 
klein dat het nauwelijks loont om 
daarvan een heel plechtige evaluatie 
te maken. Ik zeg graag toe mijn 
bevindingen over het herstructure-
ringsprogramma de Kamer toe te 
sturen. Vooral nu wij aan een aanpas-
sing toe zijn in het kader van de 
uitwerking van de nota OS werkgele-
genheid zijn wi j aan het stroomlijnen. 
Daar past het herstructureringspro-
gramma ook in. 

De heer Weisglas (VVD): Ik ben toch 
niet zeker van het volgende. In het 
regeerakkoord wordt gesteld dat er 
intensieve samenwerking moet 
plaatsvinden tussen ontwikkelingssa-
menwerking en bedrijfsleven. Mijn 
frac ie juicht dat toe. Zoals u weet, 
wo den in de begroting en in de 
memorie van toelichting daartoe 

goede aanzetten gegeven. Natuurlijk 
moet er met definitieve committerin-
gen gewacht worden totdat de UCV 
heeft plaatsgevonden over de nota. Ik 
hoor echter wel graag van de minister 
dat zij krachtig zal voortgaan met de 
voorbereiding van dit programma en 
de voorbereiding van deze committe-
ringen. Ik kan mij toch niet goed 
indenken dat dit belangrijke onderdeel 
van het regeringsbeleid moet 'slapen' 
zolang de nota nog niet is behandeld. 
Het is een hoofdspoor van uw beleid. 

Minister Schoo: Hoe kunt u eraan 
twijfelen dat wij niet krachtig doorgaan 
met het voorbereiden van de discussie 
OS werkgelegenheid en met de 
implementatie voor zover goedge-
keurd door de Kamer. 

Mevrouw Herfkens heeft gevraagd 
naar de Nederlandse inbreng in een 
aantal internationale discussies. Ik 
heb al gezegd dat wat dat betreft de 
initiatieven niet altijd het enige teken 
vormen van een actief beleid. De 
Nederlandse regering - als Minister 
van Ontwikkelingssamenwerking ben 
ik daar uiteraard debet aan - is actief 
op een zodanige wijze dat zij probeert 
het maximale effect te sorteren. Dat 
effect zit ook wel eens verborgen in 
de totstandkoming van bepaalde 
compromissen. Dat is zeker zo 
wanneer ik denk aan de EG, het IMF 
en de Wereldbank. 

Bij het beoordelen moet men 
natuurlijk ook rekening houden met 
de wereldeconomische situatie 
waarin wij nu zitten. Die situatie is nu 
volstrekt anders dan de situatie in het 
begin van de jaren zeventig die 
sommigen uit de Kamer zeer actief 
beleefd hebben. Toen was iedereen 
nog zeer optimistisch; er was toen 
ook nog een daarbij behorende grote 
groei. Die tijd hebben wij nu niet. Ik 
hoop die tijd in de komende jaren 
weer eens mee te maken. 

De Noord-Zuid-dialoog betreft een 
discussie die veel te veel is blijven 
hangen aan het 'grand design'-idee 
van zo'n tien jaar geleden. Ik geloof 
dat er niet veel mensen meer zijn die 
de discussie in die vorm nog langer 
aanhangen. Ik wijs op onze activiteiten 
op het terrein van de handel. Wij 
hebben grote steun betuigd aan een 
snelle uitvoering van de Tokio-ronde 
en de daar afgesproken tarief reducties. 
Wij hebben ook het Roll-back-initiatief 
gesteund van de OESO, dat is geno-
men door de heer Van Lennep. Wij 
hebben echt gezegd dat het resultaat 
daarvan en het terugdringen van het 
protectionisme niet afhankelijk 
gesteld mogen worden van een 
eerdere opbloei van het economisch 

leven in het Westen of de industrielan-
den. Wij hebben gezegd dat het nu 
moet. Wij hangen wat dat betreft een 
tweesporen-beleid aan. Zowel de 
ontwikkeling in ontwikkelingslanden 
moet zo snel mogelijk bevorderd 
worden alsook de eigen economische 
opleving. 

Ik ben erg blij met de opvatting van 
de heer Bolkestein over het Multive-
zel-akkoord, evenals de heer Weisglas. 
Ik vind het alleen moeilijk om te 
zeggen wat de kansen zijn dat dat ook 
daadwerkelijk gebeurt. Dat is een 
beetje koffiedik kijken. 

Dit is een van de voorbeelden van 
terreinen waarop wij voorlopig een 
voortrekkersrol zullen moeten spelen. 
Dat doen wij dan ook, getimed en 
gepland, en niet zomaar op alle 
terreinen. Wat betreft de grondstoffen 
in het algemeen moeten wij constate-
ren, dat de grondstoffenovereenkomst 
nog steeds wacht op ongeveer 11 
handtekeningen. Pas daarna worden 
een aantal zaken, waaronder verdeling 
van taken tussen Economische Zaken 
en Ontwikkelingssamenwerking, 
actueel. Wij hebben dat de Kamer ook 
laten weten. 

De UNIDO-conferentie was succes-
vol. De algemene opvatting is in ieder 
geval dat het geen debacle was. Dat is 
in deze periode al heel wat. Het gaat 
de goede kant op. UNCTAD was erg 
negatief maar UNIDO bepaald niet. 
Over 80 hoofdstukken zijn conclusies 
bereikt of is men tot consensus 
gekomen. Als dit cijfer niet precies 
klopt, kom ik er wellicht op terug. In 
ieder geval was het zeker 4/5-deel 
waarop consensus werd bereikt. De 
president van de conferentie, een 
Nederlander, heeft er erg hard voor 
gewerkt. 

Ik wijs er ook op, dat wij financieel 
iets hebben bijgedragen. Bij een 
aantal andere industrielanden is de 
vraag of zij dat voorbeeld zullen 
volgen nog altijd in discussie. Die 
hulp bestaat uit een bedrag dat moet 
worden besteed aan technische hulp 
voor de minst ontwikkelde landen om 
hen te helpen bij het formuleren van 
projectvoorstellen op het terrein van 
de industrialisatie. Iets dergelijks, 
alleen een veel groter bedrag, hebben 
wij verleden jaar gegeven in het kader 
van UNDP. Dat heeft echt geholpen 
bij het versterken van de round tables. 
Wij hebben toen f20 min. extra 
gegeven. Dat heeft erg gunstig 
gewerkt. 

Ik wijs ook op ons initiatief om ten 
tijde van de jaarvergadering van de 
Wereldbank f100 min. co-financie-
ringsafspraken te maken. Bijna alles 
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kwam ten goede aan de gebieden 
waarover wij ons dezer dagen weer 
extra zorgen maken, namelijk sub-Sa-
hara Afrika. Een ander deel was 
bestemd voor Bangla Desh. 

De heer Ruding heeft zich zeer 
ingespannen voor het bereiken van 
compromissen ten tijde van de 
jaarvergadering. Hij zet zich daar nu 
ook weer voor in. Wij zijn beiden erg 
gelukkig met het feit dat voor het 
eerst een gecombineerde vergadering 
plaatsvindt waar de problematiek van 
de ontwikkelingslanden in een wat 
breder forum wordt besproken dan 
alleen dat van Wereldbank of IMF. 

Het Interim Committee van het IMF 
en Development Committee gaan 
samen praten. Dat heb ik de afgelopen 
jaren sterk bepleit. Ik vind het erg 
prettig dat het nu gebeurt. Natuurlijk 
kunnen wij er niet alles van verwachten 
maar de samenwerking tussen IMF en 
Wereldbank kan ertoe leiden dat de 
zeer-korte-termijnbenadering van het 
IMF - met name voor de Afrikaanse 
landen zie ik dat als een groot nadeel -
ten minste wordt aangevuld met een 
middellange- en lange-termijnbenade-
ring. Een dergelijke benadering is met 
name vanuit het oogpunt van ontwik-
kelingssamenwerking veel meer het 
nastreven waard. 

Het laatste initiatief betreft het IFAD. 
Daaraan hebben wij f50 min. kun-
nen toezeggen, ook in termen van 
co-financiering. Uiteraard wordt het 
besteed aan plattelandsontwikkeling, 
aan de inschakeling van met name de 
kleine boeren en de landlozen en aan 
kredietverstrekking. Dat vindt plaats in 
het kader van het IFAD. 

Er is op het ogenblik sprake van een 
patstelling tussen de OPEC-landen en 
de OESO-landen over de percentages 
die beide groepen voor hun rekening 
zouden nemen. De OPEC-landen 
stellen dat zij niet in dezelfde financieel-
economische positie zijn als enige tijd 
geleden, zodat zij er niet meer aan 
kunnen doen. De Verenigde Staten 
vinden dat, althans tot op heden, een 
doorslaggevend bezwaar. Wel gaan 
de gesprekken door. In december is er 
weer een gesprek en ook volgend 
voorjaar weer. 

Wij hebben geprobeerd - dit is 
essentieel, want hiermee geef ik aan 
dat wij op een aantal terreinen nog 
altijd wel degelijk initiatieven ontplooi-
en - die patstelling te doorbreken in 
de hoop dat andere donoren ons 
gebaar zouden volgen en niet zouden 
blijven wachten op een totale overeen-
stemming tussen de OPEC-landen en 
de Verenigde Staten. Zij zijn ons 

overigens nog niet gevolgd, maar het 
kan nog komen, want het is pas een 
paar weken terug bekend geworden. 

De heer Weisglas vraagt mijn 
opvatting over het Nicaragua-beleid 
na de verkiezingen. Wat mij betreft is 
er geen verschil tussen de periode 
voor en na de verkiezingen als het 
gaat om de besluiten die ik al genomen 
heb en die ik in de Herijkingsnota heb 
voorgesteld. Ik heb die ook in Nicara-
gua verdedigd en onlangs weer nader 
besproken toen de minister van 
planning, de heer Blandon, in Neder-
land was. De hulprelatie met Nicaragua 
blijft voortbestaan. Het wederopbouw-
programma loopt het volgend jaar 
echter af, dat wordt dus ook afge-
bouwd. Vervolgens zullen wij bekijken 
welke projecten in aanmerking komen 
om uitgevoerd te worden in het kader 
van het plattelandsontwikkelingspro-
gramma. 

Overigens, het officiële verslag van 
de waarnemers, die door de regering 
zijn uitgezonden om de verkiezingen 
van Nicaragua te beoordelen, is nog 
niet ontvangen. 

Mevrouw Herfkens heeft gevraagd 
wat het Midden-Amerikaprogramma 
nu eigenlijk inhoudt. Ik kan mij wel 
voorstellen dat zij het ingewikkeld 
vindt. Er wordt met die landen in 
Midden-Amerika op verschillende 
manieren gewerkt. Het allerbelangrijk-
ste is voor mij een goede invulling 
van het humanitaire programma 
gericht op vluchtelingen en ontheem-
den in de gehele regio. Ik heb dat al 
vaker beargumenteerd. Ik vind het 
van grote betekenis dat in die politiek 
en economisch instabiele regio een 
gemeenschappelijk probleem regio-
naai wordt benaderd. Eigenlijk is dit 
voldoende als antwoord op haar 
vraag. 

De verwarring ontstaat als ik 
vervolgens zeg dat Costa Rica toch 
betalingsbalanssteun kan krijgen op 
het moment dat het economisch 
ontzettend snel achteruitgaat, dat 
Nicaragua toch kan meedoen aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma. 
Dat is dan geen onderdeel van het 
regionale programma, maar wel van 
het sectorprogramma. Ik heb nooit 
gezegd dat, omdat ik ergens een 
regionaal programma heb voorgesteld 
of uitvoer, individuele landen niet ook 
kunnen meedoen met andere onder-
delen van onze begroting. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Ik heb op 
dit punt een heel concrete vraag: Is de 
minister bereid een financiële bijdrage 
te leveren aan het gezondheidszorg-
plan van zes Middenamerikaanse 
ministers van gezondheidszorg? 

Minister Schoo: Ik had dat graag aan 
de vertegenwoordigers van die 
mensen laten weten, maar wij zullen 
zeggen dat het, onder bepaalde 
voorwaarden, kan. Mijn instelling ten 
aanzien van dit onderdeel is dus 
positief. Dat past ook in het beleid. 
Wij hebben ook gezegd dat wij 
initiatieven, die genomen worden om 
die hele regio te steunen in de 
ontwikkeling, of ze nu van de Conta-
doragroep komen of van de EG, 
proberen te steunen. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Even voor 
alle duidelijkheid, u bent bereid daar 
een substantiële bijdrage uit het 
Midden-Amerikaprogramma aan te 
geven? 

Minister Schoo: Wij moeten even de 
gesprekken afwachten, maar ik ben in 
principe bereid positief op hun 
verzoek in te gaan. 

De heer Knol stelde een vraag over 
de SADCC, zoals bekend een heel 
ander programma. Dat programma 
heeft een structureel karakter. Ik 
begrijp daarom niet precies waarom 
de heer Knol nieuwsgierig is naar de 
activiteiten die wi j met de Skandinavi-
sche landen zouden kunnen opzetten. 
Wij doen dat al, samen met die 
landen, in het kader van de SADCC. 

De heer Knol (PvdA): Het gaat mij 
erom, dat niet telkenjare weer opnieuw 
een bepaald bedrag wordt vastgelegd. 
Dat zou structureel moeten zijn. Net 
als de Skandinavische landen zouden 
wij het voor een langere periode 
moeten vastleggen. 

Minister Schoo: Zo had ik het in 
eerste instantie niet begrepen. Ik wi l 
er even over nadenken. U hoort het 
wel, want de SADCC-conferentie 
wordt binnenkort zoals gebruikelijk 
weer gehouden. 

De heer Aarts vroeg hoe hij in de 
begroting kon controleren, dat wij het 
beleid inzake democratisering, 
bevordering van mensenrechten en 
onze zorg voor degenen die lijden 
onder schendingen van de mensen-
rechten en rechtshulp nodig hebben, 
als het ware een deel van het oude 
lllc-programma, continueren. Ik zou 
hem willen vragen, dat van mij aan te 
nemen. Tijdens de debatten over de 
Herijkingsnota heb ik al gezegd, dat het 
mijn bedoeling is dit beleid voort te 
zetten. Ik vind het buitengewoon 
belangrijk. Deze activiteiten kunnen op 
verschillende plekken in de nieuwe 
begroting een rol spelen. Dat zijn een 
stuk of vier plaatsen. 

Zo denk ik aan de plattelandsontwik-
keling. Van dat beleid kan gebruik 
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worden gemaakt voor mensen die bij 
de genoemde categorie betrokken zijn 
geweest. Er kan ook gebruik worden 
gemaakt van de post die vroeger op 
de begroting stond als een post voor 
doelbijdragen. Dat is nietzo'n fraaie 
plek. Voorts kunnen vele gevallen 
gewoon worden beschouwd als 
noodhulp. Ik ben voornemens, de 
categorie humanitaire noodhulp in 
den vervolge onder te verdelen in drie 
subcategorieën. De Kamer krijgt een 
regelmatig verslag van hetgeen wi j 
doen op het terrein van humanitaire 
noodhulp. Ik denk aan de noodhulp in 
geval van rampen, noodhulp in 
termen van vluchtelingenhulp en 
noodhulp in termen van steun aan 
slachtoffers van schendingen van 
mensenrechten en aan democratise-
ringsprocessen. 

De heer Aarts (CDA): Ik ben blij dat de 
minister hierop uitvoerig is ingegaan. 
Wij vinden het punt erg belangrijk. Ik 
ben ook blij dat zij de humanitaire 
noodhulp tot een bepaalde categorie 
rekent. Dat is dan de toekomstige 
categorie Ie, voor 1985. Voor onze 
mogelijkheden tot controle en voor de 
overzichtelijkheid is het echter niet zo 
gelukkig, dat de minister verwijst naar 
vier plaatsen in haar begroting. Ik heb 
de indruk dat het veel gemakkelijker 
is, als de minister de hele categorie 
onderbrengt onder Ie, als een van drie 
onderdelen. Mocht in bij voorbeeld 
een programma voor plattelandsont-
wikkeling een bepaalde uitgave op 
een gegeven moment nodig zijn, dan 
kan dat additioneel gebeuren. 

Mijn overwegingen daarvoor zijn 
alsvolgt. Wij krijgen eikedrie maanden 
van de minister een overzicht van alle 
uitgaven voor humanitaire hulp. Ik 
zou dat ook in de toekomst graag 
krijgen, maar dan zodanig dat wi j 
meteen inzicht hebben in alle aspecten. 
Daarom zou ik die het liefst alle onder 
Ie ondergebracht zien. 

Minister Schoo: Dat heb ik net 
toegezegd. 

De heer Aarts (CDA): Wordt de hulp 
echter verpakt in allerlei programma's, 
plattelandsprogramma's of voor mijn 
part industriële programma's, dan 
wordt het voor ons heel moeilijk, het 
geheel te controleren. Wat let de 
minister, toe te zeggen dat onder Ie 
drie subcategorieën worden onderge-
bracht, niet comptabel, maar in de 
verslaglegging? Ik denk aan rampen-
hulp, vluchtelingenhulp en steun aan 
democratisering in de ruimste zin van 
het woord, zodat ook hulp in geval 

van schendingen van mensenrechten 
enz. eronder valt. Alle gevallen die 
zich in de wereld voordoen kunnen 
daar worden ondergebracht. Wij 
moeten toch een overzichtelijke 
begroting kunnen krijgen? De controle 
is toch al zo moeilijk. 

Minister Schoo: Ik begrijp wel 
waarom de heer Aarts hierom vraagt, 
maar ik kan niet zo goed overzien of 
dit gemakkelijk uit te voeren is. 
Traditioneel zijn er bij voorbeeld bij 
de gelden voor Zuidelijk Afrika een 
heleboel zaken die onder die subcate-
gorie zouden vallen. Zo zijn er nog 
verschillende andere zaken. Laten we 
in ieder geval die driedeling aanbren-
gen en ervoor zorgen, dat de Kamer 
geregeld een verslag krijgt, zoals in de 
afgelopen periode. 

Vervolgens hoop ik dat de heer 
Aarts er echt begrip voor zal kunnen 
opbrengen dat we in het kader van 
allerlei programma's in de beide 
regio's in Afrika en in de tien progranv 
malanden ook dit soort hulp moeten 
kunnen geven. Voor zover we dat 
inderdaad doen, zal ik dat proberen 
aan te gven in het jaarverslag, opdat 
men in ieder geval inzicht krijgt in waar 
het geld naar toe gaat. Ik zoek de 
algemene oplossing dus niet in het 
nog specifieker maken van de begroting 
- iedereen dringt er immers op aan, er 
een dunner stuk van te maken - maar 
in de verslaglegging, opdat de contro-
lerende taak van de Kamer naar 
behoren vervuld kan worden. 

De heer Aarts (CDA): Ik zal het 
voorlopig hierbij laten, maar de 
minister zou ook nog moeten toezeg-
gen dat de financiële steun minstens 
even groot zal zijn als in de afgelopen 
jaren. 

Minister Schoo: Daar ben ik van 
uitgegaan. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): De 
minister noemde de regio's in Afrika 
en de programmalanden. Het gaat om 
de steun aan slachtoffers van schen-
dingen van mensenrechten enz. 
Dergelijke gevallen komen bij uitstek 
voor in landen waarmee wi j - geluk-
kig - totaal geen bilaterale relaties 
hebben. 

Minister Schoo: Vandaar die subcate-
gorie. 

De heer Knol (PvdA): Heeft de 
minister hiermee ook gereageerd op 
mijn opmerking over de motie-Knol/ 
Aarts? Die ging over de indeling van 
de begroting; er werd in gevraagd, in 
het lopende dienstjaar duidelijk aan te 
geven, waar de gelden naar toe gaan. 

Minister Schoo: Ik heb daar in die zin 
een antwoord op gegeven, dat ik de 
oplossing voor dat probleem zoek in 
het besteden van meer aandacht aan 
regelmatige verslaglegging, aan meer 
specifieke verslaglegging. Maar het is 
onmogelijk om al in de begroting vast 
te stellen, hoeveel geld er naar welk 
land gaat. Dat is technisch onmogelijk, 
de periodes van de hulpprogramma's 
lopen te ver uiteen. 

De heer Knol (PvdA): Maar u zou er 
wel een indicatie van kunnen geven in 
de memorie van toelichting; dan ligt 
het niet in de begroting vast, maar 
dan hebben we er toch inzicht in. 

Minister Schoo: Ik betwijfel of dat ooit 
mogelijk zal zijn. Het lijkt me alleen 
mogelijk als we meer ervaring zullen 
hebben opgedaan met meerjarenplan-
nen, als we als het ware een beste-
dingsoverleg kunnen voeren op basis 
van een meerjarenplanning en van 
meerjarenprogramma's. Maar het is 
nog niet zo ver, en dat zie ik er 
volgend jaar in die vorm ook nog niet 
van komen. Maar zelfs dan heb ik er 
nog twijfels over. Wellicht is het 
mogelijk voor de kasplafonds, maar 
nooit bij de verdeling van alle sector-
programma's over de landen. 

De heer Knol (PvdA): De minister zegt 
dus dat dat deel van de motie nog niet 
is uitgevoerd, maar dat zij zoekt naar 
wegen om dat wel te doen. 

Minister Schoo: Ik heb al eerder 
gezegd dat ik de essentie van de 
motie, een zo helder mogelijke 
begroting indienen, volledig onder-
schrijf. 

Een ander deel van de begroting 
betreft de relatie tussen multilaterale 
en bilaterale hulpverlening. Dit 
onderdeel heeft veel aandacht 
getrokken. Hierover worden ook in 
internationaal verband veel discussies 
gevoerd. Ik leg er nogmaals de nadruk 
op, dat wij ervan uitgaan dat ongeveer 
25% multilateraal blijft en 75% 
bilateraal. 

Tegen de heer Van Rossum zeg ik 
dat er inderdaad kritiek is op een 
aantal internationale organisaties. 
Vooral als die betrekking heeft op de 
efficiency en de effectiviteit deelt de 
Nederlandse regering die kritiek. Voor 
zover de kritiek van ideologische aard 
is, zijn wij wat afstandelijker. Hierbij 
denk ik aan UNDP en Unicef, die onze 
voortdurende aandacht hebben. 

De heren Aarts en Scholten pleiten 
voor een hogere bijdrage van het 
hoge commissariaat voor de vluchte-
lingen. In de memorie van toelichting 
en in de begroting zelf heb ik aange-
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geven dat men kan rekenen op onze 
onverminderde steun ter zake. Dit 
slaat niet alleen op het vrijwillige, 
algemene bedrag dat wij jaarlijks 
geven, maar ook op de benodigde 
hulpprogramma's. De vraag, of de 
verhouding moet worden gewijzigd 
tussen de projectgewijze gelden die 
naar UNHCR gaan en de algemene 
steun, moet jaarlijks heel goed 
afgewogen worden. Waar nodig, 
geven wij dus financiële steun. 

De heer Aarts (CDA): Daarvoor zijn 
wij u — ik denk dat dit ook voor de 
hoge commissaris geldt - bijzonder 
erkentelijk. Voor de planning van een 
organisatie is evenwel een vaste 
bijdrage ongelooflijk belangrijk. Wilt u 
toch niet overwegen binnen de ruime 
maat van middelen die wij in Nederland 
voor ontwikkelingssamenwerking 
beschikbaar hebben, de algemene, 
vaste bijdrage aan deze organisatie 
met een uitstekend doel voor 1986 iets 
te verhogen? 

Minister Schoo: Dat wil ik wel over-
wegen; het past ook bij de voorberei-
ding van de nieuwe begroting dat je 
dit echt goed nagaat. Op het ogenblik 
is het vluchtelingenprobleem in de 
wereld zo groot, dat ik mij kan 
voorstellen dat er een andere balans 
'nodig is, juist om de efficiency van de 
VN-organisatie te verwezenlijken. 

Voorzitter! De heer Scholten heeft 
gevraagd naar initiatieven op het 
terrein van kwijtschelding van schuld. 
Wij nemen de initiatieven, dus alle 
Unctad-resoluties op dat gebied 
hebben wij uitgevoerd. Er worden 
geen leningen meer verstrekt aan de 
armste landen; er worden alleen nog 
maar schenkingen gedaan. Als de 
Club de Paris bijeenkomt en daar 5 
afspraken worden gemaakt over 
kwijtscheldingen van schuld, doet 
Nederland in bijna alle gevallen mee. 

De Kamer heeft ook gevraagd, of er 
een mogelijkheid bestaat voor een 
verschuiving van project- naar 
programmahulp. Voor zover dit is af 
te lezen uit de begroting, is er inder-
daad een verschuiving merkbaar. Met 
name het steunprogramma inzake de 
betalingsbalans is erg verhoogd, 
onder andere ten koste van het 
landenbeleid. Dat kun je niet zo 
maar interpreteren in die zin dat wij 
het betalingsbalanssteunprogramma 
veel belangrijker vinden. Volgend jaar 
gaat er vrij veel energie zitten in het 
formuleren en het uitwerken van het 
nieuwe beleid. 

De landenbureaus moeten iets 
minder zorgen hebben over de uitgaven 

in het volgende jaar. Toch mogen de 
landen zelf er niet onder lijden. Dit is 
een van de redenen dat de betalings-
balanssteun is opgevoerd. Het is 
bekend dat men door de economische 
situatie - dit is ook het beleid van de 
Wereldbank - geneigd is om iets meer 
sectorondersteuning te geven en geen 
projecthulp, dus sectorprogramma's, 
alsmede iets meer betalingsbalans-
steun en wat meer importsteun. Wij 
proberen, hieraan ook vorm te geven. 
Het is erg nodig. 

Zoeven heb ik ook over de lange 
termijn gesproken in het kader van 
het beleid van de Wereldbank. Het 
lange-termijnbeleid is bijna het meest 
eigene van ontwikkelingssamenwer-
king, met name als het gaat over het 
aanboren van menselijke huipbron-
nen. Hierbij denk ik aan structurele 
armoedebestrijding. Vandaar dat ik in 
landen waar het nog wel kan, graag 
nog nieuwe projecten opzet. Dit geldt 
eerder voor Azië dan voor Afrika. 

De heer Tommei (D'66): Daarmee heb 
ik geen moeite. Dit heb ik ook in 
eerste termijn gezegd. Het moet 
echter geen soort vlucht worden 
vanuit projecthulp onder het motto: 
wij kunnen dit veel gemakkelijker 
uitgeven. Wij gaan dan elk jaar die 
richting op: dat zou ik bepaald niet 
wensen, ook de minister niet, zo hoop 
ik. 

Minister Schoo: Neen, natuurlijk niet. 
Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als 
voor het onderwerp waarover wij 
zojuist spraken: het moet jaarlijks 
weer goed worden bekeken. 

Ik ben toegekomen aan de NCO. 
Velen uit de Kamer hebben gezegd 
dat de verlaging met 2 miljoen gulden 
wat grof is, erger: het mocht niet of 
moest niet. Men vroeg waarom ik 
deze heb voorgesteld en of ik mij niet 
wil bedenken. Uiteraard heb ik 
hierover nagedacht, maar ik meen dat 
er belangrijke redenen zijn om de 
NCO volgend jaar minder gelden op 
de begroting beschikbaar te stellen 
dan in de afgelopen jaren. Ik heb er 
twee genoemd in de memorie van 
toelichting. De ene is de scherpere 
prioriteitstelling die ik verwacht. De 
andere, waarover de heer Aarts graag 
iets wilde horen, betreft de intering op 
het stuwmeer. 

Er is een stuwmeer van 3 tot 4 
miljoen gulden. Hierin is ruimte voor 
intering. De heer Aarts sprak over de 
voorjaarsnota, waarbij wordt besloten 
tot welk bedrag kan worden ingeteerd 
op het stuwmeer. Voor de oude 
verplichtingen van de NCO is het in 
ieder geval mogelijk, in de loop van 
het jaar in te teren op het stuwmeer. 

Anders had het niet in de memorie 
van toelichting gestaan. 

De heer Aarts (CDA): Hierover is meer 
te zeggen, maar dat doe ik straks. Het 
is voor mij echter verbazingwekkend 
dat de minister weer een korting op 
de begroting motiveert met de 
aanwezigheid van een stuwmeer. Wij 
zeggen steeds dat minister Ruding 
met zijn vingers van de begroting 
moet afblijven, omdat deze niets te 
maken heeft met het feit dat er een 
groot stuwmeer is. 

Minister Schoo: Ik spreek over de 
specifieke verplichtingen van de NCO. 

De heer Aarts (CDA): Dit doet er niet 
toe. U mag niet korten op de begroting 
van de NCO op grond van het feit dat 
er een stuwmeer is. 

Minister Schoo: Neen, dat zeg ik ook 
niet. U moet het niet omdraaien. 

De heer Aarts (CDA): U zei dat de 
NCO nog vooruit kan, omdat er een 
stuwmeer is en dat u daarom op de 
begroting kort. 

Minister Schoo: Als u 
het zo opvat, heb ik het niet zo 
bedoeld. 

De heer Aarts (CDA): Wat heeft u dan 
wel bedoeld? Dit luistert namelijk 
nauwkeurig. Ik wil niet hebben dat 
minister Ruding volgend jaar op uw 
begroting wil korten met 2,6 miljard 
gulden, omdat er een stuwmeer is. 

Minister Schoo: De reden voor de 
verlaging is de scherpere prioriteitstel-
ling die ik nodig vind. Ik zal straks 
erop ingaan waarom ik deze nodig 
vind. Vervolgens zeg ik dat de NCO er 
niet droevig aan toe is, omdat zij op 
het stuwmeer kan interen. Dit is van 
belang, omdat het volgende jaar het 
laatste is van het mandaat dat op het 
ogenblik loopt. De NCO heeft de 
gelegenheid, dan aan allerlei oude 
afspraken tegemoet te komen. 

Waarom ben ik nu zo gemotiveerd 
om een paardemiddel, zoals ik het 
eerder elders heb genoemd, te 
gebruiken ten einde de NCO tot een 
prioriteitstelling te nopen? Hiervoor 
zijn verschillende redenen. De heer 
Aarts zei dat bij de heer Boertien 20% 
van de projecten een probleem waren 
en dat dit onder mij slechts 1 % is. Dit 
is juist, voor zover het naar buiten 
komt. Dit wil zeggen dat ik zeer lang 
wacht, totdat ik mijn twijfel uitspreek 
en er de consequenties aan verbind 
die hieraan volgens het mandaat 
kunnen worden verbonden. Ik doe dit, 
omdat mijn beleid ten opzichte van de 
NCO gematigd is geweest en nog is 
om haar de kans te geven, datgene 
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wat in het mandaat staat, daadwerke-
lijk uit te voeren. Ik wil niet bevorderen 
door vaker mijn twijfel uit te spreken 
en tot de bijbehorende ingewikkelde 
procedure over te gaan, dat er nog 
vaker grote negatieve aandacht uitgaat 
naar 1, enkele of misschien 20% van 
de projecten. 

Mijn vertegenwoordiger in het 
bestuur heeft wel vaak bezwaren 
tegen projecten aangetekend. Wij 
kunnen op een gegeven moment ook 
tegen bepaalde zaken stemmen. Ik 
kan echter niets doen aan het feit dat 
de zelf gestelde prioriteiten niet 
worden nagekomen. 

De heer Aarts kan zeggen dat ik 
vooruitloop op een evaluatie. Dat 
gebeurt echter volgens de afspraak 
die u met de heer Van Dijk heeft 
gemaakt. Ik ben namelijk genoodzaakt 
om nog voor het einde van dit jaar te 
zeggen of ik al of niet het mandaat, 
zoals wij dat vorig jaar hebben 
afgesproken, na 1995 doorgang kan 
laten vinden. Dat betekent dat ik nu al 
voor mijn beleid van 1985 rekening 
moet houden met mijn standpunten 
voor de periode na 1985. Daarom is 
het voor mij van grote betekenis om 
nu reeds zicht te hebben op wat ik van 
belang acht voor het NCO-beleid. 

Belangrijk is dat zij de prioriteiten 
die zij in jaarplannen en in meerjaren-
plannen stellen, ook waar maken. Ik 
heb voor 1985 een jaarplan van de 
NCO goedgekeurd waar ik redelijk 
tevreden over was. Ik heb daar 
tegelijkertijd bij gezegd, dat ik grote 
zorg heb over de kloof tussen beleid 
en uitvoering. Mijn ervaring van het 
afgelopen jaar maakt die zorg heel 
terecht. Die kloof moet dicht en 
dat vormt het belangrijkste motief 
om te zeggen dat zij minder geld 
krijgen en dat zij beter moeten kiezen. 

Ik ga er hierbij van uit dat het 
dagelijks bestuur zo verstandig is te 
kiezen op de wijze als zij in hun eigen 
plannen hebben aangekondigd. Ik heb 
geen enkele reden om aan te nemen 
dat zij dit niet zullen doen. Zij zullen 
het doen. En dat betekent in ieder 
geval dat het mandaat beter uitgevoerd 
wordt en dat het nieuwe gezicht van 
van de NCO ook werkelijk zichtbaar 
wordt. 

De heer Knol (PvdA): Kan de minister 
mij uitleggen wat een paardemiddel 
is? 

Minister Schoo: Dat is iets dat niet 
mooi is maar wel werkt. 

De heer Knol (PvdA): Precies, dat is 
iets dat je aanwendt om zo snel 
mogelijk resultaat te krijgen. 

Minister Schoo: Ik heb niet meer tijd 
dan driejaar. 

De heer Knol (PvdA): Maar dat middel 
van u werkt niet in die zin zoals u wilt, 
omdat u niet kunt ingrijpen in de 
keuzes van de NCO. Dat is het pro-
bleem. Daarom werkt het middel niet. 
U kunt wel de NCO korten zodat men 
minder middelen tot beschikking 
heeft, maar u kunt niet voorschrijven 
wat zij meer moeten gaan doen. 

Minister Schoo: Dat kan ik niet en dat 
wil ik ook niet. 

De heer Knol (PvdA): Dus is het geen 
paardemiddel; het is helemaal geen 
middel! 

Minister Schoo: Laat ik het zo zeggen, 
het is een middel, dat ik niet erg mooi 
vind, om een prioriteitstelling te 
bereiken. Maar het is wel een middel. 

De heer Knol (PvdA): Maar niet voor 
uw doel. 

Minister Schoo: Ook voor het doel. Er 
is een jaarplan goedgekeurd voor 
1985, dat uitgevoerd moet worden. 

De heer Knol (PvdA): Een meerjaren-
plan heeft u goed te keuren en het 
jaarplan heeft u te toetsen! 

Minister Schoo: Dat hebben wi j 
getoetst aan het meerjarenplan en dat 
heb ik goed bevonden. 

De heer Aarts (CDA): Ik begrijp het 
toch niet. De minister heeft een 
middel, namelijk het meerjarenplan. 

Minister Schoo: Nee, wij hebben ook 
altijd het budget. 

De heer Aarts (CDA): Ik wil iets 
zeggen over de inhoud van de 
plannen. Wij hebben in de discussie 
van twee jaar geleden ingebouwd dat 
de minister de kans heeft om het 
meerjarenplan desnoods af te wijzen. 
Wat gebeurt er nu? Op 27 juli 1984 
toen u waarschijnlijk de korting in de 
ontwerpbegroting al had voorbereid, 
schrijft u aan do NCO: de plannen heb 
ik met aandacht gelezen en ik meen 
dat ze in het algemeen een goede 
uitwerking zijn van het meerjarenplan 
1983-1986, zoals door mij is goedge-
keurd en voorts de ervaringen 
weerspiegelt met de uitvoering van 
de plannen 1983 en 1984. De concreet-
heid - dus niet het beleid maar de 
uitvoering - en de verdere toespitsing 
van het beleid spreken mij aan. Kunt u 
dit nu werkelijk doen in dezelfde 
maand waarin u een korting voorbe-
reid die deze mensen in september 
treft? 

Minister Schoo: Ja. 

De heer Aarts (CDA): Dat is voor mij 
onbegrijpelijk. 

Minister Schoo: Ik had er misschien 
beter bij kunnen zetten: 'de concrete 
uitdrukking van de taal'. Er is ook 
gezegd, dat de korting wat laat in de 
begroting werd aangebracht. Nu is de 
begroting pas na Prinsjesdag openbaar 
en ik voel mij dan ook absoluut niet 
gedwongen om allerlei mensen 
tevoren in te lichten. Het is echter te 
doen gebruikelijk dat mensen die het 
heel direct treft, het vrij snel horen, 
ambtelijk of anderszins. Ik heb dit hier 
niet laten doen, omdat ik mij tot op het 
laatste moment toe heb beraden. Ik 
heb mij tegelijkertijd vergewist van 
zoveel mogelijk informatie over de 
projectronde 1984 en over het verloop 
van de besluitvorming over 1984. Die 
hebben bij mij belangrijk meegewogen, 
gen. 

De heer Aarts (CDA): Waarom zegt u 
dan niet in zo'n brief dat u ontevreden 
bent? Waarom zegt u dat dan niet? 

Minister Schoo: Omdat ik niet 
ontevreden ben over.... 

De heer Aarts (CDA): Wij moeten 
weten waarover wij spreken. Als u 
niet ontevreden bent, dan moet u niet 
korten. 

Minister Schoo: De prioriteitstelling 
moet scherper. 

De heer Aarts (CDA): Waarom hebt u 
dat dan in eerste instantie niet 
geschreven? 

Minister Schoo: Van wanneer is die 
brief? 

De heer Aarts (CDA): Van 27 juli 1984, 
de maand waarin u de begroting hebt 
voorbereid. 

Minister Schoo: Die voorbereiding 
duurt maanden en maanden en 
maanden. De beslissingen vallen 
echter soms vlak voor Prinsjesdag. 
Laat dat een antwoord zijn! 

Er was ook neg een vraag over het 
jaarverslag 1983, dat normaal gespro-
ken in mei behoort te worden ingele-
verd door de NCO. Dat is pas in juli 
ter beschikking gekomen. U krijgt dat 
zo snel mogelijk, voorzien van mijn 
commentaar. 

Voor zover er gezegd wordt dat het 
strijdig is met het mandaat om te 
korten op de NCO moet ik dat volstrekt 
afwijzen. Het gaat om twee zaken die 
formeel los van elkaar staan. Aan het 
mandaat wil ik dan ook absoluut niet 
tornen. Voor het overige zal ik u voor 
het einde van dit jaar laten weten of ik 
het mandaat in deze vorm na 1986 
nog wil voortzetten. 
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De heer Aarts (CDA): Voorzitter! 

De Voorzitter: Als het zo polemisch 
is, dan is het typisch een zaak voor de 
tweede termijn. Interrupties zijn 
ervoor om opheldering te krijgen 
- een klein nader vraagje - maar niet 
om volledig de zaak uit te vechten. 

De heer Aarts (CDA): Dat maakt de 
zaak toch wat levendig, Voorzitter! 

De Voorzitter: Ja, dat vond ik ook. 
Maar als het nog levendig wil blijven 
vanavond, dan moet de Kamer ook 
nog weer een keer aan het woord 
komen. 

De heer Aarts (CDA): Mag ik ter 
afronding nog een zin zeggen, 
Voorzitter? Dan zal ik over dit onder-
werp niet meer interrumperen. 

De minister zegt, dat er geen 
verband is tussen het mandaat en de 
begroting. Dan ben ik geheel met haar 
eens. Waarom gebruikt zij dan de 
begroting om rechtstreeks in te 
grijpen in datgene wat het wezen is 
van het mandaat, namelijk dat de 
organisaties vrij zijn binnen de regels 
van het mandaat zelfstandig hun 
projecten te kiezen? 

Minister Schoo: Omdat ik graag zo 
min mogelijk onenigheid heb over 
projecten volgend jaar, zodat er zo 
min mogelijk negatieve aandacht naar 
de NCO en het werk van de NCO zal 
uitgaan. 

De heer Knol (PvdA): Of u krijgt daar 
of u krijgt hier de problemen. 

Minister Schoo: Ik heb die NCO-proble-
men liever hier dan in de media. 

De heer Knol (PvdA): U hebt de 
problemen hier al. 

Minister Schoo: Nee, ik heb ze niet. 
Het gaat over de NCO. Ik vind 
voorlichting belangrijk en ik vind 
bewustwording belangrijk. Zoals de 
NCO functioneert en al jaren en jaren 
heeft gefunctioneerd, werkt het op de 
een of andere manier negatief. Nog-
maals, daarvan wil ik af. In die richting 
gedacht zal ik ook voorstellen met 
betrekking tot het mandaat voor na 
1985 aan de Kamer toezenden. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Hoe minder geld, hoe minder 
problemen! 

Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! Er zijn grote problemen en ik wijs 
daarbij op de situatie in Ethiopië. De 
heer Aarts heeft gevraagd of de 
internationale organisaties wel 
voldoende toegerust zijn voor een 
dergelijke noodsituatie. Hij vraagt ook 

of er voldoende voedselvoorraden 
aanwezig zijn op strategische plaatsen. 

De coördinatie tussen de internatio-
nale organisaties laat wel eens te 
wensen over. De coördinatie tussen 
donors in de verschillende landen en 
die internationale organisaties laat 
ook wel te wensen over. Er wordt wel 
hard aan gewerkkt om dit te verbete-
ren. Coördinatie is een zeer actueel 
onderwerp en men probeert echt al 
het mogelijke te doen. Wij hebben in 
dat verband ook 'ja' gezegd op de 
vraag een noodvoedselvoorraad in 
Rotterdam aan te leggen. Er is ook 
gevraagd of het niet verstandiger is 
elders, meer dichter bij die landen bij 
voorbeeld in Afrika zelf, noodvoorra-
den aan te leggen. Dat is ontzettend 
moeilijk in verband met het beheer 
van die noodvoorraden; vandaar dat 
ik dit zou willen ontraden. 

De heer Van der Spek vroeg of ik 
vooral via particuliere organisaties in 
Nederland en Ethiopië zelf hulp wil 
verlenen. Voorts maakt de heer Van 
der Spek zich zorgen over de effectivi-
teit en de snelheid van een en ander. 
Ik maakt mij daarover ook zorgen. In 
ieder geval kan ik de heer Van der 
Spek mededelen dat onze hulp geheel 
geleid wordt via particuliere organisa-
ties, zoals het wereldvoedselprogram-
ma, UNICEF, het internationale Rode 
Kruis en de EG. Het gebeurt dus niet 
aan of via de Ethiopische regering. 
Door de keuze van de organisaties en 
ook door de logistieke vorm, zoals 
transportdeskundigen en transportmid-
delen wordt de efficiency zo groot 
mogelijk gemaakt. 

Mevrouw Den Ouden vroeg of wij 
meer middelen beschikbaar kunnen 
stellen. Dat kan. Het is echter belang-
rijker dat dit eventueel in de loop 
van het volgende jaar gebeurt dan nu 
meteen. Er is echter binnen de 
begroting niet alleen rekening 
gehouden met de voedselvoorraden 
maar ook met de kosten van transport 
en verdeling. 

Voorts vroeg mevrouw Den Ouden 
of de EEG hieraan kan bijdragen. Deze 
doet dat ook. De Ontwikkelingsraad 
heeft, zoals bekend, onlangs instem-
ming betuigd met het noodhulpplan 
zoals dat tot op heden is uitgevoerd. 
Wij spreken immers wel over de 
donorcoördinatie die problematisch 
is. Wat de hulpverlening betreft is dat 
echter goed verlopen. Wat er echter 
nog meer nodig is, zal moeten 
wordt bezien, vooral wat de verdeling 
betreft. Dat er meer kan gebeuren 
blijkt ook, omdat er weer f 28 min. 
Rekeneenheden beschikbaar is gesteld. 

De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb ook gevraagd 
wat de regering doet tegen het 
tegenhouden van de noodtransporten 
op weg naar die gebieden door de 
centrale regering in Addis Abeba. 

Minister Schoo: U vroeg naar de 
opvatting van de Nederlandse 
regering omtrent de mogelijkheden 
om de ambassadeur hierbij in te 
schakelen. Ik kom daarop nog terug. 
Ik zal dat met mijn collega van 
Buitenlandse Zaken bespreken. 

De heer Van der Spek (PSP): Dat 
vermoedde ik al. 
Minister Schoo: De heer Scholten 
heeft gevraagd of wij en vooral de 
EEG een bijdrage kunnen leveren aan 
de preventie van dergelijke noodsitua-
ties. Hij vroeg eigenlijk om een 
structureel beleid. Hierop kan ik 
zeggen, dat hierop in de andere nota 
die ik heb uitgebracht en die nog 
besproken moet worden, wordt 
ingegaan. Datisde nota met betrekking 
tot de kwaliteit van de EG-hulpverle-
ning. 

In ieder geval kan ik voorafgaande 
aan het bespreken van deze nota, 
zeggen dat het van belang is dat 
hieraan structureel wordt gewerkt. 
Over de vraag hoe en door wie hoop 
ik nader te kunnen spreken. Zoals 
bekend, is Nederland niet erg actief 
op het terrein van de structurele 
hulpverlening in Ethiopië en is het dat 
wel in een aantal andere landen waar 

• dergelijke rampen ook voorkomen 
moeten worden, c.q. waar de situatie 
op sommige plaatsen, bij voorbeeld 
Mozambique, net zo erg is. 

De heer Aarts vroeg waarom de 
beslissing om te korten op de subsidie 
van het Institute for Social Studies 
niet in de memorie van toelichting is 
uitgelegd. Dat is niet gedaan, omdat 
het een korting betreft op basis van 
een doelmatigheidsoperatie die het 
kabinet heeft gedelegeerd aan de heer 
Deetman. Een en ander staat mijns 
inziens toegelicht in de begroting van 
Onderwijs en Wetenschappen. Als dat 
niet het geval is, dan is het de taak 
van de heer Deetman om dat te doen. 
Het staat immers ook vermeld in het 
rapport over de doelmatigheidskortin-
gen. Overigens vind ik dit punt van 
zoveel belang dat ik, ook om misver-
standen te voorkomen, in het vervolg 
grotere verschuivingen meteen in de 
eigen memorie van toelichting bij de 
begroting wel onderbouw. Dan kunt u 
ook meteen weten waarom dat is. 
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Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
De doelmatigheid van de instituten 
valt inderdaad onder het wetenschaps-
beleid, maar het Institute for Social 
Studies heeft een verzoek aan de 
coördinerend minister op dat gebied 
gericht om de korting op het ISS 
ongedaan te maken. Nu behandelen 
wij de begroting voor Ontwikkelings-
samenwerking. Mogen wij ervan 
uitgaan dat het ISS niet anders wordt 
behandeld dan de andere instituten 
voor internationaal onderwijs binnen 
de visie van Ontwikkelingssamenwer-
king? 

Minister Schoo: Daar zou ik zo maar 
niet van uitgaan. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Wat doet de Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking als bij voorbeeld 
bij de behandeling van de begroting 
van Onderwijs en Wetenschappen en 
vooral het onderdeel wetenschapsbe-
leid de minister van Onderwijs 
positief reageert op het verzoek van 
het ISS? 

Minister Schoo: Ik zal u de competen-
tieverdeling uitleggen tussen de heer 
Deetman en mij zelf, dat wil zeggen 
de minister van Onderwijs en Weten-
schappen en de minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking in verband met 
de instituten. Voor bepaalde instituten 
als het KIT en het Radio Nederland 
Trainingscentrum is alle verantwoor-
delijkheid gelegd bij de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking, zowel 
voor het beheer als voor het beleid. 
Bij een aantal andere l/O-instituten, 
waaronder het ISS, is het anders. In 
dit geval is de heer Deetman verant-
woordelijk voor het beheer. Doelma-
tigheid valt onder het beheer. 

Ik ben verantwoordelijk voor het 
beleid. Daarom wordt er ook geen 
beslissing genomen door de heer 
Deetman dan na overleg met mij over 
de consequenties van eventuele 
doelmatigheidskortingen. Wij zijn 
overigens nog in gesprek over verdere 
consequenties. Tegelijkertijd voert de 
heer Deetman een aantal gesprekken 
met de heer Emmerij, de directeur 
van het ISS. 

De heer Aarts (CDA): Bent u het eens 
met de korting? 

Minister Schoo: Ik vind het van 
belang aan alle instituten dezelfde 
eisen te stellen betreffende de 
doelmatigheid. Het blijkt dat er over 
het ISS wel het een en ander kan 
worden gezegd als het over doelma-
tigheid gaat. Mij gaat het erom 
waarop precies wordt gekort. Ik kan u 

vertellen dat het erg moeilijk is na te 
gaan hoe het bedrag voor het ISS, dat 
op de begroting staat en onder mijn 
plafond valt, precies wordt besteed. Ik 
ben er wel in zoverre bij betrokken dat 
er zo min mogelijk af mag gaan van 
het onderwijsdeel van het instituut. 
Dat geldt ook voor allerlei cursussen 
die gegeven worden. Het is mijn 
eerste belang dat zoveel mogelijk te 
beschermen. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers: (VVD) 
Het ISS is geen onderzoekinstituut. De 
nota doelmatigheid van Minister 
Deetman gaat nu juist over de 
doelmatigheid van het onderzoek. 

Minister Schoo: Onderzoek en 
onderwijs horen wel bij ISS, maar dan 
moet ik u toch echt verwijzen naar de 
heer Deetman. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Het punt is dat de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen zelf het 
verzoek van het ISS positief kan 
honoreren. Ook kan vanuit de Kamer 
bij de behandeling van het onderdeel 
wetenschapsbeleid worden verzocht 
alsnog het verzoek van het ISS in te 
willigen. Hoe staat de minister 
tegenover die wijziging als dat 
gebeurt? 

Minister Schoo: Als dat door de 
Kamer wordt verzocht, zullen de heer 
Deetman en ik dat uitvoeren. Ove-
rigens lijkt het mij onwaarschijnlijk. 

De heer Aarts (CDA): Nee, mijn vraag 
hangt samen met de vorige vragen. Ik 
vroeg de minister naar haar oordeel 
over de macht die zij heeft over 
instituten die onder het plafond vallen 
maar niet op haar begroting staan. 
Dat zijn er nogal wat. 

Minister Schoo: De werking van het 
plafond heeft voor- en nadelen. Ik ben 
er nog niet helemaal achter of de 
voordelen overwegen. Ik vind de 
nadelen erg groot. Het is een historisch 
gegroeide situatie dat er op allerlei 
plaatsen in begrotingen van andere 
departementen bedragen zijn opge-
voerd die onder het plafond vallen. 
Het is erg moeilijk, dan een behoorlijk 
en goed gecoördineerd beleid te 
voeren over alle posten. Het voordeel 
is, dat het om een vast bedrag gaat: 
de 1,5% biedt duidelijkheid. 
De plafondconstructie hangt nauw 
samen met de competentie van de 
Minister voor Ontwikkelingssamen-
werking op het terrein van de coördi-
natie. Het is moeilijk om de eenheid 
van beleid, wat je toch altijd nastreeft, 
in daden om te zetten. Het antwoord 
op de vragen naar de organisatie die 

Ontwikkelingssamenwerking moet 
hebben, hoort men van mij na deze 
kabinetsperiode. 

Ik kom thans te spreken over 
Suriname. Ik deel de grote zorg van 
de Kamer over de situatie aldaar. De 
heer Knol heeft gevraagd naar de 
stand van zaken met betrekking tot de 
hulp en de daarvoor bestemde 
gelden. Hij vond het beter, als er meer 
geld op de begroting voor 1985 voor 
Suriname kwam. Wij moeten ook met 
betrekking tot de begrotingspost voor 
Suriname van jaar tot jaar bezien, 
welk bedrag het meest verantwoord 
is. Ik heb nu tweemaal het bedrag op 
de begroting opgevoerd, dat nodig 
zou zijn als uitvoering zou worden 
gegeven aan het verdrag. Daaruit 
volgt onder meer dan wij nog tot 1990 
f 1,6 mld. zouden moeten opvoeren. 

De geldhoeveelheid in het stuwmeer 
voor Suriname is mede bepalend. 
Daarin zit nu f400 min. en opgeteld bij 
de f100 min. kom je voor volgend jaar 
uit op een bedrag van f500 min. Ik zie 
op geen enkele wijze, dat dit volledig 
kan worden uitgegeven. Dat zou zelfs 
niet mogelijk zijn, als wij uitgaan van 
de meest optimistische situatie, 
namelijk hervatting van de hulp per 1 
januari. Het ziet er echter jammer 
genoeg niet naar uit, dat dit zal 
gebeuren, gezien de voorwaarden die 
wij hebben gesteld en de moeilijke 
ontwikkelingen in Suriname. Wij 
wachten evenwel op het rapport-Uden-
hout en ik hoop dat dit rapport zo snel 
mogelijk wordt uitgebracht. Dan 
kunnen wij er weer over praten. Ik zie 
dus geen enkele financiële noodzaak 
om die f100 min. te verhogen. 

De heer Weisglas vroeg naar de 
procedure omtrent hervatting van de 
hulp. Wij wachten in de eerste plaats 
op het rapport-Udenhout. Als er 
wordt gesproken over een mogelijke 
hervatting, zal ik zelf ook deel uitmaken 
van het overleg. Ik wil daarmee 
mevrouw Beckers geruststellen, die 
zich afvroeg of ik wel met het beleid 
inzake Suriname te maken had. Ik ben 
daarbij ten nauwste betrokken. 

Er is nog niet gesproken over 
hervatting van de hulp. Dat is nog niet 
aan de orde. Het komt ook nog niet 
aan de orde in allerlei gesprekken met 
mensen van de Surinaamse regering. 
Ik hoop wel dat het gauw aan de orde 
kan komen, maar dat hangt van 
Suriname af. Het hangt van de demo-
cratische structuren af en van de 
concrete stappen die worden gezet. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
had u ook gevraagd of u, wanneer het 
wel aan de orde komt, meteen in staat 
bent om in te springen, en niet eerst 
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een half jaar overleg pleegt over 
nieuwe afspraken. 

Minister Schoo: Wij zijn in staat om 
het overleg meteen 'in te gaan'. Er zal 
echter wel overlegd moeten worden. 
Er is nu een volstrekt andere situatie 
in Suriname. Mijn opvattingen zijn 
wellicht ook anders, mede onder 
invloed van de Rekenkamer, wat 
betreft het economisch beleid van 
Suriname ten einde de situatie daar te 
verbeteren, ook het leven van de 
mensen daar. Ik moet die omstandig-
heden afwachten. Wij kunnen wel 
gelijk het overleg in. 

Je weet nooit hoe lang overleg 
duurt. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Stel dat wij in november zouden 
kunnen beginnen, duurt het dan nog 
een jaar voordat er werkelijk hulp kan 
worden gegeven? 

Minister Schoo: Dat kan inderdaad. 
Dit hangt van het overleg af. Ik hoop 
dat het niet zolang duurt. Ik zal ernaar 
streven om het overleg zo kort 
mogelijk te doen zijn. 

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb in eerste termijn een 
paar opmerkingen gemaakt over de 
concrete stappen die de minister nu 
net aanhaalt. Ik heb de minister toen 
om commentaar gevraagd over mijn 
opmerkingen. 

Minister Schoo: Ik herinner mij een 
opmerking van de heer Knol over de 
mogelijke berechting van schuldigen 
aan de gebeurtenissen in december 
1982. 

De heer Knol (PvdA): Ik heb toen 
gezegd: 'Ik zou daar het volgende 
over willen opmerken' (het gaat dus 
over de voorwaarden van Nederland): 
'Concrete stappen op weg naar 
herstel van de democratie en rechts-
staat zullen naar onze mening schip-
breuk lijden indien respectievelijk 
militaire machtshebbers hun wil aan 
de samenleving blijven opleggen, en 
indien op personen die worden 
verdacht van het plegen van misdrijven 
niet die rechtsgang wordt toegepast 
welke kenmerkend is voor een 
rechtsstaat'. Mijn vraag was: 'Hoe ziet 
de minister dit?'. 

Minister Schoo: Ik vind een vrije 
rechtsgang in een vrije rechtsstaat 
essentieel. 

Ik moet nog een flink aantal detail-
vragen beantwoorden, maar mis-
schien is het verstandig - dit is een 
opmerking over de orde - dat de 
kamerleden eerst hun tweede termijn 

houden. Dan kunnen wij een en ander 
vanavond afronden. 

De Voorzitter: Wij hadden afgesproken 
dat u ongeveer 60 minuten netto zou 
praten. Dat is nu bijna gebeurd. Dan 
had u die detailvragen beter schriftelijk 
kunnen beantwoorden. 

Minister Schoo: Dat heb ik ook 
gedaan, maar er blijken altijd meer 
vragen te zijn dan ik verwacht. Verder 
is er ook geïnterrumpeerd. 

De Voorzitter: Nee, nee! U heeft netto 
55 minuten gesproken. Ik verzoek u 
om uw antwoord zo snel mogelijk af 
te ronden, opdat de Kamer er als 
geheel over kan oordelen. 

Minister Schoo: Mevrouw Herfkens 
heeft een vraag gesteld over de grens 
van het betalingsbalanssteunprogram-
ma. Ik kan haar mededelen dat wij in 
principe proberen om het op 800 te 
houden. Ik wil een dollarmogelijkheid 
hebben om tot ongeveer 1200 dollar te 
gaan. Wat Costa Rica betreft, over het 
inkomen per capita daar zijn de 
meningen verdeeld. Over de kunstma-
tige handelsbarrières hebben wij al 
gesproken. Er is een initiatief genomen 
tot een selectie door UNCTAD op het 
terrein van de tariefstructuur van de 
geïndustrialiseerde landen. 

Mevrouw Herfkens heeft gevraagd 
wat er gebeurt met de aangenomen 
moties op het terrein van de structurele 
ontwikkelingssamenwerking. Die 
moties maken deel uit van het 
regeringsbeleid. Met betrekking tot 
financiën moet ik verwijzen naar het 
regeerakkoord. Ten aanzien van de 
grondstoffen kan ik verwijzen naar 
ons standpunt dat dat punt pas 
actueel wordt na voldoende ratificatie. 

De heer Knol heeft gevraagd naar 
de kampong-rehabilitatie in Indonesië. 
Het is bekend dat het beleid inhoudt 
dat wij dat niet doen in verband met 
de sectorkeuze. In december ga ik 
naar Indonesië. Ik heb een aantal 
problemen in de achterzak, waaronder 
de kampong-rehabilitatie. Ik zal mij 
daarvan persoonlijk laten verwittigen. 
Ik weet dat er goede inspectierappor-
ten over zijn en dat er grote bezwaren 
aan zijn verbonden wat betreft de 
menskracht. Aangezien de Kamer zich 
ook zorgen maakt over het al dan niet 
voldoende menskracht beschikbaar 
hebben voor ontwikkelingssamenwer-
king wi l ik deze zaak zorgvuldig 
bekijken. Ik maak altijd een verslag 
van mijn reis. Ik zal zorgen dat aan dit 
punt extra aandacht wordt besteed. 

De heer Knol heeft ook gevraagd 
naar de Fokkers voor Burkina Faso en 
Zimbabwe. Ik heb wat Burkina Faso 

betreft al een schriftelijk antwoord 
gegeven. Ik ben in gesprek met de 
regering van Zimbabwe, met de heer 
Mugabe. Er is door mij een aantal 
voorwaarden opgesteld waaraan de 
regering van Zimbabwe moet voldoen, 
wil men kunnen denken over het 
aanschaffen van de twee Fokkers. De 
ervaringen in Burkina Fasp hebben 
mij zeer voorzichtig gemaakt. Daarom 
stellen wij aan Zimbabwe belangrijke 
eisen. 

De heer Aarts heeft gevraagd naar 
de stijging van de non-ODA-bijdragen 
aan de VN. Hij vroeg met name of die 
stijging de komende jaren doorgaat. 
Ik verwijs hem naar het regeerakkoord. 
Een verdere stijging is eigenlijk te 
verwachten. Of een en ander veran-
derd moet worden is een vraag die bij 
de opstelling van het volgende 
regeerakkoord aan orde zal komen. 

De heer Aarts (CDA): Maar.... 

De Voorzitter: Neen, mijnheer Aarts, 
nu niet meer. 

De heer Aarts (CDA): De minister 
verwijst naar het regeerakkoord. Dat 
is geen antwoord op mijn vraag. Ik 
vraag aan de minister of zij niet vindt 
dat bij het volgende regeerakkoord zo 
iets niet zou moeten. 

De Voorzitter: Ik vraag u nu niet meer 
te interrumperen. Dan kunnen wij de 
repliek vanavond nog houden. 

Minister Schoo: De vragen naar het 
volgende regeerakkoord moeten echt 
op een ander moment gesteldteld 
worden. 

Er is ook gesproken over het 
stuwmeer. Dat is van grote betekenis. 
Binnenkort hebben wij daarover, naar 
ik hoop, weer een discussie. Ik hoop 
dat in de aanbiedingsbrief bij de 
notitie die de Kamer zal krijgen ook 
voldoende concrete beleidsvoorne-
mens kunnen worden opgenomen als 
gevolg van het onderzoek, zodat wij 
daarover kunnen spreken. 

De notitie kent in ieder geval 
voldoende onderscheidingen in 
termen van vroegere begrotingscate-
gorieën en begrotingsjaren om inzicht 
te geven in de ontstaansgeschiedenis, 
de aard en de omvang van het 
stuwmeer. Er komt in ieder geval een 
overzichtelijke registratie van alle 
verplichtingen, waarbij de cijfers van 
essentieel belang zijn. Bovendien 
wordt de verplichtingenadministratie 
meteen geautomatiseerd. 

De heer Weisglas ben ik erg 
dankbaar voor zijn steun voor de 
hoofdlijnen van het beleid. Hij heeft 
gevraagd naar de rol voor Ontwikke-
lingssamenwerking bij exportkrediet-
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verzekering. Zoals bekend worden 
exportkredieten primair gebaseerd op 
de kredietwaardigheid van landen. 
Onder invloed van de economische 
recessie komt er daarom een steeds 
grotere discrepantie tussen de landen 
waarvoor nog wel exportkredieten 
kunnen worden gegeven en de landen 
waarop ik mijn beleid richt, de armste 
landen. 

Wij spelen geen rol bij het bepalen 
van de kredietwaardigheid van de 
betrokken ontwikkelingslanden. Er is 
natuurlijk wel een relatie in de zin dat 
ons programma voor exporttransac-
ties en gemengde kredieten te maken 
heeft met het restrictieve beleid dat 
de NCM noodzakelijk vindt. In principe 
vind ik het ook geen taak voor 
Ontwikkelingssamenwerking om een 
oordeel te vellen over de kredietwaar-
digheid. Ik denk dat Ontwikkelingssa-
menwerking ter bevordering van 
investeringen in ontwikkelingslanden 
andere middelen moet aanwenden. 

De vraag van de heer Weisglas naar 
de actualisering van de structuurnota 
beantwoord ik positief. Ik zal de 
Kamer de resultaten van die actualise-
ring in de een of andere vorm doen 
toekomen. 

Mevrouw Den Ouden heeft gevraagd 
wanneer wij kunnen spreken over 
voedselvraagstukken. Het antwoord 
luidt: elk moment dat de Kamer mij 
daartoe uitnodigt. Als de Kamer een 
notitie wi l , hoor ik dat wel. 

Dezelfde geachte afgevaardigde 
heeft gevraagd of er nog meer 
mogelijkheden zijn om samen te 
werken met China. Ik verwijs naar de 
opmerkingen van de heren Weisglas 
en anderen over de mensenrechten. 
Het is erg belangrijk om met China 
samen te werken. Wij moeten echter 
voorzichtigheid in acht nemen 
vanwege de mensenrechtensituatie in 
China. Er lopen nu allerlei onderwijs-
programma's via Onderwijs en 
Wetenschappen. Ik zie niet dat dit 
door Ontwikkelingssamenwerking 
moet worden bevorderd. Gemengde 
kredieten zijn een schaars maar goed 
instrument. Datzelfde geldt uiteraard 
voorfellowships,CBI en het Programma 
uitzending managers (PUM). 

De heer Van der Spek heeft gezegd, 
dat ik niet besef dat de vrouwen de 
landbouw beheren. Dat besef ik wel 
maar het komt in de begroting niet 
nadrukkelijk tot uitdrukking. Het komt 
wel in Nairobi tot uitdrukking. 

De heer Van Rossum heeft het 
over de emancipatie van vrouwen 
gehad. Hij heeft gezegd, dat het niet 
alleen over machts- en klassenstrijd 

moet gaan. Wat mij betreft gaat het 
voornamelijk over mensenrechten. 
Die zijn voor vrouwen nog helemaal 
niet verwezenlijkt. Daarmee is het niet 
alleen in ontwikkelingslanden droevig 
gesteld. 

De heer Van Rossum heeft ook 
gevraagd naar bezwaren tegen NCO 
vanuit onderwijsorganisaties. Er 
wordt gezegd dat veel vakkennis niet 
aanwezig is, dat ideologie te veel een 
rol speelt en te weinig een echt 
gefundeerde maatschappijvisie. Op 
opleidingen van leraren wordt er wel 
over gesproken en ook in de gewone 
verzorgingsstructuur van het onder-
wijs. 

De heer Leerling heeft gevraagd of 
het JVC meer ruimte kan krijgen. Er is 
op het ogenblik een evaluatie aan de 
gang. Mocht die in de loop van 1985 
worden afgerond dan kan het JVC, als 
daar een reden voor is, alsnog meer 
ruimte krijgen. 

Mevrouw Beckers kan ik zeggen dat 
het gemengde kredietenprogramma 
dit jaar eigenlijk niet verhoogd is. Er 
staat wel meer op de begroting, maar 
dat is het gevolg van een veel eerdere 
afspraak, al van 1983. Wij zijn nu op 
het niveau waar wij willen zijn. Com-
mitteringen blijven overigens gelijk. 

Mevrouw Beckers heeft ook ge-
vraagd naar het reglement bilaterale 
deskundigen. Ik kon zelfstandig de 
SNV-regeling veranderen. Ik ben nu 
bezig met die andere regeling, maar 
daarvoor is veel interdepartementaal 
en ander overleg nodig en dat duurt 
lang. Ik wacht bovendien nog op het 
WABAS-rapport- mevrouw Beckers 
noemde het al - dat er nog niet is. 

Voorts is gevraagd de mogelijkheid 
te onderzoeken om jongeren met 
behoud van een uitkering in te zetten 
in ontwikkelingslanden. Ik wil mij er 
weleens nader in verdiepen en de 
Kamer er wat over laten horen. Ik 
verwacht er niet veel van, omdat er 
altijd een grote deskundigheid wordt 
vereist. 

De heer Scholten heeft gevraagd 
naar mijn opvatting over het opzetten • 
van een Nederlandse rampenbrigade. 
Daar zie ik niet veel in. Ik zie meer in 
een internationaal beter gecoördineer-
de actie dan in een eigen permanente 
brigade. 

Hij heeft ook gesproken over het 
bijeenbrengen van een aantal gelijkge-
zinde landen zoals Nederland, 
Zweden en Canada om een speciaal 
programma op te zetten in de armste 
landen, met name Sub-Sahara. Er 
vigeren op het ogenblik zeker 10 

verschillende initiatieven. Ik vind niet 
dat wij er nog een aan toe moeten 
voegen. Wij hebben een belangrijk 
aandeel geleverd in de Sub-Sahara-
plannen van de Wereldbank en dat is 
van cruciaal belang geweest, ook wat 
betreft de resultaten. Verder hebben 
sommige landen, zoals Frankrijk, al een 
eigen initiatief. Er zijn eigenlijk te veel 
initiatieven om de zaak snel te kunnen 
coördineren. 

De heer Scholten heeft weer gevraagd 
naar een Marshallplan voor de Derde 
Wereld. Ik moet weer hetzelfde 
antwoord geven. Ik pleit overal en 
altijd voor de anderhalf procent, zoals 
wij die kennen. 

D 
Mevrouw Herfkens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de minister voor 
haar antwoord, al kregen wij dat 
antwoord wel in de vorm van een 
bosje sprokkelhout, waarin de 
samenhang enigszins ontbrak. 
Bovendien krijg ik er in toenemende 
mate problemen mee, dat de minister 
altijd een groot deel van haar antwoord 
besteedt aan het voorlezen van 
lappen tekst, die ons uit de stukken al 
bekend zijn, voordat zij wat zij noemt 
op de 'details' ingaat en ons concreet 
gaat beantwoorden. 

De minister zegt dat er geen 
committeringen zullen zijn voordat de 
Kamer over het industrialisatiepro-
gramma heeft gesproken. Dat is 
prachtig. Dat lijkt mij een reden te 
meer om vooralsnog het geld beter te 
besteden, namelijk aan de voedselpro-
blematiek. Ik heb daartoe een amen-
dement ingediend. 

Ik had ook een amendement willen 
indienen over de extra kapitaalmarkt-
middelen voor de FMO, maar dat was 
mij niet mogelijk, want het artikel over 
de kapitaalmarktmiddelen omvat alle 
begrotingsposten die kapitaalmarkt-
middelen betreffen. Ik kan dus niet 
anders te werk gaan dan met een 
motie. Er blijkt maar weer uit dat de 
begrotingsopzet voor de Kamer 
bijzonder moeizaam is. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Herfkens 
en Knol wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het budget van 
ontwikkelingssamenwerking dient te 
worden aangewend ter verbetering 
van de positie van de 40% armsten in 
de ontwikkelingslanden; 
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overwegende, dat ten aanzien van de 
instrumenten, aangegeven in de nota 
Ontwikkelingssamenwerking en 
Werkgelegenheid, onvoldoende 
zekerheid bestaat of daarvan de 
armsten profiteren; 

betreurende, dat de minister, alvorens 
deze nota in de Kamer is besproken, 
additionele middelen voor deze 
instrumenten heeft begroot; 

overwegende, dat in het programma 
voor macro-economische noodhulp 
(Cat. I.d) beter gewaarborgd is, dat 
hulp wordt gegeven aan landen die 
daaraan het meest behoefte hebben 
en dat de noden van de armen daarbij 
vooropstaan; 

verzoekt de regering, binnen artikel 73 
de voor de FMO additioneel begrote 
f 10 min. te bestemmen voor macro-
economische noodhulp, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 27(18 600-V). 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wat betreft categorie 
lllc heeft de minister geen nota van 
wijzigingen aangekondigd. Ik zal mijn 
amendement handhaven. Het lijkt ons 
beter, gebruik te maken van categorie 
If. Daarin zijn ook doelbijdragen 
opgenomen. Het politieke karakter 
daarvan komt veel meer overeen met 
onze doelstelling dan de activiteiten 
die worden gefinancierd uit het 
humanitaire noodprogramma, zoals 
vluchtelingenhulp en hulp bij hongers-
noden. 

Ik heb de minister een vraag 
gesteld; over de operationalisering 
van haar uitspraak dat de hulp 
bestemd moet zijn voor de 40% 
armsten. Ik had op vijf punten vragen 
gesteld; op geen van de vijf is een 
antwoord gekomen. Ik ben alleen 
maar ongeruster geworden, want de 
minister zegt in haar antwoord inzake 
het industrieprogramma wederom, 
dat de effecten ervan worden getoetst 
aan de betrokken bevolkingsgroepen. 
Het probleem met de industrialisatie 
is juist, dat de betrokken bevolkings-
groep zeer klein is. Er profiteert een 
kleine elite van. Een grote massa, 
veelal bestaande uit vrouwen, krijgt 
de negatieve neveneffecten van de 
industrialisatie te verdragen. Ik zou 
ook graag een nader antwoord 
hebben over de activiteiten onder het 
mom van een verbredingsbeleid. 

De minister vindt het prima als de 
inspectierapporten openbaar worden, 
mits zij zijn samengevat en gebundeld. 

Voorts moet het haar goeddunken en 
kan het alleen gebeuren op het 
moment dat het haar goeddunkt. Dat 
vind ik onvoldoende. Daarom dien ik 
ook daarover een motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Herfkens 
en Knol wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat voor de menings-
vorming in de Nederlandse samenle-
ving over het ontwikkelingsbeleid 
inzicht in de resultaten van dat beleid 
nodig is; 

verzoekt de regering, alle rapporten 
van de inspectie openbaar te maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 28 (18600-V). 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Heb ik 
goed begrepen, dat de inkomensgrens 
in het betalingsbalansprogramma in 
beginsel bij $ 800 ligt en zouden 
landen tot de grens van $ 1.000, mits 
wij een relatie met hen hebben, daar 
ook bij kunnen horen? 

Wij zijn niet wijzer geworden over 
het Midden-Amerikaprogramma. 
Gezegd wordt dat het in de loop van 
1985 wordt uitgewerkt, maar toch 
worden wij wel geacht nu de begroting 
goed te keuren. Wat het gezondheids-
plan betreft, wil de minister even 
afwachten hoe het bezoek verloopt. 
Daarom dien ik vast een motie in. Ik 
zal die intrekken als wij na het bezoek 
van de minister horen dat er geld 
gecommitteerd is. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Herfkens 
en Van den Bergh wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat in Midden-Amerika 
eenderde van de kinderen ondervoed 
is en 40% van de bevolking geen 
toegang heeft tot gezondheidszorg; 

overwegende, dat de problemen van 
Midden-Amerika geworteld zijn in de 
sociaal-economische situatie-
constaterende, dat de Middenameri-
kaanse regeringen, in samenwerking 
met de PAHO (Pan American Health 
Organization) en UNICEF, een gezond-

heidszorgplan hebben ontwikkeld dat 
ondersteund wordt door de WHO 
(World Health Organization); 

constaterende, dat de Contadora-
groep heeft verklaard dat dit plan 
bijdraagt aan het verwezenlijken van 
vrede, democratie, sociale gerechtigd-
heid, veiligheid en stabiliteit in de 
regio; 

verzoekt de regering, een substantiële 
financiële bijdrage aan het genoemde 
plan voor gezondheidszorg in Midden-
Amerika te leveren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 29 (18600-V). 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik vond het antwoord 
van de minister inzake het beleid ten 
aanzien van de internationale econo-
mische structuren bijzonder ongeïnspi-
reerd en nogal onvolledig. De minister 
heeft voornamelijk uiteengezet hoe zij 
geld rondstrooit ten behoeve van 
allerlei prachtige doelen. Ik wil haar 
daarvoor best nog een keer een 
compliment maken, maar het gaat 
ons ook om haar visie. Het is bekend 
dat zij niet gelooft in grand designs, 
maar wat zij ons nu bood bestond niet 
eens uit een paar lijnen op een A4-'tje. 
De meest interessante punten waren 
verstopt in de schriftelijke beantwoor-
ding. 

Wat de suiker betreft erkent de 
minister dat het probleem is de onwil 
in de EG om de produktie te beperken. 
Ik wil de Kamer graag de kans geven, 
de minister te steunen in haar streven 
om daar iets aan te doen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Herfkens 
en Tazelaar wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat de hoogte van de 
Europese overproduktie van suiker 
een belemmering vormt voor het tot 
stand komen van een nieuwe interna-
tionale suikerovereenkomst; 

verzoekt de regering, zich in te zetten 
voor een verlaging van de binnenkort 
opnieuw vast te stellen suikerquota in 
de EG, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 30 (18600-V). 
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Herfkens 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Dan heb ik 
nog gevraagd om een programma 
voor het afbreken van handelsbarriè-
res. Het antwoord was wederom dat 
men bezig is, daarop te studeren. Pas 
als die studie afgerond is, wordt er 
bekeken, of er iets wordt gedaan en 
wat er dan zal worden gedaan. Dat 
antwoord kreeg ik anderhalfjaar 
geleden ook. Toen heb ik een motie 
daarover van de agenda laten afvoe-
ren. Deze motie trek ik nu in; ter 
vervanging heb ik u een andere motie 
overhandigd, mijnheer de Voorzitter. 
De motie die ik intrek, heeft het 
nummer 17374, 10. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Herfkens(17374, nr. 10) is ingetrokken, 
wordt zij van de lijst van bij de Kamer 
aanhangige stukken afgevoerd. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Herfkens 
en Knol wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het effect van 
importbeperkende maatregelen van 
rijke landen groter is naarmate een 
produkt meer verwerkingsstadia heeft 
ondergaan; 

overwegende, dat deze handelsbarriè-
res de ontwikkelingslanden belemme-
ren in hun mogelijkheden om grond-
stoffen zelf te verwerken; 

overwegende, dat een toenemende 
verwerking van grondstoffen in de 
Derde Wereld noodzakelijk is om de 
ontwikkelingslanden de basis te 
bieden voor het ontwikkelingsproces; 

overwegende, dat een dergelijke 
verschuiving van de internationale 
arbeidsverdeling tevens bijdraagt tot 
herstel van de wereldeconomie en 
derhalve ook in het belang van de 
rijke landen is; 

verzoekt de regering, in samenwerking 
met de EG-partners te bevorderen, 
dat een programma wordt opgesteld 
om kunstmatige handelsbarrières die 
met name de verwerking van grond-
stoffen in ontwikkelingslanden belem-
meren, te slechten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 31 (18600-V). 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ten slotte nog een 
enkel woord over het volume van de 
hulp. De cijfers van de ODA dalen 
dramatisch: over 1982 werd er nog 
1,34% van het netto nationaal inkomen 
aan ODA besteed, in 1983 was het 
nog maar 1,13%. Dat percentage 
neemt nog steeds af, voor een groot 
deel ten gevolge van de vervuiling 
van het hulpbudget. De minister heeft 
daar niets over gezegd. Er is weer 8,3 
miljoen voor de Remigratie van 
Surinamers aan Sociale Zaken 
gegeven, terwijl iedereen weet dat die 
Remigratie gehalveerd is. 

Ik stel vast dat er in dit debat noch 
van regeringszijde, noch van de zijde 
van de regeringspartijen enige 
politieke wil is getoond om een 
tijdpad aan te geven om wat het 
volume van de ontwikkelingssamen-
werking betreft weer op het goede 
spoor te komen. Helaas heb ik er nog 
niets over gehoord, ook niet van het 
CDA. Wellicht komt dat nog, want ik 
zou het zeer betreuren als dit ons na 
tien jaar kamerbrede overeenstenv 
ming over het volume van het 
ontwikkelingsbudget door de vingers 
zou slippen. 

D 
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik stel vast dat de minister 
in dit debat soms een eigenaardig 
gedrag vertoont. Op wat je vraagt, 
krijg je soms geen goed antwoord, en 
wat je niet vraagt, wordt omstandig 
uitgelegd. Ik zou niet weten, welk 
paardemiddel ik de minister hiervoor 
zou moeten aanraden. Over de 
indeling van de begroting kunnen wij 
een motie indienen, maar wij kunnen 
natuurlijk geen model voor het 
beantwoorden van vragen vaststellen. 
Dat doe ik dan ook niet. 

De minister heeft gesproken over 
Suriname. Het gaat erom, dat er op de 
begroting voor Suriname voor 1985 
een bedrag is opgenomen dat naar 
onze mening te laag is. De minister 
merkt op dat het jaarlijks op de 
begroting voor Suriname op te 
nemen bedrag mede afhangt van de 
mogelijkheden van verwerking van 
dat bedrag in Suriname zelf. Dat 
houdt in dat er, daarmee rekening 
houdend, een te laag bedrag op de 
begroting beschikbaar is op het 
moment waarop je ingevolge het 
verdrag gedwongen wordt, middelen 
uit te geven. Dat betekent dus dat een 
opvolger van de minister - er komt er 
zeker een na deze periode, heb ik 
vanavond van haar begrepen -
daarmee wordt opgezadeld. Om dat 
te voorkomen dien ik een motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Knol en 
Herfkens wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat aan het volume 
van de krachtens het tussen Suriname 
en Nederland gesloten ontwikkelings-
samenwerkingsverdrag aan Suriname 
toekomende middelen niet kan 
worden getornd; 

overwegende, dat rekening houdende 
met: 
a. de looptijd van het verdrag; 
b. het volume van de aan Suriname 
toekomende middelen; 
c. de verwerkingscapaciteit van de 
jaarlijks ter beschikking te stellen 
gelden; 
d. de inhoud van de brief van de 
minister voor Ontwikkelingssamen-
werking (18350, nr. 31); 
e. een evenwichtige verdeling van de 
aan Suriname toekomende middelen 
over de begroting van uitgaven van 
de jaren 1985 t/m 1990 voor het jaar 
1985 een post ten behoeve van de 
hulp aan Suriname groot ca. f200 
min. had dienen te worden opgeno-
men; 

constaterende, dat voor het jaar 1985 
een post groot f 100 min. voor hulp 
aan Suriname is opgenomen; 

verzoekt de regering: 
a. via een nota van wijziging artikel 
77 van de begroting met f 100 min. te 
verhogen; 
b. voor het jaar 1985 een extra 
stuwmeerintering groot f 100 min. 
met betrekking tot andere dan ten 
behoeve van aan Suriname gedane 
committeringen te realiseren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 32 (18600-V). 

Ik merk op dat deze motie merkwaardig 
lijkt omdat de heer Knol het volste 
recht heeft, een amendement in te 
dienen. Ik loop echter op de ordevoor-
stellen vooruit door aan te kondigen 
dat ik wil voorstellen, over de moties 
te stemmen wanneer dit debat is 
afgerond. De minister komt vanavond 
waarschijnlijk niet meer voor de 
dupliek aan het woord. De stemming 
over de moties zal dus plaatshebben 
op dinsdag 20 november aanstaande. 
De begroting komt evenwel pas in 
stemming wanneer de begroting van 

Tweede Kamer 
8 november 1984 Buitenlandse Zaken 1384 



Knol 
Buitenlandse Zaken is behandeld. Dit 
zal op zijn vroegst medio december 
zijn. 

Als deze motie van de heer Knol 
wordt aangenomen en de minister 
niet van zins is, haar uit te voeren, kan 
de heer Knol altijd nog een amende 
ment indienen. 

De heer Aarts (CDA): Waarom dient 
de heer Knol geen amendement in en 
waar moet de minister de f 100 
miljoen extra, die de heer Knol aan 
Suriname wil geven, in deze begroting 
vandaan halen? 

De heer Knol (PvdA): De eerste vraag 
van de heer Aarts heb ik gisteren 
beantwoord. Toen heeft hij mij 
namelijk dezelfde vraag gesteld. 

De heer Aarts (CDA): Waarschijnlijk 
heb ik gisteren niet gehoord waarom 
er... 

De heer Knol (PvdA): Dat probleem 
hebt u vaker, mijnheer Aarts. Het is nu 
de derde keer, echt waar, dat u mij 
iets vraagt, waarop u het antwoord 
had kunnen weten, als u geluisterd 
had naar mijn eerste termijn. 

De heer Aarts (CDA): Ja, maar ik denk 
dat u het niet in de Kamer hebt 
gezegd. Denk nog eens goed na! Ik 
heb namelijk pas vanmiddag van u 
gehoord wat u van plan was. 

De heer Knol (PvdA): Neen, gisteren 
heb ik op dezelfde vraag, die u nu 
weer stelt, geantwoord dat, wanneer 
er een verzoek tot de minister wordt 
gericht om een nota van wijziging in 
te dienen, de minister de mogelijkheid 
heeft om in de begroting te schuiven. 
U stelt nu echter een tweede vraag. 

De heer Aarts (CDA): Waarom dient u 
geen amendement in? Dat is het recht 
van het parlement. Waarom laat u het 
aan de minister over? 

De heer Knol (PvdA): Dat heb ik toch 
gezegd? Gisteren hebt u gezegd: 
daarmee kunt u de minister helpen. 
Daarop heb ik gezegd: misschien doe 
ik dat later in het debat nog wel. 

De heer Aarts (CDA): Dat betreft de 
vraag over de dekking. Daarover 
komen wij straks nog te spreken. 
Waarom zegt u niet het volgende? Er 
moet f 100 miljoen bij de post Surina-
me; minister, dat hebt u maarte 
doen; daartoe dien ik een amendement 
in; kijk naar een meerderheid van de 
Kamer; het bedrag moet u daar 
weghalen. Ik begrijp het niet. 

De heer Knol (PvdA): Als ik uw 
tweede vraag beantwoord, hebt u ook 

het antwoord op de eerste vraag. Ik 
kan niet zeggen: minister, u moet dat 
doen. Ik kan wel zeggen: als ik 
minister was, zou ik het anders doen. 
Ik zou dan f 100 miljoen uit categorie II 
verschuiven naar de post hulp voor 
Suriname. Het tweede gedeelte van 
het dictum van de motie houdt in dat 
er om een extra intering van f100 
miljoen op het stuwmeer wordt 
gevraagd. Het is dan mogelijk, in 
categorie II bij het landenprogramma 
die projecten die gecommitteerd zijn, 
maar in het stuwmeer zitten, bij elkaar 
te zoeken. Die kunnen gefinancierd 
worden via de extra intering op het 
stuwmeer. Uit de landenpost kan dus 
f100 miljoen worden overgeheveld 
naar de post hulp aan Suriname. De 
dekking is dan aangegeven, alsmede 
de manier waarop een en ander wordt 
ingevuld. 

Mijnheer de Voorzitter! De minister 
is niet ingegaan op nog een kwestie 
die verband houdt met Suriname, die 
ik naar voren heb gebracht. Wij 
verkeren nu namelijk in exact dezelfde 
situatie als een jaar geleden, ook wat 
Suriname betreft. Ook toen werden er 
arrestaties verricht. Daarover heb ik 
vragen gesteld aan de minister. Dat is 
nu weer het geval, want er wordt 
weer een aantal mensen opgepakt, 
hetgeen een verontrustende situatie 
is. Ik heb aangegeven wat daarvan 
mijns inziens de reden is. Weer is,de 
minister daarop niet ingegaan. Ik 
hoop dat zij in tweede termijn hierop 
uitvoerig ingaat. 

De minister heeft toegezegd dat zij 
zal kijken naar de kampongverbete-
ringsprojecten in Indonesië. Dat heb 
ik echter helemaal niet gevraagd. 

Ik heb in verband met de wisselwer-
king tussen platteland en stad ge-
vraagd, ontwikkelingsprojecten in de 
steden vergelijkbaar met de kampong-
verbeteringsprojecten in Indonesië 
voort te zetten. Ik heb dus niet 
gevraagd om projecten in Indonesië, 
maar om iets anders, in aansluiting 
op datgene wat de heer Hermans 
heeft opgemerkt tijdens de behande-
ling van de Herijkingsnota. Ik heb dan 
ook de eer, een motie hierover in te 
dienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Knol en 
Herfkens wordt de volgende motie 
ingediend: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de ontwikkeling 
van het platteland niet los kan worden 

gezien van andere sectoren die van 
belang zijn voor de ontwikkeling van 
een land; 

overwegende, dat de ontwikkeling 
van het platteland een organisatorisch 
geheel vormt met de industriële 
ontwikkeling, het totale landbouwbe-
leid en de verstedelijking; 

van mening, dat daarom voldoende 
aandacht dient te worden besteed aan 
de stedelijke armoedebestrijding; 

verzoekt de regering, in haar beleid 
ruimte te scheppen voor projecten ter 
verbetering van de woon- en leefsitu-
atie in de stedelijke krottenwijken in 
de Derde Wereld; 

verzoekt de regering tevens, de 
Kamer periodiek met de voortgang 
daarvan in kennis te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 33 (18600-V). 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Mag ik de 
heer Knol een vraag over deze motie 
stellen? Bilateraal of multilateraal? 

De heer Knol (PvdA): Het is mij om 
het even, als maar gebeurt datgene 
wat noodzakelijk is voor al degenen 
die in ellendige omstandigheden in de 
krottenwijken verkeren. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Hiermee ben ik het eens, maar de 
minister voor Ontwikkelingssamen-
werking spant zich voor de steden 
vooral in multilateraal verband in. Als 
u een motie op dit punt indient, vindt 
u kennelijk dat in het beleid wijziging 
moet komen. Als dit het geval is, 
moet u het duidelijk aangeven. Vindt 
u dit niet, dan is uw motie overbodig. 

De heer Knol (PvdA): De motie is niet 
overbodig, want dit heeft de minister 
zojuist zelf gezegd. Het is ook van 
belang wat een bewindsman van dit 
kabinet, de heer Brokx, heeft opge-
merkt. Hij had nogal wat problemen 
met hetgeen niet in de Herijkingsnota 
stond. Dit is precies de aanvulling die 
ik nu geef. 

Ik dank de minister voor haar 
opmerking over de deskundigen. 
Over SACDD wordt nader antwoord 
gegeven. Van Zimbabwe zegt de 
minister dat zij geleerd heeft van 
datgene wat mis is gegaan in Bourkina 
Faso. Ik neem aan dat zij hiermee met 
de nodige voorzichtigheid verder 
gaat. Verder heb ik begrepen dat er 
twee minder waren dan ik had 
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Knol 

verondersteld; dit valt dus ook al 
mee. 

Ik meen dat ik het hierbij kan laten. 

De heer Weisglas (VVD): De heer Knol 
heeft zich in eerste termijn duidelijk 
uitgelaten over de NCO en hierop zeer 
duidelijke antwoorden van de minister 
gekregen. De heer Knol was zo 
vriendelijk mij een dag of twee 
geleden een amendement te tonen 
dat hij voornemens was in te dienen 
op dit onderwerp. Nu hoor ik hem tot 
mijn verbazing in tweede termijn niet 
over de NCO spreken en hij heeft ook 
zijn amendement over de NCO niet 
ingediend. Wil hij zo vriendelijk zijn, 
een tipje van de sluier op te lichten? 

De heer Knol (PvdA): Het verwondert 
mij dat u deze vraag stelt. Ik weet niet 
of u heeft ontdekt dat de bode u iets 
heeft aangereikt. Ik heb het wel 
ontdekt; ik heb namelijk een amende-
ment gezien dat mij zeer bekend 
voorkomt, hoewel de naam van de 
heer Aarts eronder staat. Dit is echter 
geen probleem. Het komt er immers 
op aan dat het amendement wordt 
aangenomen. Deze zekerheid heb ik 
nu, want de heer Aarts heeft het 
ingediend en de PvdA zal het steunen. 
Het komt dus allemaal goed. Daarom 
heb ik nu ook geen woord aan de 
NCO gewijd. De minister krijgt 
antwoord op het moment waarop 
over de begroting wordt gestemd en 
dat zal duidelijk genoeg zijn. Ik wil 
hieraan niet meer woorden vuil 
maken. 

De heer Weisglas (VVD): Als u mij 
toestaat, mijnheer de Voorzitter, zal ik 
de heer Aarts straks graag over dit 
onderwerp interrumperen. 

De heer Knol (PvdA): Deze is niet aan 
het woord. 

De Voorzitter: Maar nu wel! 

D 
De heer Aarts (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Weisglas heeft 
nog een termijn en kan dus in zijn 
eigen tijd hierover praten. 

Ik dank de minister voor het 
antwoord dat zij heeft gegeven. Om 
ook in dit Huis eerlijk te zijn, kan ik 
niet verhelen dat een aantal antwoor-
den mij heeft teleurgesteld, niet 
zozeer omdat de minister niet heeft 
geantwoord, maar omdat ik meen dat 
de antwoorden vaak vlak en weinig 
geïnspireerd waren. In ieder geval 
was er deze keer - misschien is het 
volgende keer beter - weinig inspiratie 
en weinig visie op onderdelen van het 
beleid die vaak in de publiciteit en in 
onze samenleving ter discussie staan. 

Wij kunnen er maar één keer per 
jaar, namelijk bij de begrotingsbehan-
deling, over praten en dan kan de 
minister haar visie geven op een 
onderdeel dat in het buitenlands 
beleid van Nederland in de loop van 
de jaren uitermate belangrijk is 
geacht. Ik wil een paar voorbeelden 
noemen. Jammer genoeg heb ik 
gisteren mijn woorden over de 
toekomst van het ministerie niet 
kunnen uitspreken. Maar niets belet 
de minister om hierover zelf tevoren 
in haar betoog - zonder antwoord te 
geven op mijn vraag - te spreken. 

Het moet immers niet weersproken 
blijven, dat in de kranten geschreven 
wordt dat het kabinet-Lubbers bezig 
zou zijn, voorbereidingen te treffen 
om bij de volgende kabinetsformatie 
het ministerie op te heffen. Eigenlijk 
zou de minister dan, ook ongevraagd, 
moeten reageren. Datzelfde geldt 
voor een aantal opmerkingen dat in 
kranten is gemaakt en ook nu door de 
heer Tommei, over de coördinerende 
taak van de minister. Juist in deze tijd 
van economische moeilijkheden 
waarin vele vliegen op de strooppot 
afkomen - heel begrijpelijk - moeten 
wij juist blijven praten over de 
constructie die wij hebben gevonden, 
de 1,5%, het plafond en allerlei 
oneigenlijke zaken. Wij moeten 
hierover een filosofie en een verdedi-
ging blijven ontwikkelen. Dat betreft 
ook het internationale coördinatiepro-
bleem, waar de UNDP bij betrokken 
is. Ik wil ook het voorbeeld geven van 
de organisatie van de hulpverlening. 
Ik heb hierover enkele vragen gesteld 
die zijn beantwoord. 

Ik had echter graag gezien, dat de 
minister op de filosofie die achter 
deze problematiek zit en op de 
organisatie die in haar ogen noodza-
kelijk zou zijn om die problemen aan 
te kunnen, wat uitvoeriger was 
ingegaan. Ik meen dat dit een van de 
functies is die een begrotingsbehande-
ling heeft. 

Er zijn nog een paar punten waarop 
de minister geen antwoord heeft 
gegeven, onder andere de verwachting 
die de minister voor 1984 van het 
stuwmeer heeft. Evenmin heb ik een 
antwoord gehoord op de vraag wat 
de minister zou kunnen doen om bij 
de OESO of de DAC te bepleiten dat 
de rentesubsidies onder de registratie 
van de ODA vallen. 

De minister heeft vaag mijn indrin-
gende vraag over de allocatie aan de 
UNDP beantwoord. Gisteren hebben 
de toezeggingen van de regeringen 
aan de UNDP plaatsgevonden. 
Vandaag heb ik begrepen dat Neder-
land en Australië de enige landen zijn 

die hun toezeggingen niet verhoogd 
hebben. Inmiddels heb ikook begrepen 
dat wij van de tweede naar de 
zevende plaats zijn afgezakt. Ik vind 
het jammer omdat het geen enkele 
betekenis heeft dat Nederland overal 
op de zevende plaats aan mee doet. 
Waarom concentreert de minister niet 
alles op één organisatie, die bovendien 
de belangrijkste in het VN-verband is? 

Via de vrijwillige bijdrage heeft dit 
een grote invloed op het ontwikkelings-
gebeuren van de VN. Ik heb gevraagd 
of de minister volgend jaar niet iets 
meer wil doen. Ik heb hierop geen 
concreet antwoord gekregen. Ik wil dit 
jaar niet amenderen omdat ik van 
mening ben - dit in tegenstelling tot 
mevrouw Herfkens - dat je niet te veel 
aan deze begroting moet komen. 
Toch meen ik dat de minister volgend 
jaar rekening moet houden met de 
opmerkingen die wij nu hebben 
gemaakt. Het liefst zou ik van de 
minister een toezegging op dit punt 
krijgen. 

Mijn laatste punt - ook in verband 
met de tijd - betreft de NCO. 
Het heeft weinig zin op dit late uur 
wederom de meningen uit te wisselen. 
Wij verschillen fundamenteel met de 
minister van mening over de wijsheid 
en het recht van de minister nu de 
begroting van de NCO te korten op 
grond van de door haar genoemde 
argumenten. 

Wij vinden de overwegingen in 
strijd met de bestuurlijke zorgvuldig-
heid die van de overheid mag worden 
verwacht wanneer duidelijke afspraken 
zijn gemaakt tussen de overheid en de 
organisaties die voor de subsidies 
daarvan afhankelijk zijn. Met name de 
laatste brief die de minister de NCO 
gestuurd heeft gaat naar onze smaak 
te ver. Daarin wordt niet alleen 
aangegeven dat er gekort wordt, maar 
daarin wordt dwingend voorgeschre-
ven welke organisaties geen en welke 
eventueel wel hulp kunnen krijgen. 
Wij vinden dit te ver gaan. Ik had 
gisteren de brief al in mijn bezit, maar 
ik heb hem niet willen noemen omdat 
ik eerst het antwoord van de minister 
wilde afwachten. Deze brief gaat echt 
te ver. 

Minister Schoo: Er is niet dwingends, 
want ik heb daartoe helemaal geen 
bevoegdheden. Ik doe alleen belang-
rijke verzoeken aan de commissie 
omdat ik aanneem dat zij haar eigen 
prioriteiten nakomt. Er is geen sprake 
van dwang, dat is een verkeerd 
taalgebruik. 

De heer Aarts (CDA): U zegt: ik heb 
geen bevoegdheden en haalt tegelij-
kertijd f2 min. weg. U hebt alle 
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Aarts 

bevoegdheden. U kunt de subsidie 
morgen tot 0 terugbrengen. Voorzitter! 
Ik denk dat er sprake is van een 
wezenlijk verschil van mening. De 
minister heeft alle mogelijkheden de 
NCO compleet op nul te zetten. Zij kan 
de overblijvende f 12 min. subsidie 
weghalen. Als zij dat in het 
hypothetische geval zou doen, kan zij 
dan nog steeds volhouden dat zij niet 
met het mandaat doet, dat zij geen 
bevoegdheden heeft? Zij heeft het in 
haar handen. Ik denk dat de minister 
zich dat niet realiseert. 

De minister maakt uit - letterlijk en 
figuurlijk - wat daar gebeurt door de 
financiële middelen die zij ter beschik-
king stelt. Als zij die niet geeft, kan 
men niets doen. Zij kort nu die 
middelen en zegt dat zij andere 
prioriteiten wil stellen. Zij wacht niet 
eens af wat de nieuwe prioriteiten zijn 
en schrijft bovendien een brief waarin 
zij zegt: die en die organisaties mogen 
zeker niet gekort worden. Dan is er 
toch duidelijk sprake van ingrijpen in 
de vrije mogelijkheden waarop de 
organisaties binnen het mandaat 
recht hebben. De minister wekt de 
indruk dat zij mij niet begrijpt. Dat 
vind ik jammer. Daarom heb ik ook 
een amendement ingediend, omdat ik 
van mening ben dat wij alleen op 
deze wijze onze overtuiging aan de 
minister kunnen overbrengen. 

De heer Weisglas (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Aarts spreekt over 
het amendement dat hij heeft inge-
diend. De heer Knol is zo vriendelijk 
geweest mij erop te wijzen dat dit 
amendement letterlijk op één woord 
na - de naam - dezelfde tekst heeft 
als het amendement dat de heer Knol 
mij een paar dagen geleden ter 
informatie heeft getoond. 

De heer Knol (PvdA): Daarop heb ik u 
niet gewezen, dat heeft u zelf gezien. 

De heer Aarts (CDA): Wat heeft dat 
ermee te maken, mijnheer de Voorzit-
ter? De heer Scholten heeft ook een 
amendement ingediend. 

De heer Weisglas (VVD): Ik vind het 
toch bijzonder merkwaardig dat het 
CDA - althans de heer Aarts - er 
kennelijk behoefte aan heeft bij de 
bestrijding van het kabinetsbeleid op 
dit terrein zo haantje de voorste te zijn 
dat hij de letterlijke tekst van de motie 
van collega Knol overneemt. 

De heer Aarts (CDA): Onzin, mijnheer 
Wiesglas, onzin! 

De heer Weisglas (VVD): Ik zou een 
iets meer gestructureerd antwoord 

van de heer Aarts willen hebben dan 
hij mij nu op dit moment geeft. 

De heer Aarts (CDA): In ieder geval is 
het geen motie; dat is dan het eerste 
deel van de structuur! De heer 
Weisglas spreekt over een motie van 
de heer Knol. 

De heer Weisglas (VVD): Excuses, 
Voorzitter, ik bedoel het amendement 
van de heer Knol. 

De heer Aarts (CDA): Ten tweede is 
dit geen amendement van de heer 
Knol, het is een amendement onderte-
kend door Aarts en door niemand 
anders. Dat kan dan wel merkwaardig 
zijn, maar het CDA is wel eens 
merkwaardig. Wij dienen dit amende-
ment in. Al deze afleidingsmanoeu-
vres, mijnheer Weisglas, brengen ons 
niet van het thans aan de orde zijnde 
probleem af. Dat probleem gaat veel 
dieper dan dit amendement. U tracht 
namelijk met middelen die bestuurlijk 
niet behoorlijk zijn een zaak te redden 
die niet te redden is. 

De heer Weisglas (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Aarts heeft met dit 
argument voortdurend het kabinet 
aangesproken. Nu spreekt hij ook mij 
aan. Hij zegt dat ik bestuurlijk niet 
behoorlijk ben. 

De heer Aarts (CDA): Ik heb gezegd 
dat dit afleidingsmanoeuvres zijn. 

De heer Weisglas (VVD): Ik heb er 
moeite mee, zoals u zult begrijpen 
Voorzitter, te accepteren dat mij nu 
die onbehoorlijkheid in bestuur wordt 
verweten door de heer Aarts. Wat 
heeft de heer Aarts eigenlijk in ruil 
van de Partij van de Arbeid gekregen 
voor het feit dat hij bereid is geweest 
om die motie over te nemen? 

De heer Aarts (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet daarover even 
nadenken. Ik heb dit nog nooit 
meegemaakt. Wat bedoelt de heer 
Weisglas? Ik dien een amendement 
in. Dat is mijn verantwoording. Ik doe 
dit namens mijn fractie. Wat bedoelt 
de heer Weisglas nu met zijn betoog? 

De heer Weisglas (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is mijn bedoeling, naar 
voren te brengen dat mijn fractie het 
uitermate merkwaardig vindt dat het 
CDA een amendement overneemt dat 
al twee dagen geleden door de heer 
Knol aan mij getoond is, als zijnde 
een ontwerp-amendement van hem. 
Ik vind dat merkwaardig. Als ik alleen 
sta in deze opvatting, dan merk ik dat 
wel. 

De heer Knol (PvdA): De heer Aarts en 
ik zijn geen tweeverdieners. 

De heer Aarts (CDA): Mijnheerde 
Voorzitter! Ik zie het merkwaardige 
daarvan niet in. Laten wij deze 
discussie zakelijk beëindigen. Iedereen 
weet dat er maar één amendement 
kan komen, te weten een amendement 
over een bedrag van f2 min. meer, 
hetgeen binnen de non-ODA moet 
gebeuren. Dat is alleen de rentesubsi-
die. Als de heer Knol of de heer 
Scholten er nu toevallig ook zo over 
denken, doet dat helemaal niets ter 
zake. 

Het gaat om het volgende. Wie 
neemt de politieke verantwoordelijk-
heid via een amendement, hoe dat 
ook tot stand is gekomen? Deze 
verantwoordelijkheid neemt de fractie 
van het CDA, omdat zij vindt dat hier 
op een bestuurlijk onjuiste wijze is 
gehandeld door de minister. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
haar antwoorden. Ik moet zeggen dat 
ik toch nog bezorgd ben over de 
toekomst van het departement. Mij is 
de lijn van het beleid niet echt 
duidelijker geworden. Ik heb het 
gevoel dat de inspiratie weg is. De 
minister zegt, dat zij zich door haar 
collega's het kaas niet van het brood 
laat eten en dat haar competenties 
niet zijn aangetast. Ik bestrijd dat. De 
minister heeft mij verweten dat ik 
verkeerde voorbeelden heb genoemd. 
Ik zie deze voorbeelden echter te veel. 

Ik zie bij voorbeeld de minister van 
Verkeer en Waterstaat naar Kenya 
gaan in aanwezigheid van Holland-Sig-
naal. Uit het budget van ontwikkelings-
samenwerking worden dan even later 
dure radarinstallaties bekostigd. Dat 
mag, maar het is de vraag of dit soort 
voorbeelden niet leidt tot het gevoel 
dat het ontwikkelingsbeleid inderdaad 
andere doelen dient dan het helpen 
en steunen van de armste groepen en 
de armste landen. Deze indruk is bij 
mij niet weggenomen. Ik hoop dat de 
minister hierin in tweede termijn 
slaagt. Op deze wijze komt het 
departement echt in de gevarenzone 
en nogmaals, ik wil dat niet. Ik zou er 
alles aan willen doen om zoiets te 
helpen voorkomen. 

Wat de NCO betreft, heeft de 
minister mij absoluut niet overtuigd. 
Ik zal het amendement van de heer 
Aarts dan ook zeker steunen. Ik vind 
de opvattingen van de heer Weisglas 
op dit punt vreemd. Deze zouden 
inhouden dat wanneer er begrotingen 
zijn ingediend, leden van de regerings-
partijen absoluut geen amendement 
meer mogen indienen. De Kamer kan 
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Tommei 

dan naar huis gaan. Wat is dan nog 
de taak van gekozen afgevaardigden? 
Ik vind deze opvatting merkwaardig 
en volstrekt in strijd met de taak van 
deze Kamer. 

Ik heb voorts een antwoord gekregen 
op de voedselhulp aan Mali verleden 
jaar. Aan dat land is in de vorm van 
6000 ton tarwemeel hulp verleend. 
Het schriftelijke antwoord suggereert 
dat Nederland dit meel niet zou 
hebben geleverd. Als Nederland dat 
niet gedaan heeft, dan heeft Frankrijk 
dat gedaan. Dat is pertinent onjuist. Er 
is geen sprake geweest van leveranties 
door Frankrijk. Het is verder vermeld 
dat met het malen van die 6000 ton 
graan, die geleverd zou zijn als het 
meel niet was geleverd, slechts een of 
twee manmaanden werkgelegenheid 
zijn gemoeid. Dat moet naar mijn 
informatie 50 tot 100 manmaanden 
zijn. Dat is geen verwaarloosbaar 
verschil. Ik wens in tweede termijn 
nadrukkelijk opheldering over dit 
verschil. Het antwoord is bewust of 
onbewust volstrekt misleidend. 
Verder sta ik erop dat de minister mij 
garandeert dat dergelijke meelleveran-
ties die werkloosheid veroorzaken in 
de Derde Wereld niet meer voorkomen 
en dat in plaats daarvan graan wordt 
geleverd; geen meel, maar graan. Dat 
moet duidelijk zijn. Ik heb dit voorbeeld 
juist gegeven om aan te tonen dat 
anderen de minister de kaas van het 
brood eten. In dit geval is dat de 
Minister van Landbouw en Visserij, 
die vond dat er meel moest worden 
geleverd. 

Ik heb enkele opmerkingen over de 
noodhulp aan Ethiopië en in het 
bijzonder aan Tigray. Ik doe dat mede 
namens de heer Leerling, die geen 
spreektijd meer heeft. Een van de 
medefinancieringsorganisaties heeft 
reeds een aantal malen een goed 
kanaal aangeboden via Soedan. 
Tweemaal is dat verworpen, maar het 
alternatief via het Internationale Rode 
Kruis levert te veel problemen op. Dat 
moet via Addis Abeba en de connectie 
met Tigray is vrijwel onmogelijk. Er 
ligt nu opnieuw een aanvraag. 

Gezien de noodsituatie doe ik een 
beroep om die aanvraag nu snel te 
honoreren. Dan vergeef ik de minister 
deze keer, maar dan ook echt alleen 
deze keer, dat zij deze aanvraag 
maanden lang in de la heeft laten 
liggen. Ik heb er behoefte aan de 
gevoelens van de Kamer hierover 
duidelijk onder de aandacht van de 
minister te brengen. Daarom dien ik 
hiertoe een motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Tommei, 
Leerling, Herfkens, Aarts, Den Ouden-
Dekkers, Beckers-de Bruijn, Van 
Rossum, Van der Spek en Scholten 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende: 
- dat de voedselsituatie in Ethiopië 
buitengewoon ernstig is, o.a. in 
Eritrea en Tigray; 
- dat voedselhulp aan Tigray via het 
internationale Rode Kruis op grote 
problemen stuit; 
- dat hulp aan Tigray o.a. kan worden 
verstrekt via het Emergency Relief 
Desk, welke organisatie reeds is 
ingeschakeld bij de voedselhulp aan 
Eritrea; 

verzoekt de regering dringend, alle 
mogelijkheden te benutten die de 
voedselsituatie in Tigray kunnen 
verbeteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 34 (18 600-V). 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal u duidelijk zijn dat 
ik er prijs op stel dat deze motie zo 
spoedig mogelijk in stemming komt. 
Ik wijs er nog op dat volgens mijn 
inlichtingen de voedselhulp in Eritrea 
ook alles behalve soepel verloopt. Ik 
hoop dat daarin thans ten spoedigste 
verbetering komt. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Bij de behandeling van 
haar eerste begroting heb ik de 
minister geprezen, omdat zij zo fris 
van de lever, kort en zakelijk sprak. 
Anders gezegd, zij vermeed wat je zo 
dikwijls meemaakt wanneer ministers 
op nieuwe terreinen beginnen, 
namelijk dat zij ellenlange, zwaarwich-
tige en wollige verhalen houden die 
gebrek aan kennis moeten camoufle-
ren. Dat zeg je dan in de hoop dat 
later die frisheid, kortheid en zakelijk-
heid blijven, maar dan in het kader 
van het uitdragen van een samenhan-
gende visie die van een grote kennis 
van zaken getuigt. Helaas heeft deze 
minister die ontwikkeling niet doorge-
maakt. 

Ik vind haar antwoord te typeren als 
een onsamenhangemd geheel van 
spontane associaties zonder inhoud, 

uitgesproken bij het plotseling 
geconfronteerd worden met door ons 
aan de minister voorgelegde begrip-
pen; associaties als 'dat is een 
belangrijk onderwerp', 'zie het 
regeerakkoord', 'ik zal het bespreken', 
'wij zijn er nog niet uit'. Geen visie, 
geen diepgang, niet ter zake! Ik 
beperk mij tot twee concrete punten 
die ik in eerste termijn besprak. 

Op mijn beschouwing over vrouwen 
en plattelandsontwikkeling gaat de 
minister niet in dan door te zeggen 
dat het in Nairobi wel aan de orde 
komt. Het gaat nu echter juist om een 
ontwikkelingsproblematiek die daar 
niet thuishoort en die niet wordt 
aangepakt door het min of meer 
geforceerd pogen de rol van de vrouw 
te beklemtonen. Het is echter juist 
nodig dat het beleid op bepaalde 
andere gebieden, waarbij men 
eigenlijk de bestaande rol van vrouwen 
eigenlijk niet beseft, zo wordt aange-
past dat de vrouwen niet het slachtoffer 
worden van het ontwikkelingsbeleid, 
maar dat juist van hun bestaande 
positie wordt uitgegaan. 

Het tweede voorbeeld is de onder-
maatse beantwoording van de 
opmerkingen over de NCO. De 
minister zegt eigenlijk: ik schrap f2 
min. omdat de NCO mij zo ter harte 
gaat en omdat ik de NCO wil behoeden 
voor negatieve publiciteit via een 
dwang tot scherpere selectie. Negatie-
ve publiciteit waar: in De Telegraaf? 
Onwaarachtiger kan het niet. 

D 
De heer Scholten (Groep Scholten/ 
Dijkman): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
ben enigszins bedroefd over het 
gemis aan structuur in het antwoord 
van de minister. Zij heeft in haar 
antwoord het beleid dat zij wil voeren 
met betrekking tot ontwikkelingssa-
menwerking en het Nederlands 
bedrijfsleven niet verdedigd. Het staat 
wel in de memorie van toelichting. Ik 
kan mij voorstellen dat zij wijst op het 
uitgebreide debat dat wij nog zullen 
voeren. Zij is echter met geen woord 
ingegaan op de opmerkingen die ik 
heb gemaakt, waarbij ik onder meer 
het CNV citeerde. 

Ik heb, wat de Noord-Zuid-dialoog 
betreft, gepleit voor een aanpak met 
een beperkte agenda, eventueel in 
kleinere verbanden. De minister is 
daarop niet ingegaan. Hetzelfde geldt 
voor het stimuleren van de internatio-
nale vraag. Ik vind het antwoord van 
de minister, dat zij internationaal voor 
de 1,5% pleit, geen antwoord op de 
structurele probleemstelling die ook 
mevrouw Herfkens aan de orde heeft 
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Scholten 
gesteld. Ik ben daarom bedroefd over 
het gemis aan structuur in het 
antwoord van de minister. 

Met betrekking tot het Af rika-sub-Sa-
haragebied zegt de minister dat er 
eerder te veel is aan actie en initiatie-
ven dan te weinig. Ik vroeg: wat doen 
wij nu met de oproep van de Wereld-
bank van september jongstleden om 
een herstelplan voor dit gebied in het 
leven te roepen? Ik wil de minister 
vragen, mij in tweede instantie mee te 
delen, wat zij wil bijdragen aan deze 
suggestie van de Wereldbank. Dat 
wordt namelijk niet vanuit zichzelf 
gerealiseerd. Ik vind het uitstekend als 
de problematiek vanuit de Europese 
Gemeenschap wordt aangepakt. 

In de krant van vandaag staat, dat 
deheerPisanieen soort gemeenschap-
pelijke generale staf voor noodhulp 
heeft voorgesteld. Dat kan wel beter 
zijn dan mijn voorstel over de nationale 
rampenbrigade, maar het een hoeft 
het ander niet uit te sluiten. Op welke 
wijze gaat Nederland in oplossingen 
voorzien voor deze problematiek? Dat 
vraag ik nadrukkelijk aan de minister. 
De problematiek die nog komt, is 
overigens nog veel groter. 

In hetzelfde artikel staat, dat de heer 
Pisani van mening is dat de voedsel-
strategieën meer moeten worden 
gepromoot in Afrika. Wil de minsiter 
met haar collega van Landbouw en 
Visserij spreken, opdat dit ook 
mogelijk wordt gemaakt via het 
Europese landbouwbeleid? Wat de 
situatie in Suriname betreft, sluit ik 
mij aan bij de opmerkingen van 
mevrouw Beckers. 

Mevrouw Den Ouden Dekkers (VVD): 
Is de vraag van de heer Scholten over 
het gesprek tussen de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking en de 
minister van Landbouw en Visserij 
bedoeld om ook te komen tot een 
rapportage aan de Kamer over het 
voedselvraagstuk en de wijze waarop 
beide departementen daarop kunnen 
inspelen? 

De heer Scholten (Groep Scholten/ 
Dijkman): Ik vind dat prima; ik zou 
bijna zeggen: hoe meer papier, hoe 
beter. Dat is evenwel natuurlijk niet 
waar. 

Ik bedoel het volgende. Als wi j 
pleiten voor voedselstrategieën in 
Afrika die natuurlijk ook succes 
moeten hebben, dan kunnen wij niet 
voorbijgaan aan de Europese land-
bouwpolitiek. Daar gaat het om 
overschotten die op de wereldmarkt 
komen en daar bijzonder prijsversto-
rend werken, ook in Afrika. Pleiten 

voor ontwikkelingssamenwerking 
betekent bij dit aspect - bijna bij alle 
aspecten overigens - heel veel voor je 
eigen interne situatie in Europa en 
voor het eigen gedrag in Nederland 
als consument in laatste instantie. 

Ik voel er weinig voor om mooie 
pleidooien te houden voor voedselstra-
tegieën en net te doen alsof ik gek 
ben door niet te spreken over de 
Europese landbouwpolitiek. Er is 
namelijk een nadrukkelijke samen-
hang. Daarom vraag ik de minister 
om samen met haar collega van 
Landbouw en Visserij overleg te 
voeren en beleid te ontwikkelen. 
Daarover wil ik dan graag iets horen. 

Ik sluit mij, wat de NCO betreft, van 
ganser harte aan bij de opmerkingen 
van collega Aarts. Ik vind dat de 
minister op dit punt handelt in strijd 
met de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. Zo kun je dat 
gewoon niet doen. De minister zei: de 
Kamer heeft een afspraak gemaakt 
met mijn voorganger, de heer Van 
Dijk. Dat heeft zij gezegd; dat staat in 
het stenogram. 

De minister zal toch met mij eens 
zijn, dat een afspraak die de Kamer 
maakt met een minister van Ontwik-
kelingssamenwerking die Van Dijk 
heet, precies dezelfde afspraak is als 
die met een minister van Ontwikke-
lingssamenwerking die Schoo heet. 
Dit doet er helemaal niet toe! 

Minister Schoo: U heeft mij niet 
verstaan. Ik heb gezegd dat u voor het 
eind van het jaar nog bericht krijgt 
over mijn opvatting over het al of niet 
ongewijzigd voortbestaan van het 
mandaat in de huidige vorm na 1985. 

De heer Scholten (Groep-Scholten/-
Dijkman): Dat is vanzelfsprekend. Dan 
bent u weer aan zet. 

Minister Schoo: Over die afspraak 
had ik het. 

Die brief heeft de Kamer ontvangen 
van de heer Van Dijk. 

De heer Scholten (Groep-Scholten/-
Dijkman): Mijnheer de Voorzitter! 
Natuurlijk betwist ik niet dat de 
minister met ingang van 1 januari 
1986 een ander mandaat kan vaststel-
len. Wat ik betwist - ik volg de heer 
Aarts daarin - is dat het tussentijds 
zou kunnen, en zeker niet op de 
manier waarop de minister dit hier 
doet. Ik steun het amendement van de 
fractie van het CDA met overtuiging. 

Er is een tweede punt waarover de 
heer Aarts en ik het eens zijn. Dat is 
ons pleidooi voor structurele verho-
ging van de gelden voor de Hoge 
Commissaris van de vluchtelimgen. Ik 

verheug mij erover dat de minister 
bereid is om voor de begroting 1986 
daar iets aan te doen. Daarvoor mijn 
hartelijke dank. Ik wil nu nog graag 
een motie indienen. 

De Voorzitter: Dat wil zeggen dat de 
heer Scholten zijn motie wijzigt. 

De heer Scholten (Groep-Scholten/-
Dijkman): Nee, nee, dat is een 
misverstamd. Ik heb een motie 
ingediend die blijft voor wat die is. De 
Voorzitter heeft zojuist meegedeeld 
dat wi j in de loop van november 
stemmen over de moties. Dan kan 
de minister, mocht mijn eerste mo-
tie aangenomen worden, de 
begroting nog wijzigen. Ik kan ook 
proberen om het zelf te doen. Dit is 
een motie die betrekking heeft op de 
begroting voor 1986. Ik wil dus zowel 
de begroting voor 1985 wijzigen, als 
die van 1986; een soort voorschot. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Scholten en 
Ubels-Veen, gedrukt onder nr. 23, is 
in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat ook en juist in een 
tijd van economische teruggang 
ontwikkelingssamenwerking een 
belangrijke prioriteit moet blijven; 

ervan uitgaande, dat ook in het 
regeerakkoord 1982 de 1,5% NNI voor 
ontwikkelingshulp als beleidsdoelstel-
ling is geformuleerd; 

overwegende, dat inmiddels een 
statistische herschatting van het NNI 
heeft plaatsgevonden; 

spreekt als haar oordeel uit, dat de 
regering haar beleid erop dient te 
richten dat voor 1986 ten minste 100 
miljoen gulden extra aan het volume 
van ontwikkelingshulp wordt toege-
voegd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 35(18 600-V). 

De Voorzitter: De minister zal volgen-
de week dupliceren. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: De vergadering is 
gesloten. 

Sluiting 23.07 uur. 
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Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1°. een brief vande Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, t.g.v. 
antwoorden op vragen van het lid 
Kombrink inzake de problemen tussen 
Hollandia-Kloos en Kuwait-Airways 
(18730, nr. 1); 

Deze brief zal worden gedrukt en 
rondgedeeld. 

2°. De volgende brieven e.a.: 
een, van het Nijmeegse Comité van 

waakzaamheid, over het niet toestaan 
van een functie bij de PTT aan de heer 
Schul; 

een, van de Stichting Auteursrecht-
belangen, over een gedegen bescher-
ming van de rechtspositie van 
natuurlijke en rechtspersonen; 

een, van Herman Salassa, over prof. 
L. de Jong. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. 
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van een evidente rijksverantwoorde-
lijkheid kan worden gesproken. 

Hierbij doel ik primair op vluchtelin-
gen en asielgerechtigden. Bij hen is 
doorgaans geen sprake van enige 
binding aan een specifieke gemeente. 
Het komt mij in het licht hiervan juist 
voor bepaalde groepen die eerder 
onder genoemde regeling vielen na 
een overgangsperiode uitsluitend 
onder de werking van het reguliere 
woonruimteverdelingsinstrumentari-
um te laten vallen. 

Noot 2 (zie blz. 1278) 

De motie van het lid Scholten, 
mede ondertekend door het lid 
Ubels-Veen, (18600-V, nr. 23) luidt: 

'De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat ook, en juist in een 
tijd van economische teruggang, 
ontwikkelingssamenwerking een 
belangrijke prioriteit moet blijven; 

ervan uitgaande, dat ook in het 
Regeerakkoord 1982 de 1,5% NNI 
voor ontwikkelingshulp als beleids-
doelstelling is geformuleerd; 

overwegende, dat inmiddels een 
statistische herschatting van het NNI 
heeft plaatsgevonden; 

overwegende, dat in het Regeerak-
koord de verhoging van het volume 
aan ontwikkelingshulp als gevolg van 
deze herschatting enkele jaren wordt 
uitgesteld; 

spreekt als haar oordeel uit, dat de 
Regering haar beleid erop dient te 
richten dat met ingang van 1985 
jaarlijks ten minste 100 miljoen 
gulden cumulatief aan het volume 
van ontwikkelingshulp wordt toege-
voegd zodat in 1987 de 1,5% van het 
herschatte NNI zal zijn bereikt, 

en gaat over tot de orde van de dag.' 

Deze motie heeft nr. 23 (18 600-V) 
gekregen. 

Noot 3 (zie blz. 1357) 

BIJVOEGSEL 

Schriftelijke antwoorden van de Minister en de Staats-
secretaris van Landbouw en Visserij op vragen, gesteld 
bij de openbare behandeling in eerste termijn van 
hoofdstuk XIV (Landbouw en Visserij) en van de 
rijksbegroting voor 1985 (18600-XIV) 

Vraag van de heer Van der Linden 
(CDA), of de Minister kan toezeggen 
dat in de memorie van toelichting 
1986 een nadere evaluatie wordt 
gegeven van de ontwikkeling van de 
concurrentieverhoudingen tussen 
Nederland en de Bondsrepubliek 
Duitsland, zoals deze zich dit jaar kan 
ontwikkelen ingevolge de hoogte en 
wijze van m.c.b.-compensatie in de 
Bondsrepubliek Duitsland. 

De betreffende gegevens van de 
Europese Gemeenschap zal ik de 
Kamer overleggen. 

Vraag van de heer Van der Linden 
(CDA) hoe de uiteenlopende toepassin-
gen van de superheffing weer met 
elkaar in de Europese pas worden 
gebracht. 

Er zijn op het ogenblik 2 systemen 
mogelijk nl.: 

- zuiver individuele quota (75% 
heffing bij overschrijding); 

- fabrieksquota met individuele 
toerekening bij overschrijdingfabrieks-
quotum (100% heffing bij overschrij-
ding). 

Op zich acht ik het niet zo bezwaarlijk 
dat de lid-staten hier een keuzemoge-
lijkheid hebben. De effectiviteit van de 
regeling behoeft hier niet onder te 
lijden. 

Een ander punt is natuurlijk dat in 
het ene land de aanloopmoeilijkheden 
bij de toepassing groter zijn dan in het 
andere. Het is de taak van de Europese 
Commissie er op toe te zien dat er wat 
dit betreft geen discrepanties ontstaan. 

Vraag van de heer Wagenaar (RPF): 
Zijn aan het voorgestelde 'poolsys-
teem' voor boerenkaasproducenten 
geen onoverkomelijke administratieve 
en organisatorische problemen 
verbonden? Is de Minister bereid bij 
de EG aan te dringen op een uitzon-
deringspositie voor deze categorie 
melkveehouders? 

Zoals reeds in de schriftelijke 
beantwoording van vraag 67 is 

gesteld, is vrije uitwisseling van 
contingenten niet mogelijk. 

Indien zich echter problemen 
voordoen op individuele melkveehou-
derijbedrijven is een oplossing 
gevonden in een poolsysteem. Er zijn 
in Nederland ca. 700 boerenkazers. 
Daarvan is er slechts een klein aantal 
dat op moeilijkheden stuit als gevolg 
van de onmogelijkheid quota vrij uit 
te wisselen. Op gegronde redenen 
(niet marktsituatie) is het mogelijk om 
die bedrijven, die in problemen zijn te 
helpen door middel van de pool. 

Diverse landen hebben in Brussel 
deze problematiek al naar voren 
gebracht. 

Vraag van de heer P. M. Blauw (VVD): 
Wat is het perspectief van het FNZ-plan 
om tot omsmelten over te gaan? 

Bij het ruimen van de boterover-
schotten is het zaak de bestaande 
afzet zo min mogelijk aan te tasten. 

Helaas voldoen de recente afzet-
maatregelen van de Europese Com-
missie niet aan deze voorwaarde. 
Zowel de kerstboteractie als het 
programma voor de verkoop van 
oude boter aan een aantal derde 
landen zal in belangrijke mate bestaan-
de afzetstromen vervangen. In feite 
geldt dit voor elke afzet op de boter-
markt. Tegen deze achtergrond is de 
gedachte ontwikkeld de afzet te 
zoeken op de veel omvangrijkere 
wereldmarkt van plantaardige oliën 
en vetten. Weliswaar zal ook dat niet 
zonder een forse afprijzing kunnen, 
doch de afzet zal geheel additioneel 
zijn. Naar mag worden aangenomen 
zou aldus minimaal 200.000 ton 
botervet per jaar kunnen worden 
weggewerkt zonder dat dit tot een 
merkbare verstoring van de oliën- en 
vettenmarkt aanleiding zou geven. 

Vraag van de heer Van der Linden 
(CDA): Om velerlei redenen verdient 
ook een Europees hout- en bosbouw-
plan in relatie gebracht te worden met 
het Europese landbouwvraagstuk. 
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Hoe denken de bewindslieden 
hierover? 

De Nederlandse regering heeft zich 
de afgelopen jaren steeds positief en 
actief opgesteld ten aanzien van de 
totstandkoming van een EG-bosbouw-
beleid. Ook het voorstel van de 
Europese Commissie betreffende een 
houtsectorbeleid is positief tegemoet 
getreden. Het bleek tot nu toe echter 
onmogelijk tot een bosbouw- of 
houtsectorbeleid te komen in de EG. 

Een aantal lid-staten, met name de 
Bondsrepubliek Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en Denemarken, 
hebben zich steeds hiertegen verzet 
om voornamelijk politieke en financiële 
redenen. 

De verwachting is dat in deze 
opstelling voorlopig weinig verande-
ring zal komen. Daarom is het voor-
alsnog weinig zinvol te blijven streven 
naar de totstandkoming van een 
bosbouw- en/of houtsectorbeleid, al 
dan niet in relatie tot het landbouwbe-
leid. 

Ik streef echter naar de aanpak in 
EG-kader van een aantal meer 
specifieke bosbouwvraagstukken, 
waarvoor een internationale aanpak 
noodzakelijk is en die andere lid-staten 
ook als zodanig erkennen. 

De inpassing van bosbouwmaatre-
gelen in het landbouwstructuurbeleid 
vormt hiervoor een reële mogelijkheid. 

Vraag van de heer P. M. Blauw (VVD): 
Wat is er waar van het gerucht dat 
goedkoop geëxporteerde boter naar 
Rusland via de satelliet-staten weer in 
de één of andere verwerkte vorm de 
EG binnenkomt? 

Hiervoor is geen enkele aanwijzing. 
Dat kan ook moeilijk; van het program-
ma voor de uitvoer tegen gereduceer-
de prijs naar de Sovjet-Unie is tot op 
heden nog geen gebruik gemaakt. 

Vraag van de heer Wagenaar (RPF), of 
de Minister bereid is in een notitie 
inzage te geven in de ontwikkeling 
van de energieprijs voor tuinders in 
de andere EG-landen. 

Er bestaat geen energieprijs voor 
tuinders in de andere EG-landen, 
omdat in tegenstelling tot Nederland, 
in de andere EG-landen meer brand-
stoffen worden gebruikt: zware olie, 
lichte olie, kolen, gas en incidenteel 
rest- en afvalwarmte. 

Als vergelijkingsbasis voor de 
energiekosten is een dergelijke 
opsomming dan ook niet zinvol. 

Vraag van de heer Waalkens (VVD), 
hoe het staat met de terugvorderingen 
bij het Energie Besparingsprogramma 
Glastuinbouw. 

Op grond van de 25% investerings-
toets heeft tot op heden in 105 
gevallen terugvordering plaatsgevon-
den. 

In totaal gaat het hierbij om een 
bedrag van f 1,2 miljoen, waarvan 
reeds ca. f700.000 is terug ontvangen. 

Daarnaast is f 1,3 miljoen terugge-
vorderd op grond van andere redenen 
te weten: 

- aanvraagintrekking; 
- geen besparingsplan ingediend; 
- bedrijf beëindigd of verkocht; 
- faillissement. 
Dit zijn in totaal 135 gevallen; 

hierop staat nog circa f600.000 open. 

Vraag van de heer Van Rossum 
(SGP), over alternatieve energie-
bronnen. 

Inzake de energievoorziening in de 
glastuinbouw wijs ik op de onderzoe-
ken en haalbaarheidsstudies, die via de 
NEOM (Nederlandse energie-ontwikke-
lingsmaatschappij) zij en worden 
uitgevoerd. 

Tot nu toe is hierbij gebleken, dat 
slechts in enkele gevallen reële 
mogelijkheden aanwezig zijn en dan 
nog slechts voor rest- en afvalwarmte. 
Benutting van aardwarmte is nog niet 
in zicht. Het zal zeker niet mogelijk zijn 
deze synchroon te laten verlopen met 
de overgangstermijn van de toe-
treding van Spanje en Portugal tot de 
Europese Gemeenschappen. 

Vraag van de heer Van der Linden 
(CDA): Het surveillancesysteem voor 
sierteeltprodukten blijkt nog steeds 
niet te werken. Deelt de Minister de 
visie dat behoefte bestaat aan een 
soepeler werkend systeem? 

Het huidige surveilla-ncesysteem 
komt neer op het constateren van 
marktverstoring. Hiertoe is een z.g. 
signaalprijs ingesteld. Na constatering 
van marktverstoring zijn echter nog 
nooit maatregelen genomen. De 
reden hiervoor is dat men nu slechts 
kan grijpen naar het zeer zware 
instrument van de vrijwaringsclausule, 
dat wil zeggen een volledige invoer-
stop. Het is tegen deze achtergrond, 
dat ik heb gepleit om voor bij voorbeeld 
anjers een referentieprsijsstelsel in te 
stellen. Dit uiteraard onder volledige 
respectering van de GATT-regels. 

De Europese Commissie voelt hier 
echter niet voor en heeft enige 

aanpassing van het huidige signaal-
prijssysteem voorgesteld. 

Deze voorstellen zijn in Brussel in 
discussie. 

Ik blijf van mening dat een referen-
tieprijsstelsel de voorkeur verdient. 

Vraag van de heer Tazelaar (PvdA): 
Het budget voor exportbevordering 
bedraagt f 10 mil joen; het budget 
voor de Agrarische Vertegenwoordi-
ging Buitenland f 18 miljoen. Is dat 
veel of weinig? 

Zoals het agrarisch bedrijfsleven in 
Nederland de export als haar zaak 
beschouwt, zo ook heeft dit bedrijfsle-
ven de bevordering van de agrarische 
export opgepakt. Met een gezamenlijke 
budget van bijna f 100 miljoen dat aan 
exportbevordering wordt besteed, 
geeft het georganiseerde bedrijfsleven 
door middel van haar produktpromo-
tie-organisaties duidelijk inhoud aan 
deze gedachte. 

De inzet van mijn departement 
daarbij is een overkoepelende en 
coördinerende, er op gericht om 
hiermee een meerwaarde te bewerk-
stelligen ten opzichte van de som der 
afzonderlijke inspanningen. 

Het is de intensieve afstemming en 
samenwerking met het bedrijfsleven 
die telt, meer dan de grootte van een 
budget, waarover ik overigens nog wil 
opmerken dat in 1981 het budget voor 
exportbevordering is verdubbeld. 

Met een agrarische vertegenwoordi-
ging buitenland die 31 landbouwpos-
ten en een bezetting van 46 attaché's 
en adjunct-attache's omvat, beschikt 
mijn departement over een belangrijk 
apparaat voor belangenbehartiging ten 
behoeve van geheel agrarisch Neder-
land. 

In de afgelopen 10 jaar is het aantal 
posten uitgebreid. 

Ik ben van mening dat deze inspan-
ningen voldoende zijn voor een 
adequate behartiging van de Neder-
landse agrarische belangen in het 
buitenland. 

Vraag van mevrouw Ubels-Veen 
(EVP): Overwegen de bewindslieden 
ook beperkende maatregelen voor 
mestkalveren, melkvee en pelsdieren? 

Door de invoering van de superhef-
fing is de uitbreiding van de melkvee-
stapel reeds ingedamd. De superheffing 
werkt in veel gevallen ook door naar 
de mestkalverensector. Bovendien 
wordt er gewerkt aan aparte oplossin-
gen voor de mest van kalveren en 
voor de zuivering. De mestproblema-
tiek van kleinere sectoren zoals de 
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pelsdierensector is in relatie tot de 
grote sectoren te verwaarlozen. De 
uitbreiding is daar bovendien niet 
groot. 

Vraag van de heer Van der Linden 
(CDA): Moeten we niet meer denken 
aan een andere bestemming van de 
grond (voor eiwitrijke produkten, 
vlas, hout, enz.) nu biotechnologie, 
DNA-techniek en nieuwe veredelings-
en foktechnieken voor de landbouw 
een nieuwe wereld openen? 

Nieuwe methodieken op het gebied 
van de biotechnologie, veredelings-
en foktechnieken en DNA-technieken 
openen mogelijkerwijs voor de 
landbouw een nieuwe wereld, maar 
de deur naar die nieuwe wereld staat 
nog slechts op een kier. 

Op verschillende van deze terreinen 
wordt in het landbouwkundig onder-
zoek in ons land en elders wel 
vooruitgang geboekt. 

Het aangekondigde service-labora-
torium houdt verband met de moge-
lijkheden die hybridoma-technieken 
voor praktische doeleinden te bieden 
hebben. Voor de dierfokkerij wordt 
onderzoek gedaan naar het scheiden 
van mannelijke en vrouwelijke 
embryo's in een zeer vroeg stadium, 
alsmede naar de mogelijkheden van 
klonen, en dergelijke. In de plantenver-
edeling zoekt men praktische toepas-
singsmogelijkheden van genetische 
manipulaties op celniveau. 

Ook worden toepassingsmogelijkhe-
den gezocht voor de technologische 
produktie van specifieke natuurlijke 
stoffen, bij voorbeeld voor de bestrij-
ding van ziekten en plagen. Zoals 
blijkt is men in het landbouwkundig 
onderzoek zeer alert op het gebruik 
van nieuwe genetisch-methodologi-
sche technieken. 

Het valt evenwel niet te verwachten 
dat de uitkomsten van dit onderzoek 
zo zullen zijn dat het landbouwsysteem 
voor de voorziening van voedsel, 
grondstoffen en siergewassen 
dermate drastisch zal veranderen, dat 
we ons nu reeds zouden moeten 
bezinnen op een andere bestemming 
voor de landbouwgronden. 

Vraag van de heer Waalkens (VVD) 
over de uitwerking van het informati-
ca-stimuleringsplan. 

Ik zal in het kader van het informati-
ca-stimuleringsplan gezamenlijk met 
het marktsector (via de takorganisa-
ties) de plannen ontwikkelen. De 
behoefte aan horizontale coördinatie 

ondersteun ik. Ook daarover zal ik met 
het bedrijfsleven overleggen. Ter 
ondersteuning van de ontwikkelingen 
in de marktsector bestaat de mogelijk-
heid een beroep te doen op het 
instrumentarium van het Ministerie 
van Economische Zaken. Voor de 
ondersteuning van individuele 
bedrijven in de primaire agrarische 
sektor zijn binnen de landbouwbegro-
ting gelden vrijgemaakt in het Ontwik-
kelings- en Saneringsfonds voor de 
landbouw. 

Vraag van de heer Van Rossum 
(SGP), of de bewindslieden verder-
gaande bezuinigingen op de voorlich-
ting overwegen. 

Zoals ik in de UCV van 22 oktober j l , 
heb meegedeeld heb ik geen plannen 
verdere bezuinigingen op de voorlich-
ting in te voeren. 

Vraag van de heer Waalkens (VVD): Is 
de Minister met mij van oordeel dat 
het (Rijks) Hogere Landbouwonderwijs 
een eigen onderwijskundig beleid 
moet kunnen blijven voeren? In het 
kader van de STC-nota zijn namelijk 
allerlei samenwerkingsmogelijkheden 
met het niet agrarische onderwijs 
naqegaan? 

De budgettaire en beleidsmatige 
verantwoordelijkheid voor het Hoger 
Landbouwonderwijs blijft onverkort 
rusten bij de Ministervan Landbouw 
en Visserij, ook al gaat het Hoger 
Landbouwonderwijs samenwerking 
aan met het niet agrarisch hoger 
beroepsonderwijs. 

Wel erken ik met de heer Waalkens 
dat een samenwerking met overig 
h.b.o. voorwaarden moeten worden 
gesteld van bestuurlijke en organisa-
torische aard. Ik heb de scholen maar 
ook aan mijn ambtgenoot van 
Onderwijs en Wetenschappen daarop 
gewezen. 

Een belangrijke voorwaarde is dat 
iedere vestiging van hoger landbouw-
onderwijs dient te participeren in de 
landelijke sectorale samenwerking 
van het hoger agrarisch onderwijs, de 
Landbouwhogeschool en de instellin-
gen voor landbouwkundig onderzoek. 

Alleen via deze samenwerking zal 
een hogere agrarische onderwijs-ves-
tiging middelen kunnen krijgen voor 
toegepast onderzoek, nieuwe studie-
richtingen, studiedifferentiaties en 
post hoger onderwijs. 

Vraag van de heer Van Rossum 
(SGP): Komen kleine scholen niet in 
gevaar bij herstructurering van het 

agrarisch onderwijs? Verdwijnt het 
agrarisch onderwijs uit Zeeland (na 
aanleiding van vraag 171)? 

Mijn beleid op lange termijn ten 
aanzien van het agrarische beroeps-
onderwijs in de tweede fase van het 
voortgezet onderwijs is vastgelegd in 
de nota Middelbaar agrarisch onder-
wijs - nieuwe stijl. Deze is de Kamer 
op 31 augustus 1984 ter kennisneming 
toegezonden (zie ook antwoord op 
vraag 168). 

Dit beleid is gericht op versterking 
en waar mogelijk concentratie. Een 
evenwichtige spreiding naar plaats en 
naar levensovertuiging, staat daarin 
centraal. Handhaving van de kleine 
scholen in gebieden die van landbouw-
onderwijs verstoken zouden blijven 
bij opheffing van die scholen, zal 
worden overwogen. 

Het agrarisch onderwijs verdwijnt 
niet uit de Provincie Zeeland; het 
antwoord op vraag 171 heeft betrek-
king op aanvragen voor kort-middel-
baar agrarisch onderwijs. 

Vraag van de heer Van der Linden 
(CDA) aan de Minister om met zijn 
ambtgenoot van Ontwikkelingssamen-
werking te bezien of werkzoekenden 
ingezet kunnen worden bij projecten 
in ontwikkelingslanden (werkloze 
afgestudeerden van de Landbouwho-
geschool en van het Hoger en Middel-
baar Agrarisch Onderwijs). 

Bij de inzet van Nederlandse 
know-how in ontwikkelingsactiviteiten 
wordt uitgegaan van de situatie in en de 
vraag van de ontwikkelingslanden. In 
die samenwerkingsrelatie wordt 
gestreefd naar een grotere planmatig-
heid en duurzaamheid. Aansluiting bij 
het Nederlandse ontwikkelingsrele-
vante aanbod is in dat verband van 
wederzijds belang. Veel zorg wordt 
besteed aan het opbouwen en 
in stand houden van Nederlandse 
OS-deskundigheid, vooral die geba-
seerd op ervaring in ontwikkelingslan-
den. In dit verband zijn het assistent-
deskundigen-programma, de Stichting 
Nederlandse Vrijwilligers (SNV) en de 
vele niet-gouvernementele organisa-
ties, waardevolle instrumenten om 
jonge mensen deze ervaring te laten 
opdoen en ze tevens een eigen 
bijdrage te laten leveren. 

De mogelijkheden zijn evenwel 
beperkt, mede omdat ontwikkelings-
landen primair om ervaren deskundi-
gen vragen. Bovendien blijkt dat de 
ontwikkelingslanden waar mogelijk 
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eigen jonge mensen in samenwer-
kingsprojecten willen plaatsen om 
ervaring op te doen en om op die 
wijze de eigen deskundigheid op te 
bouwen. Voorkómen moet worden 
dat Nederlandse werklozen arbeids-
plaatsen gaan innemen, die door 
lokale mensen bezet kunnen worden. 
Niettemin blijft het van groot belang 
dat aan selectie en opvoering van 
deskundigheid veel aandacht wordt 
besteed. Verdere inzet van jonge 
Nederlanders in ontwikkelingsprojec-
ten zal voornamelijk in dit kader 
dienen te geschieden. 

Vraag van de heer Van Rossum 
(SGP): Wat kan de Minister doen om 
de harmonisatie van wetgeving 
binnen de EEG te verbeteren c.q. te 
versnellen? 

Ik onderken het belang van een 
verdere harmonisatie binnen de EG 
ten volle. In antwoord op de vragen 
320 en 322 heb ik reeds aangegeven 
welke initiatieven ik in dit vlak het 
afgelopen jaar heb genomen. Dat 
neemt niet weg dat ook naar mijn 
mening de vooruitgang in de harmo-
nisatie klein is geweest. 

Vraag van de heren Lankhorst (PPR) en 
Tazelaar (PvdA) over de onderhandelin-
gen over een Internationale suikerover-
eenkomst en gewenste initiatieven van 
Nederland in het kader van het Europese 
Suikerbeleid, dat binnenkort weer op 
de helling komt. 

Ik betreur het dat de onderhandelin-
gen niet tot het gewenste resultaat 
hebben geleid. Voor Australië, Cuba 
en de Gemeenschap was het uiteinde-
lijke voorstel niet aanvaardbaar. Er is 
nu besloten tot een administratieve 
overeenkomst. Daarin kunnen op 
korte termijn geen economische 
bepalingen worden opgenomen. Ik 
ben niettemin bereid om bij de 
behandeling van het Europese 
suikerbeleid dit onderwerp nog eens 
aan de orde te stellen. 

Vraag van mevrouw Ubels-Veen 
(EVP): Kleine boeren spelen een 
belangrijke rol bij de voedselvoorzie-
ning in de Derde Wereld. Structurele 
voedselhulp dient allereerst gericht te 
zijn op de versteviging van de positie 
van de kleine lokale landbouwers en 
wel in de eerste plaats in de armste 
landen. Is er op dit punt een beleid en 
fondsvorming bij voorbeeld in de 
Europese Gemeenschap of in de 
Verenigde Naties? 

Verschillende van de 'food for work' 
projecten van het Wereldvoedselpro-
gramma richten zich op resettlement, 
herbebossing, kleinschalige irrigatie, 
en dergelijke. 

Nederland ondersteunt deze 
programma's van harte. Het Wereld-
voedselprogramma lijkt de aangewe-
zen organisatie om deze aanpak 
verder uit te bouwen en het platteland 
zodanig te ontwikkelen, opdat ook de 
druk op de miljoensteden kan afne-
men. 

Kernpunt blijft ook in dit verband in 
hoeverre het nationale beleid in staat 
is de bewoners van het platteland een 
zodanig inkomen te laten verwerven, 
dat het de trek naar de steden afremt 
of zelfs attractief genoeg is om een 
terugkeer naar het platteland te 
stimuleren. 

Vraag van de heer P. M. Blauw (VVD): 
Er zit nogal wat lucht tussen de 
verwachtingen die gewekt zijn ten 
opzichte van de kansen op Egyptische 
markt via ontwikkelingsgelden en de 
realiteit van dit moment. Hier is zeker 
sprake van een misverstand? 

Bij mijn bezoek aan Egypte heb ik 
mij als Minister van Landbouw 
uiteraard voornamelijk gericht op de 
ontwikkeling van de landbouwsector 
en de mogelijkheden voor samenwer-
king met Nederland. Het ambitieuze 
Egyptische beleid gaat uit van een 
geïntegreerde benadering van de 
landbouwontwikkeling, die binnen 7 
jaar tot een hoge graad van zelfvoor-
ziening c.q. export moet leiden. 

Tijdens mijn bezoek is onder andere 
gebleken dat 

- Egypte over het algemeen goed 
op de hoogte is van wat Nederland 
aan kennis en ervaring te bieden 
heeft, zowel van overheid als particu-
lier bedrijfsleven; 

- Egypte Nederland nauw wil 
betrekken bij de agrarische ontwikke-
ling zoals verwoord in het tijdens mijn 
bezoek overeengekomen Memoran-
dum of Understanding, met name op 
het gebied van 

• veeteelt en pluimvee 
• aardappels en groente 
• mechanisatie 
• opslag en verwerking. 

Bij de verwezenlijking van deze 
ontwikkeling liggen voor het Neder-
landse bedrijfsleven vele mogelijkhe-
den in normale commerciële relaties. 

Ontwikkelingsgelden beschouw ik 
echter nadrukkelijk als een aanvullend 
instrument. Tijdens ambtelijk overleg 
is reeds gebleken dat de Egyptische 

wensen nauw aansluiten bij de 
benadering van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en van Ontwikke-
lingssamenwerking met betrekking tot 
dat land. 

Bij de vermelding van de f70 min. 
Nederlandse ontwikkelingshulp heb ik 
mij laten leiden door de gelden uit de 
begroting van de Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking voor de 
jaren '83, '84 en '85. 

Met de Egyptische autoriteiten 
moet nog overleg gevoerd worden 
over de besteding van deze gelden. 

Vraag van de heer Van der Linden 
(CDA): Hoe zijn de bewindslieden 
gevorderd met gereedmaking van de 
aangekondigde vereenvoudiging van 
de Wet agrarisch grondverkeer? 

De voorbereiding van het wetsvoor-
stel ter vereenvoudiging van de Wet 
agrarisch grondverkeer is nagenoeg 
afgerond. Rond de jaarwisseling zal 
een voorontwerp voor advies naar de 
betrokken organisaties worden 
gestuurd. 

Vraag van de heer Van Rossum (SGP) 
over snoeien in dure en tijdrovende 
Kroonberoepen. 

Zoals de heer Van Rossum misschien 
weet, heeft het onderwerp beroepspro-
cedures, waaronder ook Kroonberoe-
pen vallen, deel uitgemaakt van de 
zogenaamde heroverweging sopera-
tie. De resultaten hiervan zijn neerge-
legd in het rapport 'Heroverweging 
beroepsprocedures', deelrapport 51 
van november 1983, dat ter kennisne-
ming aan de Kamer is toegestuurd. Ik 
zou willen volstaan met een verwijzing 
naar dat rapport, met de opmerking 
dat de daarbij meest betrokken 
departementen op dit moment 
werken aan de uitvoering van een 
aantal aanbevelingen uit dit rapport. 

Vraag van mevrouw Ubels-Veen 
(EVP) en de heer Tommei (D'66): 
Nieuwe technische ontwikkelingen 
dienen gebruikt te worden voor 
arbeidstijdverkorting en het verlichten 
van zware arbeid. De voor cultuurtech-
nische werken uitgetrokken bedragen 
moeten worden gebruikt voor projec-
ten ten gunste van kleine boeren, 
waarvan er door ruilverkaveling nog 
steeds verdwijnen. Delen de bewinds-
lieden dit standpunt? 

Het aantal kleine boeren dat hun 
bedrijf beëindigt staat los van het 
ruilverkavelingsproces. De verminde-
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ring van het aantal is voor een groot 
deel het gevolg van de economische 
ontwikkelingen. Onderzoeken van het 
Landbouw Economisch Instituut 
tonen aan dat de agrarische werkgele-
genheid over het algemeen zowel mét 
als zonder ruilverkaveling minstens 
even hoog blijkt. 

Voorts dragen cultuur-technische 
werken in belangrijke mate bij aan 
verbetering van de arbeidsomstandig-
heden voor de boeren. 

Vraag van de heer Waalkens (VVD), of 
de staatssecretaris bereid is een 
werknemersregeling op te nemen in 
de Beschikking Reconstructie oude 
glastuinbouwgebieden naar analogie 
van artikel 13 van de Reconstructiewet 
'Midden-Delfland'. 

In artikel 13 van de Reconstructiewet 
Midden-Delfland is sprake van 
onteigening en afkoop van toedelings-
rechten. 

In de Onteigeningswet is intussen 
een werknemersregeling opgenomen, 
terwijl in de Beschikking Reconstructie 
Oude Glastuinbouwgebieden 
van onteigening geen sprake is. Ook 
de regeling inzake de afkoop van 
toedelingsrechten is in gebieden 
waarop deze Beschikking van toepas-
sing is, niet van kracht. Opname van 
een werknemersregeling in genoemde 
Beschikking naar analogie van artikel 
13 in de Reconstructiewet Midden-
Delfland is daarom niet relevant. 

Ter informatie nog het volgende: de 
regeling omvat onder meer de moge-
lijkheid rijksbijdragen te geven ter 
stimulering van (gedeeltelijke) 
verplaatsing van glastuinbouw-bedrij-
ven en afbraak van glasopstanden, 
voor zover deze in het belang zijn van 
de reconstructie. Verlies aan arbeids-
plaatsen zal zich daarbij niet voordoen, 
aangezien als voorwaarde geldt dat 
het betrokken bedrijf niet mag worden 
verkleind. Over het algemeen worden 
deze bedrijven zelfs vergroot. Ook bij 
gesubsidieerde glasafbraak ten 
behoeve van de modernisering van 
niet te verplaatsen bedrijven is verlies 
aan arbeidsplaatsen onwaarschijnlijk. 
Verlies aan arbeidsplaatsen zou, 
afgezien van mogelijke winst aan 
arbeidsplaatsen bij te verplaatsen en 
te moderniseren bedrijven, op kunnen 
treden bij gesubsidieerde glasafbraak 
bij te beëindigende bedrijven. 

In dit verband wijs ik erop dat het 
'Beëindigingsvergoedingsbesluit' van 
het O en S-fonds in de artikelen 15 en 
16 een werknemersregeling omvat. 

Vraag van de heer Van Rossum 
(SGP): Mogen de boomkwekerijen en 
de bloembollensector bij zo'n nieuwe 
stimulans als bedoeld in de antwoor-
den 126,128 en 130 van de schriftelijke 
voorbereiding op overheidssteun 
rekenen? 

Juist voor de vergroting van de 
afzetmogelijkheden is de kwaliteit van 
de produkten van groot belang. Het 
bedrijfsleven zelf ziet dit in. Om de 
kwaliteit te waarborgen is een goede 
controle nodig. Hierbij zal ik initiatieven 
blijven ondersteunen in het kader van 
de lastenverlichting. 

Vraag van de heer Tazelaar (PvdA): 
Wil de minister in overleg treden met 
zijn collega van Financiën over het 
o.m. niet overdragen van natuurterrei-
nen, die eigendom van Domeinen 
zijn? 

Met het Ministerie van Financiën, 
Dienst der Domeinen, bestaat een 
structureel overleg over de overdracht 
van terreinen, die uit een oogpunt van 
natuur en landschap van belang zijn. 
Vrijkomende natuurterreinen worden 
ook aan Staatsbosbeheer aangeboden, 
vooraleer andere gegadigden worden 
benaderd. 

Vraag van de heer Van der Linden (CD 
over snelle besluitvorming over een 
gecombineerde enting tegen rabiës 
en mond- en klauwzeer. Hij verzoekt 
een dergelijke enting alvast voor een 
jaar toe te staan. 

In ons land is rabiës geen inheemse 
ziekte, in tegenstelling tot Frankrijk. 
Gevallen van rabiës komen bij ons nu 
en dan voor in de grensgebieden. 

De Nederlandse situatie heeft mij 
tot nu toe dan ook geen aanleiding 
gegeven naast de verplichte jaarlijkse 
winter-enting van rundvee tegen 
mond- en klauwzeer ook een geconv 
bineerde enting toe te staan. Aange-
zien de jaarlijkse entperiode onlangs 
is begonnen lijkt het mij niet zinvol 
indien ik nu zou besluiten om ook de 
gecombineerde enting toe te staan. Ik 
zeg de heer van der Linden echter toe 
voor de volgende winterenting tegen 
mond- en klauwzeer een beslissing 
genomen te hebben over de gecombi-
neerde enting. 

Vraag van de heer Tommei (D'66) om 
een eerste stap te zetten tot opheffing 
van het Landbouwschap. 

De mening van de heer Tommei, 
die vindt dat de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie een slechte zaak is, 
deel ik niet. Dat wil niet zeggen, dat 
onverkort aan de huidige structuur 
van de p.b.o. zou moeten worden 
vastgehouden. In het kader van 
nieuwe ontwikkelingen kunnen 
aangepaste structuren wenselijk zijn. 
In dat geval zal binnen het landbouw-
beleid ook in de toekomst een rol 
voor de p.b.o. kunnen zijn weggelegd. 

Het ligt niet in mijn voornemen een 
eerste stap te zetten tot opheffing van 
dat bedrijfslichaam. 

Vraag van de heer Tommei (D'66): 
Hoe staat het met de aanwijzing van 
de Oostvaardersplassen als Staatsna-
tuurmonument? 

Naar verwachting zal de aanwijzing 
binnen afzienbare tijd plaatsvinden. 

Vraag van de heer Lankhorst (PPR): 
Hoe is de reactie op de voorstellen 
van de Stichting Mondiaal Alternatief 
tot bescherming van de ortolaan? 

De achteruitgang van de stand van 
de ortolaan in ons land is mij bekend. 
Zijn specifieke biotoopeisen (het is 
een vogel van het kleinschalige 
akkerbouwgebied, waar granen en 
hakvruchten verbouwd worden) en 
zijn gedrag (grote plaatstrouw) maken 
de soort in hoge mate kwetsbaar. 
Voor zover dat binnen mijn vermogen 
ligt, heb ik in de afgelopen periode de 
nodige aandacht aan de ortolaan 
geschonken. Zo heb ik onder meer het 
voorstel tot opname van de ortolaan 
op bijlage I van de Europese Vogel-
richtlijn ondersteund. Ook in concrete 
situaties, bij voorbeeld in het kader 
van de landinrichting - ik noem de 
ruilverkaveling Alphen en Riel - zijn 
specifieke maatregelen voor de 
ortolaan getroffen. 

Vraag van de heer Van der Linden 
(CDA) om tot uitvoering van de 
motie-Van Noord (inzake het toepas-
sen van de norm van de Wereld-Ge-
zondheidsorganisatie van één vos op 
500 ha) over te gaan. 

In de onlangs aan de Kamer 
aangeboden notitie inzake het 
vossenbeheer in Nederland wordt 
onder meer ingegaan op de motie-
Van Noord (één vos per 500 ha). 

Bij de behandeling van deze notitie 
kom ik er op terug. 
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Vraag van de heer Van der Linden 
(CDA): Er is meer aandacht nodig 
voor het vraagstuk van de vrije t i jd. 
Wat doet de minister om de lange 
wachtlijsten voor volkstuinen te 
verminderen? 

Ik streef er nadrukkelijk naar 
maatregelen en voorzieningen te 
stimuleren waar de recreant veel ti jd 
aan besteedt en die hem niet te veel 
kosten. Het volkstuinieren behoort 
daar nadrukkelijk bij. Het oplossen 
van wachtlijsten voor volkstuinen is 
evenwel primair een taak van gemeen-
ten. Via voorlichting, onderzoek en 
gerichte steun aan het Algemeen 
Verbond van Volkstuinders stimuleer 
ik het volkstuinwezen. 

Vraag van de heren Van der Linden 
(CDA) en Waalkens (VVD): Wordt de 
Kampeerwet onverkort ingevoerd dan 
wel afgeslankt en zo ja, op welke 
wijze, of wordt toch nog overwogen 
de invoering op te schorten tot er een 
nieuwe recreatiewet tot stand is 
gekomen? 

De Kampeerwet zal nog dit jaar in 
werking treden. Van opschorting is 
dus geen sprake. Uitgezonderd 
hiervan zijn, zoals ik al eerder aan de 
Kamer heb uiteengezet, de artikelen 
10, derde l id; 12; 16, 5e l id; 20, eerste 
l id; 27, tweede lid en 30. Dit is het 
resultaat van het onderzoek van de 
commissie-Geelhoed inzake deregule-
ring. Dat inwerkingtreding thans nog 
niet heeft plaatsgevonden, ligt aan het 
feit dat twee belangrijke artikelen, te 
weten 13 en 28, verplichten tot het 
treffen van uitvoeringsmaatregelen. 
Artikel 13 verplicht tot het vaststellen 
van een algemene maatregel van 
bestuur in het belang van de hygiëne 
met betrekking tot kampeerplaatsen. 

Hoewel de Minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer als eerst verantwoorde-
lijke de voorbereiding daartoe ter 
hand heeft genomen, kan vaststelling 
van een dergelijke maatregel niet 
vóór februari 1985 tegemoet worden 
gezien. Artikel 28 verplicht de Minister 
van Economische Zaken tot het 
vaststellen van een bemiddelingsper-
centage ter zake van de koop en 
verkoop van een kampeermiddel. De 
Kampeerraad zal dezer dagen over 
een voorstel om advies worden 
gevraagd. 

Zodra de wet in werking is getreden, 
zijn de gemeenten verplicht binnen 
twee jaar een kampeerverordening als 
bedoeld in artikel 10 van de wet in 
werking te doen treden. Aangezien 

het bestaan van een wet die tengevolge 
van de activiteiten van de commissie-
Geelhoed slechts gedeeltelijk in 
werking zal zijn getreden, uit een 
oogpunt van wetgevingssystematiek 
minder gewenst is, wordt thans een 
afgeslankte versie volgens dezelfde 
lijnen als de bestaande Kampeerwet 
voorbereid. Bij de voorbereiding van 
deze afgeslankte versie zal worden 
bezien of deze moet worden aangevuld 
met voorschriften op andere deelter-
reinen van de openluchtrecreatie. 

Vraag van de heer P. M. Blauw (VVD) 
over uitlatingen van de Ombudsman. 

De ombudsman heeft mij 3 augustus 
j l . verzocht om inlichtingen. 

Ik heb hem die per brief van 10 
september gegeven. 

Zijn vraag is met name of ik op tijd 
en passend maatregelen heb genomen 
om de uitvoering van de Beschikking 
superheffing zo snel mogelijk als 
wenselijk is, te laten verlopen. 

Mijn antwoord daarop is - los van 
de vraag of de ombudsman zich 
hierbij al of niet op een terrein 
begeeft, waarop hij volgens de wet 
bevoegdheden heeft - bevestigend. 

De ombudsman heeft mij eind 
oktober om nadere inlichtingen 
verzocht; over de beantwoording 
vindt nog intern beraad plaats. 

Vraag van de heer Tazelaar (PvdA) 
om op korte termijn een nota over het 
exportbeleid uit te brengen en het 
bestaande exportbeleidsinstrumenta-
rium door te lichten. 

De dynamiek in de ontwikkelingen 
in de agrarische export nopen tot een 
regelmatige bezinning op de effectivi-
teit en de toereikendheid van het 
exportbeleidsinstrumentarium. 

In de vervolgnota exportbeleid van 
december 1983 is het exportbevorde-
ringsbeleid voor de agrarische sector 
duidelijk naar voren gekomen. 

Gezien de wens van de heer 
Tazelaar om dieper in te gaan op de 
agrarische exportbevordering ben ik 
bereid de Kamer een nota over de 
toepassing van het instrumentarium 
in de agrarische sector toe te zeggen. 

Vraag van de heer Tazelaar (PvdA) 
over het dalend aandeel van Nederland 
in de wereldhandel. Nederlandse 
exporteurs misten afzetkansen bij een 
snelle toename van de invoervraag, 
verlies van ruim 700 miljoen in tien 
jaar in vergelijking met de mogelijke 
export bij gelijkblijvend marktaandeel 
in ontwikkelingslanden. 

Het Nederlandse aandeel in de 
wereldexport van agrarische produk-
ten steeg van 6,1% in 1970 tot 7,2% in 
1982 (bron FAO-Trade Yearbook). 

Ten aanzien van het door hem 
gesignaleerde exportverlies op 
ontwikkelingslanden van f700 miljoen 
in 10 jaar wil ik het volgende opmerken. 

De belangrijkste oorzaak voor dit 
vermeende exportverlies is gelegen in 
het feit dat de groei van de vraag van 
Derde-Wereldlanden vooral plantaardi-
ge produkten als suiker en granen 
betrof. 

De Nederlandse agrarische produk-
tie die naar Derde-Wereldlanden 
wordt geëxporteerd is sterk geconcen-
treerd op dierlijke produkten en niet 
of in veel mindere mate, op suiker en 
granen. 

Het verlies van export naar ontwik-
kelingslanden houdt dus zeker geen 
diskwalificatie in, maar zegt veel meer 
over de relatieve positie van andere 
sectoren. 

Het is dus zeker niet zo dat de 
Nederlandse export van agrarische 
produkten in z'n algemeenheid 
terugloopt. 

Integendeel, wat dat betreft is 
eerder een felicitatie aan het agrarische 
bedrijfsleven op z'n plaats, want het 
ziet ernaar uit dat dit jaar de agrarische 
export van ons land zal toenemen met 
16 tot 20%. 

Vraag van de heer Van Rossum (SGP) 
over problematiek van de boerenkaas-
producenten. 

Verschillende lidstaten hebben de 
Europese Commissie verzocht de 
mogelijkheid te onderzoeken of het 
fabrieksquotum en het quotum voor 
rechtstreekse verkoop af boerderij 
niet in bepaalde gevallen uitwisselbaar 
moet kunnen zijn. 

In Nederland wordt gewerkt aan 
een zg. poolsysteem waarbij het 
mogelijk wordt dat boerenkaasprodu-
centen onderling quota uitwisselen 
zonder dat dit het totale quotum 
beschikbaar voor rechtstreekse 
verkoop van boerenkaas beïnvloedt. 

Vraag van de heer Tazelaar (PvdA) 
over algemene toepassing van het 
fonds luchtverontreiniging voor 
uitkeringen aan landbouwbedrijven die 
als gevolg van luchtverontreiniging 
schade lijden (Zeeland, Midden-Delf-
land, en dergelijke). 

Zoals bij de behandeling van het 
Indicatief Meerjaren Programma 
Lucht '84-'88 reeds is meegedeeld is 
de regering niet voornemens de 
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reikwijdte van de werking van het 
fonds luchtverontreiniging te verbre-
den. Zoals reeds is aangekondigd is 
de regering van plan de financiële 
structuur voor het milieubeleid in een 
wetsvoorstel neer te leggen en op 
korte termijn bij de Tweede Kamer in 
te dienen. 

Behandeling van dit wetsvoorstel 
door de Staten-Generaal biedt de 
mogelijkheid op de problematiek van 
de schadevergoeding nader in te 
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gaan. Ten aanzien van de problematiek 
van de luchtverontreiniging in 
Midden-Delfland, kan ik mededelen 
dat de reconstructiecommissie 
Midden-Delfland opdracht heeft 
gegeven tot een onderzoek op dit 
gebied. 

De Commissie beraadt zich thans 
op de consequenties van dit rapport 
met betrekking tot haar werkzaamhe-
den. 

Schriftelijke antwoorden van de Minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking op vragen, gesteld bij de openbare 
behandeling in eerste termijn van het deel Ontwikke-
lingssamenwerking van hoofdstuk V (Buitenlandse 
Zaken) van de rijksbegroting voor 1985 (18 600 V) 

Vraag van de geachte afgevaardigde 
mevrouw Herfkens (PvdA): Wat is de 
inzet c.q. wat zijn de initiatieven van 
de Minister voor Ontwikkelingssamen-
werking bij: 

a. grondstoffenovereenkomsten in 
het bijzonder cacao en suiker 

b. het algemeen preferentieel 
systeem 

c. het slechten van kunstmatige 
handelsbarrières 

d. IMF-aangelegenheden? 

ad a. Wat de onderhandelingen 
over cacao en suiker betreft is een 
belangrijk gegeven dat de EG daarbij 
als eenheid optreedt. Nederlands 
wensen moeten in EG-vooroverleg 
worden ingebracht. Verder moet 
worden bedacht dat grondstoffenover-
eenkomsten met economische 
bepalingen niet beogen prijsstabilisa-
tie als zodanig tot stand te brengen 
maar het stabiliseren van prijzen rond 
de lange-termijnmarkt-trend. Produk-
tiebeperkingen en exportquota 
kunnen daarbij helpen. 

Bij cacao blijkt echter door de korte 
houdbaarheid dat cacao die in het 
kader van exportquota wordt achter-
gehouden al snel via zijn parallelmarkt 
zijn weg vindt naar consumentenlan-
den. Daarom is de Nederlandse inzet 
gericht op het tot stand brengen van 
een overeenkomst die ook aanvaard-
baar is voor de grootste consument 
(VS) en grootste producent (Ivoorkust), 
die nu niet meedoen. 

Bij suiker is het probleem dat 
sommige EG-partners in feite niet in 
een overeenkomst geïnteresseerd 
zijn, althans niet in een overeenkomst 
die ook de EG als grote producent tot 
substantiële produktiebeperkingen 
zou opleggen. Wij hebben dat front 
tot nu toe niet kunnen doorbreken. 

ad b. Ook ten aanzien van het APS 
geldt dat Nederland in het kader van 
de EG een ontwikkelingslanden 
tegemoet komend beleid bepleit. Dit 
houdt in dat naar zo laag mogelijke 
tariefdrempels voor ontwikkelingslan-
den wordt gestreefd. Op het gebied 
van de visserijprodukten is ter zake 
concreet resultaat geboekt. De marges 
voor het realiseren van de Nederlandse 
wensen zijn echter niet groot, zoals in 
het bijzonder bleek toen de door OS 
geïnitieerde Nederlandse ideeën voor 
differentiatie in het APS ten gunste 
van de armste ontwikkelingslanden 
binnen de EG werden besproken. Bij 
de discussie over een nieuw APS in 
het voorjaar van 1985 zal Nederland 
deze differentiatiegedachte opnieuw 
inbrengen. 

adc. DoorOntwikkelingssamenwer-
king is het initiatief genomen tot een 
studie door UNCTAD naar de tarifaire 
en andere obstakels voor lokale 
verwerking van grondstoffen per land 
en per produkt. De uitkomsten van die 
studie zijn binnenkort verwachtbaar. 
Uit de resultaten van die studie zullen 
aangrijpingspunten kunnen worden 
afgeleid om de problemen op dit 
terrein die vooral de mogelijkheden 

beperken voor eigen verwerking van 
grondstoffen door ontwikkelingslan-
den aan te pakken. 

ad d. Wat betreft de resultaten van 
pleidooien van de zijde van OS voor 
het inspelen op de belangen van 
ontwikkelingslanden bij betalingsba-
lanssteun, waarbij in het bijzonder het 
IMF is genoemd, zou ik het volgende 
willen opmerken. 

In het huidige internationale klimaat 
en gegeven de middelen waarover 
het IMF thans beschikt viel uitbreiding 
van de kredietfaciliteiten nauwelijks te 
verwachten. Het resultaat van de 
recente jaarvergadering, namelijk dat 
de vergrote toegang tot de IMF-krediet-
faciliteiten slechts symbolisch is 
verlaagd, valt daarom positief te 
waarderen. Ik acht het ook belangrijk 
dat - ondanks druk van sommige 
zijden - de omvang van de compen-
satoire financieringsfaciliteit, van 
speciaal belang voor de ontwikkelings-
landen, niet is aangetast. Nederland 
heeft zich daarvoor uitdrukkelijk 
ingezet. 

Wat de Nederlandse inbreng betreft 
zou ik nog willen wijzen op de actieve 
Nederlandse inspanningen om een 
overeenstemming over een SDR-allo-
catie tot stand te brengen. Helaas 
heeft dit nog niet tot resultaten geleid. 

Overigens wil ik er hier nogmaals 
op wijzen dat voor de oplossing van 
de huidige problemen van ontwikke-
lingslanden en dat geldt ook het 
schuldenprobleem, niet alleen 
gekeken moet worden naar korte-ter-
mijnoplossingen en monetaire 
financiering. Ik zou juist willen pleiten 
voor een meer structurele, middellan-
ge-termijnaanpak. Dat geldt in het 
bijzonder ook de armere ontwikke-
lingslanden. Vandaar onze pleidooien 
voor een actieve en complementaire 
rol van de Wereldbank en een nog 
intensievere samenwerking tussen 
Wereldbank en IMF. 

Alleen langs deze weg kan voldoen-
de aandacht worden besteed aan de 
structurele elementen van het huidige 
aanpassings- en groeiproces in 
ontwikkelingslanden. Ik zeg dit mede 
met het oog op de discussies over de 
IMF-beleidsvoorwaarden. In dit kader 
past ook het Nederlandse pleidooi 
tijdens de Jaarvergadering voor 
meerjarige schuldenherstructurering. 

In verband hiermee kan worden 
gewezen op wat ik een zeer verheu-
gend resultaat van de afgelopen 
jaarvergadering zou willen noemen: 
het besluit volgend voorjaar de 
problematiek van de ontwikkelingslam 
den in een breed en geïntegreerd 
kader te bespreken in Interim en 
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Development Committee. Een 
dergelijke aanpak is geheel in overeen-
stemming met wat door mij is bepleit. 

Vraag van de heer Schotten (groep 
Scholten/Dijkman) of de minister 
bereid is een initiatief te nemen, zodat 
tot een vorm van schuldkwijtschelding 
kan worden gekomen. 

In het kader van het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid is al het maximale 
gedaan om tegemoet te komen aan 
de schuldenproblemen van met name 
de armere ontwikkelingslanden, 
voornamelijk in Sub-Sahara Afrika. 

- Als uitvoering van UNCTAD-reso-
luties ter zake heeft Nederland de 
schulden van de minstontwikkelde 
landen kwijtgescholden. 

- Aan de armste landen worden 
alleen giften verstrekt. 

- Na overeenstemming in de z.g. 
Club de Paris gaat Ontwikkelingssa-
menwerking in de regel tot herschik-
king van de bilaterale hulpstukken 
over. 

Vraag van de heer Scholten (groep 
Scholten/Dijkman of de minister 
bereid is ook hulpverlening te bevor-
deren via twee organisaties die 
werken vanuit Soedan (Eritrean Relief 
Organisation en één voor Tigray, 
REST geheten). 

Waar mogelijk zal gebruik worden 
gemaakt van neutrale organisaties 
zoals het ICRC. Dit is het geval in 
Tigray. Voor distributie wordt hier 
REST ingeschakeld. In Eritrea, waar 
dit niet mogelijk blijkt wordt gebruik 
gemaakt van ERD, counterpart van 
ICCO. 

Vraag van mevrouw Herfkens (PvdA) 
over betalingsbalanshulp voor Costa 
Rica 

In het antwoord op vraag 146 ter 
voorbereiding van het begrotingsde-
bat is gesteld dat voor Costa Rica 
sprake was van een snel teruglopende 
economie en van een internationele 
actie ter ondersteuning van een 
middenamerikaanse democratie. 

Vraag van mevrouw Herfkens (PvdA) 
waarom de delegatie van de PAHO 
(Pan-American Health Organization) 
niet wordt ontvangen. 

Er ligt een verzoek van de (midden-
amerikaanse) ministers, die in het 
kader van de PAHO een bezoek willen 
brengen aan een aantal landen, om 

naar Nederland te komen. De data die 
door deze ministers zijn voorgesteld 
(20 en 21 november) zijn zodanig dat 
zij niet door de betrokken bewindsper-
sonen kunnen worden ontvangen. 
Een verzoek van de PAHÖ-minïsters 
om op dat tijdstip wel op ambtelijk 
niveau te worden ontvangen zal 
positief worden beantwoord. 

Vraag van de heer Leerling (RPF) 
waarom JVC niet meer ruimte krijgt 
netalsSNV(10%). 

Het budget van JVC is op het 
niveau van 1984 gehandhaafd in 
afwachting van een bespreking met 
JVC over de plannen voor 1985. Er 
bestaat binnen categorie IV de 
mogelijkheid alsnog tot een eventuele 
verhoging van het JVC-budget te 
besluiten. 

Vraag van de heer Leerling (RPF) of 
andere landen KAP-programma's 
kennen en in welke mate KAP's 
worden geëvalueerd. 

Ook andere landen kennen KAP-pro-
gramma's, waaronder bij voorbeeld 
de VS. De ambassades wordt gevraagd 
KAP-projecten te evalueren en 
daarover ieder halfjaar te rapporteren. 
Ook de Inspectie onderzoekt regelma-
tig effect en doelmatigheid van KAP's. 
De bevindingen zijn veelal positief. 

Vraag van de heer Leerling (RPF) of 
de Minister hulpverlening via het 
Nederland-lsraël samenwerkingspro-
gramma wil verhogen. 

Er zijn op dit moment geen argumen-
ten om op beleidsmatige overwegin-
gen de hulpverlening te verhogen. 
Wel ben ik bereid te overwegen het 
budget voor het lopende programma 
in beperkte mate te verhogen, 
teneinde de stijging in de kosten van 
levensonderhoud en van internationa-
le reizen op te vangen. 

Vraag van de heer Leerling (RPF) of 
de Minister bereid is ook voor EG-voed-
selhulp meer de particuliere organisa-
ties in te schakelen. 

Door Europese NGO's die zich 
bewegen op het terrein van voedsel-
hulp is een consortium gevormd 
(European Nutrition Aid). Dit consorti-
um wordt door de Europese commissie 
ingeschakeld, in voorkomende 
gevallen. 

Vraag van de heer Leerling (RPF) hoe 
lang het zal duren voordat de Europese 
Commissie een regionaal hulppro-
gramma voor Midden-Amerika 
gereed heeft? 

Er is tijdens het recent overleg van 
de Gemeenschap te San José besloten 
dat beide partijen zullen onderhande-
len over dit hulpprogramma. Het ligt 
in de verwachting dat dit programma 
in ieder geval in 1985 gereed zal zijn. 

Vraag van de heer Leerling (RPF) 
waarom niet gepleit is voor totstand-
koming van een grondstoffenfonds 
met garanties voor vaste prijzen. 

Bij grondstoffenprijzen-maatregelen 
gaat het om het verminderen van de 
prijsschommelingen rondom een 
lange termijntrend. Vaste prijzen 
zouden volstrekt verkeerde signalen 
geven zowel voor produktie als voor 
consumptie. Daarom is niet gepleit 
voor een fonds dat vaste grondstoffen-
prijzen garandeert. 

Vraag van de heer Knol (PvdA) hoe 
het staat met beter gebruik van de 
checklist vrouwen. 

Een stuurgroep binnen de bilaterale 
sector is ingesteld; deze stuurgroep 
zal onder andere voorstellen doen ten 
aanzien van concrete maatregelen 
voor de beleidsuitvoering op basis 
van in de praktijk opgedane ervarin-
gen. Daarbij wordt ook de vereenvou-
diging en de toepassing van de 
'checklist vrouwen' bezien. 

Vraag van de heer Aarts (CDA): In de 
nieuwe regioprogramma's zijn twee 
ex-concentratielanden opgenomen. 
De regiobegrotingen zijn echter gelijk 
aan vorig jaar. Zullen die twee landen 
dan geen financieel nadeel oplopen? 

Zoals in de conversietabel in de 
memorie van toelichting 1985 is 
aangegeven (annex III), is het begro-
tingsbedrag voor het regioprogramma 
1984 al aangepast ten opzichte van de 
oorspronkelijke begroting 1984, zodat 
zij ook de voor de twee ex-concentra-
tielanden uitgetrokken bedragen 
omvatten. 

Vraag van de heer Tommei (D'66) 
over de leverantie van 6000 ton 
tarwemeel aan Mali als voedselhulp. 

De Nederlandse voedselhulp van 
6000 ton heeft ertoe geleid dat de 
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commerciële exporten van Frankrijk 
aan Mali van tarwebloem met 6000 
ton gezakt zijn. Tegelijkertijd is echter 
een grote hoeveelheid tarwebloem in 
Mali op illegale wijze geïmporteerd. 
Dit heeft geleid tot vermindering van 
graanimporten die normaal in Mali 
gemalen worden (met het malen van 
6000 ton is slechts 1 a 2 manmaanden 
werkgelegenheid gemoeid). 

Vraag van de heer Tommei (D'66) of 
bij de goedkeuring van de voedselhulp 
aan Ethiopië is aangegeven of 
gedeelten van dat bedrag ook besteed 
kunnen of moeten worden voor steun 
aan de bevolking in Eritrea en Tigray. 

De voedselhulp aan Ethiopië komt 
ook ten goede aan de bevolking van 
Eritrea en Tigray, en wel als volgt: 

a. Eritrea: via ICCO, en de Soedane-
se Council of Churches 

b. Tigray: via het ICRC in totaal 
voor Eritrea en Tigray 3,2 min. 

Vraag van mevrouw Den Ouden-Dek-
kers (VVD): Wat kan de Minister meer 
doen dan ze al gedaan heeft voor 
Afghaanse vluchtelingen? 

Voor Afghaanse vluchtelingen in 
Pakistan is in 1983 meer dan 3 miljoen 
gulden aan steun verleend via o.m. 
ICRC, UNHCR en Inter Aid Committee, 
een counterpart van ICCO. 

In 1984 werd via deze organisaties 
wederom steun verleend. Ook werd 
deelgenomen aan een programma 
voor inkomensgenererende activitei-
ten van de Wereldbank waar ook de 
Pakistaanse bevolking van profiteert 
(ad f2 miljoen gulden). 

In totaal werd in '83/'84 in Pakistan 
voor 9,4 miljoen gulden aan hulp 
aangeboden. Binnen Afghanistan 
wordt op bescheiden schaal humani-
taire hulp gegeven via het Komité 
Afhanistan Vri jen Inter Aid Committee 
(o.m. medicijnen en voedsel). 

De criteria van de Humanitaire hulp 
nota worden hierbij toegepast. 
Daarom zal het hier steeds om kleine 
interventies gaan. Voorts wordt ook 
contact gehouden met andere 
donoren. Voor het overige blijft het 
streven van de regering gericht op het 
bereiken van een politieke oplossing 
van het probleem. 

Vraag van mevrouw Den Ouden-Dek-
kers (VVD) of de minister binnen de 
begroting mogelijkheden heeft om 
meer middelen beschikbaar te stellen 
voor transport en verdeling voedsel-
hulp in Ethiopië en wat de EG hieraan 
kan bijdragen. 
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Binnen de begroting is ruimschoots 
rekening gehouden met transport en 
verdeling. De Ontwikkelingsraad van 
de EG heeft op 6 november j l . zijn 
grote instemming betuigd met het 
noodhulpplan dat tot op heden in 
Ethiopië werd uitgevoerd (ECU 4 
min.). Daarnaast is besloten nog eens 
ECU 28 min. voor noodhulp beschik-
baar te stellen. 

Vraag van mevrouw Den Ouden-Dek-
kers (VVD) en de heer Van der Spek 
(PSP) over voedselhulp aan slacht-
offers in onrustige gebieden. 

De hele donorgemeenschap oefent 
grote druk uit op de Ethiopische 
regering om te bewerkstelligen dat de 
hulp ook in de onrustige gebieden 
komt. Nederlandse voedselhulp 
bereikt ook deze gebieden via medefi-
nancieringsorganisaties en het 
Internationale Rode Kruis, (zeer 
recentelijk br. f 1,4 min. uit Cat. Illb 
via het ICRC aan de regio Tigray). 

Vraag van mevrouw Den Ouden-Dek-
kers (VVD) naar het standpunt van de 
minister met betrekking tot het 
NAR-advies ontwikkeling en ontwape-
ning. 

Op 16 mei j l . (1984) heb ik een 
eerste schriftelijke reactie gezonden 
aan de voorzitter van de NAR waarin 
ik kort ben ingegaan op het advies 
van de Raad inzake Ontwikkeling en 
Ontwapening (de brief aan de NAR is 
bijgevoegd). 

In deze reactie verwijs ik onder 
andere naar het commentaar van de 
tien landen van de EG op een VN-rap-
port over de relatie tussen ontwape-
ning en ontwikkeling. In dit commen-
taar is o.m. opgemerkt, dat, op lange 
termijn gezien, militaire uitgaven een 
negatief effect hebben op de economi-
sche groei en de werkgelegenheid, 
indien vergeleken met dezelfde 
uitgaven voor niet-militaire doel-
einden. 

Voorts merk ik in de reactie op, dat 
ontwapening en ontwikkeling zelfstan-
dige doelen zijn, waarbij gebrek aan 
voortgang ten aanzien van de ene 
doelstelling geen motief kan zijn om 
niet voor voortgang ten aanzien van 
de andere doelstelling te streven. 

Ten slotte schrijf ik in mijn reactie, 
dat ik geconsulteerd word, wanneer 
leveranties van militair materieel 
worden overwogen aan landen 
waarmee Nederland een intensieve 
ontwikkelingsrelatie onderhoudt. 

NB. Het overleg met de NAR over 
bovengenoemde brief moet nog 
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plaatsvinden. Een datum daartoe is 
nog niet vastgelegd. Na dit overleg 
met de Raad zal de finale schriftelijke 
reactie worden opgesteld (met de 
conclusies van het overleg). 

Aan de Voorzitter van de Nationale 
Adviesraad voor Ontwikkelingssamen-
werking 

Drs. J. H. van Oostveen 
Plein 23 
's-Gravenhage 

Dienstonderdeel: Bureau Beleidsvoor-
bereiding 

Onderwerp: NAR-advies Ontwikkeling 
en Ontwapening 

Datum: 16 mei 1984 

Kenmerk: DGIS/SA-127453 

Zeer geachte heer Van Oostveen, 

Met belangstelling heb ik kennis 
genomen van het advies van de Raad 
inzake Ontwikkeling en Ontwapening. 

De Raad heeft gepoogd met dit 
advies een nieuwe dimensie toe te 
voegen aan het complexe vraagstuk 
van de bewapening en ontwapening, 
betreffende de relatie tot de ontwikke-
lingssamenwerking. 

Ik constateer dat de Raad geen 
eensluidend advies ter zake van dit 
vraagstuk heeft uitgebracht. De 
uiteenlopende opvattingen binnen de 
Raad weerspiegelen het uiterst 
complexe karakter van het ontwape-
ningsvraagstuk, waarbij naast vraag-
stukken van sociaal-economische 
aard ook vraagstukken op het gebied 
van nationale veiligheid, nationale 
verworvenheden, de staatsinrichting 
en internationale relaties een rol 
spelen. 

In het advies van de Raad wordt 
zeer uitvoerig ingegaan op het 
vraagstuk van bewapening in de 
wereld, waaronder de ontwikkeling in 
de afgelopen decennia van uitgaven 
alsmede de consequenties van de 
bewapening voor de economie. Ten 
rechte kan worden geconstateerd dat 
de bewapening een aanzienlijk beslag 
legt op de produktiemiddelen van de 
economie. 

Tijdens de Twaalfde Bijzondere 
Zitting van de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties van 7 juni tot 
10 juli 1982, die geheel gewijd was 
aan het vraagstuk van de ontwapening 
is mede een VN-rapport aan de orde 
geweest over de relatie tussen 
ontwapening en ontwikkeling. 
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In een commentaar op dat rapport 
van de tien landen van de Europese 
Gemeenschap werd onder meer 
opgemerkt dat, op lange termijn 
gezien, militaire uitgaven een negatief 
effect hebben op de economische 
groei en de werkgelegenheid, indien 
vergeleken met dezelfde uitgaven 
voor niet-militaire doeleinden. 

De Raad gaat vervolgens in zijn 
advies uitvoerig in op het vraagstuk 
van de bewapening in ontwikkelings-
landen. Hierin analyseert de Raad de 
motieven voor de opbouw van het 
militaire apparaat in deze landen, 
zowel wat betreft de interne factoren 
zoals historische achtergronden 
(verzetsbewegingen, enz.), de opbouw 
van de staatsinrichting, het handhaven 
of herstellen van de interne stabiliteit 
enz., alsook wat betreft de externe 
factoren, zoals veiligheidsoverwegin-
gen en internationaal-politieke 
omstandigheden. De Raad gebruikt 
hierbij de term 'legitieme defensiebe-
hoefte' als indicatie voor de vraag 
wanneer al dan niet sprake is van 
excessieve bewapening. 

De vraag rijst hoe de begrippen 
legitieme defensiebehoefte en 
overbewapening te operationaliseren 
of te veralgemeniseren zijn. 

Ten slotte gaat de Raad, alvorens te 
komen tot het formuleren van aanbe-
velingen, diepgaand in op de ontwa-
peningsonderhandelingen, inclusief 
de mogelijkheden vooreen Nederland-
se bijdrage aan dit proces. Met name 
gaat de Raad nader in op het verloop 
van de ontwapeningsonderhandelin-
gen in het kader van de Verenigde 
Naties en op de onderhandelingen die 
in het kader van de Oost-Westverhou-
dingen plaatsvinden. 

Tijdens de eerdergenoemde 
Twaalfde Bijzondere Zitting van de 
AVVN is van Nederlandse zijde 
gewezen op de blijvende noodzaak tot 
wapenbeheersing en tot ontwapening, 
niet alleen om redenen van internatio-
nale veiligheid, maar ook op economi-
sche gronden. De economische crisis 
in de wereld die alle landen, en vooral 
de armste landen treft, vraagt ook om 
het keren van de wapenwedloop ten 
einde de mogelijkheden te vergroten 
voor het vinden van oplossingen op 
het gebied van de economische en 
sociale problemen, in het bijzonder in 
de ontwikkelingslanden. 

Overigens mag niet uit het oog 
worden verloren dat ontwapening en 
ontwikkeling zelfstandige doelen zijn, 
waarbij gebrek aan voortgang ten 
aanzien van de ene doelstelling geen 
motief kan zijn om niet naar voortgang 
ten aanzien van de andere doelstelling 
te streven. 

Ik stel me voor, dat de gebruikelijke 
gedachtenwisseling met de Raad 
toegespitst wordt op die aspecten van 
de relatie tussen ontwikkeling en 
ontwapening die geacht wordt 
relevant te zijn voor Ontwikkelingssa-
menwerking. 

Ik denk daarbij in het bijzonder aan 
de volgende thema's: 

a. Betekenis van bewapening en 
ontwapening voor het ontwikkelings-
proces van de Derde Wereld 

Zoals ook uit het advies van de 
Raad naar voren komt betreft het hier 
bij uitstek een terrein van simplificaties 
en misvattingen met als uitersten: 
militaire uitgaven bevorderen de 
economische groei en dus het 
ontwikkelingsproces en anderzijds de 
visie dat zonder ontwapening de 
ontwikkeling van de Derde Wereld 
niet van de grond kan komen. 

In het Nederlandse beleid wordt op 
dit terrein ervan uitgegaan dat elk 
land een souverein recht heeft tot 
zelfverdediging waaruit de noodzaak 
tot militaire uitgaven kan voortvloeien. 
Er is echter geen economische c.q. 
ontwikkelingsratio verbonden aan 
militaire uitgaven die uitgaan boven 
de vereisten die samenhangen met 
het souvereine recht op zelfverdedi-
ging. In dergelijke gevallen lijkt 
herallocatie van excessieve militaire 
uitgaven ten behoeve van ontwikke-
lingsdoelstellingen wenselijk. 

Uit bovenstaande vloeit voort dat 
ontwapening en ontwikkeling elkaar 
kunnen versterken, maar daarbij, ik 
moge dit herhalen, dient niet uit het 
oog te worden verloren dat ontwape-
ning en ontwikkeling in essentie 
zelfstandige en afzonderlijke nastre-
venswaardige doeleinden zijn. 

b. Betekenis van het beleid van 
ontwikkelingslanden op het gebied 
van bewapening voor de Nederlandse 
hulpverlening 

De Raad beveelt aan om naast de 
vigerende criteria voor de landenkeuze 
en voor de vraag of een ontwikkelings-
relatie al dan niet voortgezet kan 
worden, overbewapening als negatief 
criterium te hanteren. 

Zoals gesteld, rijst de vraag hoe dit 
criterium te operationaliseren. Bij de 
vigerende criteria wordt niet expliciet 
het beleid van het betrokken ontwik-
kelingsland op het gebied van de 
bewapening genoemd. Dit betekent 
echter niet dat geen rekening met dat 
beleid kan worden gehouden. 

Overigens moge worden opgemerkt 
dat in de nota Herijking Bilateraal 
Beleid de criteria voor het systeem 
van landenkeuze en voor de periodieke 
toetsing van de samenwerking met de 
programmalanden zijn aangegeven. 

De Raad zal binnenkort over deze nota 
advies uitbrengen. 

c. De rol van de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking bij de 
besluitvorming inzake de Nederlandse 
wapenexport 

Wanneer leveranties van militair 
materieel worden overwogen aan 
landen waarmee Nederland een 
intensieve ontwikkelingsrelatie 
onderhoudt, wordt ter zake van 
dergelijke leveranties de Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking gecon-
sulteerd. Van belang daarbij is de 
volgende overweging. 

Aangezien ook ontwikkelingslanden 
een legitieme behoefte hebben aan 
militair materieel, dat zij voor een 
groot deel moeten invoeren vanwege 
het ontbreken van een lokale produktie, 
behoeft Nederlandse export van 
dergelijk materieel niet per definitie 
strijdig te zijn met het ontwikkelings-
beleid. 

Ik zal het op prijs stellen deze 
voorlopige - en tentatieve - reactie op 
uw advies over 'Ontwikkeling en 
Ontwapening' te bespreken, alvorens 
tot een meer definitieve stellingname 
te komen. 

De Minister voor Ontwikkelingssamen-
werking, E. M. Schoo 

Vragen van de heer Van der Spek 
(PSP) met betrekking tot Nairobi-con-
ferentie 

a. Wat is de visie van de minister 
op de integratie van de hoofd- en 
subthema's? 

b. In hoeverre is zij actief bij 
voorbereidingen betrokken? 

c. Draagt zij actief bij zodat vrouwen 
uit Antillen een bijdrage kunnen 
leveren of bemoeit zij zich daar niet 
mee? 

a. De drie subthema's (Arbeid, 
(Gezondheid en Onderwijs) zijn 
specifieke onderdelen die vallen 
binnen de 3 hoofdthema's. Die drie 
hoofdthema's zijn Gelijkheid, Ontwik-
keling en Vrede. Tijdens het VN-vrou-
wendecennium is aan de thema's 
Ontwikkeling en Gelijkheid veel 
aandacht besteed. Bij het thema 
Vrede is nogal eenzijdig de nadruk 
komen te liggen op vrede in de zin 
van afwezigheid van agressie en 
spanningen op internationaal niveau, 
terwijl vrede in de zin van afwezigheid 
van spanningen in het dagelijks leven 
van vrouwen onderbelicht is gebleven. 

De samenhang tussen de drie 
thema's zal vooral moeten worden 
benadrukt vanuit de noodzaak tot 
verandering van machtstructuren. 
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Door het opheffen van de ongelijk-
heid tussen mannen en vrouwen 
worden spanningen binnen het leven 
van vrouwen verminderd. Indien 
vrouwen meer zeggenschap krijgen 
zullen ze ook meer worden betrokken 
bij de richting waarin het ontwikke-
lingsproces gaat. 

b. Ik ben volledig betrokken bij de 
algemene voorbereidingen voor de 
VN-conferentie. Voorts heb ik een 
advies aan de NAR gevraagd met 
betrekking tot vrouwen in ontwikke-
lingslanden. Dit advies zal onder 
andere dienen voor de standpuntbepa-
ling van de Koninkrijksdelegatie. 
Voorts heb ik het kader van de 
voorbereiding subsidie toegekend aan 
het Vrouwenberaad Nederlandse 
Ontwikkelingsinstanties voor het 
organiseren van een seminar over 
vrouwen en ontwikkelingsbeleid. 

c. In de Koninkrijksdelegatie zal één 
lid uit de Nederlandse Antillen 
worden opgenomen. Voor wat betreft 
de deelname van vrouwen uit de 
Antillen aan het Forum heb ik geen 
bemoeienis. 

Vraag van mevrouw Beckers-de 
Bruijn (PPR) inzake de intensieve 
veehouderij. 

Het begrip 'intensieve veehouderij' 
is voor meer uitleg vatbaar. Momenteel 
vindt daarnaar een onderzoek plaats. 
Op grond daarvan zal een lijst worden 
opgesteld van activiteiten die hieron-
der kunnen worden gerangschikt. De 
Kamer zal hierover worden geïnfor-
meerd. 

Vraag van de heer Leerling (RPF) of 
de minister meer hulp wil geven aan 
Ethiopië of zij daarbij met name alle 
particuliere organisaties wil inschake-
len en waarom de MFO's maanden 
moeten wachten voordat aanvragen 
worden gehonoreerd. 

Ten eerste ben ik bereid na te gaan 
wat ik op korte termijn aan Ethiopië 
meer zou kunnen doen, maar er is op 
dit moment veel hulp op weg voor 
Ethiopië terwijl nu al duidelijk is dat 
de noodsituatie tenminste 12 maanden 
zal voortduren. Daarom is het beter 
later weer wat te doen. 

Als particuliere organisaties zich 
aansluiten bij het coördinerende 
secretariaat van de MFO's in Nederland 
en dat van NGO's in Ethiopië kunnen 
zij worden ingeschakeld. De aanvragen 
voor Ethiopië zijn binnen 24 uur 
gehonoreerd. (Eén aanvraag van een 
MFO voor Tigray heeft als gevolg van 
het delicate karakter en de noodzaak 

de effectiviteit van het kanaal te 
keuren geruime tijd in beslag genomen 
(zie bijgevoegde achtergrondinforma-
tie). Hulpverlening in Ethiopië in niet 
door de regering gecontroleerde 
gebieden, met name Eritrea en Tigray. 

Ontvangende organisaties: 
Eritrea: Eritrean Relief 

Association ERA 
Tigray: Relief Society 
of Tigray REST 

Bemiddeldende organisaties: 
Eritrea: ERD (vanwege ontbreken 

van meer neutrale kanalen) 
Tigray: ICRC 

Recente goedkeuringen: 
f 1.139.422 aan ICCO/ERD voor 

aanschaf van voedsel en medicijnen 
voor droogteslachtoffers in Eritrea. 

f 1.000.000 aan ICRC voor nood-
hulpverlening in Tigray. 
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